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  تأثير المستخلصات المائية لنباتي الدفلة والسبحبح على األوزموزية والمظهر الخارجي 
    اللشمانيا الجلدية خارج الجسم الحيألمامية سوط

  
  ثائر محمد المشهداني  هيثم لقمان الحيالي  حسين إسماعيل الخان

  قسم علوم الحياة 
   كلية العلوم 
   جامعة الموصل

  
 )  28/9/2006 ، تاريخ القبول 5/4/2006تاريخ االستالم (

  
  الملخص

   للمستخلـصات المائيـة لنبـاتي الدفلـة         LC85  و    LC50الدراسة تأثير تراكيـز الــ       تضمنت  
Nerium oleander والسبحبح Melia azedarachألمامية سـوط   ة على المظهر الخارجي واألوزموزي 

 المـضاف  Tobie المنماة في وسط توبي Leishmania tropica promastigoteطفيلي اللشمانيا الجلدية 
، باستخدام تقنية تحديد فعالية أنزيم الفوسفاتيز الحامضي وقياس تركيـز أيـون             %15إليه دم إنسان بنسبة     

وكـذلك قيـاس أبعـاد    . من النمـو ) اليوم الرابع(البوتاسيوم في الوسط الزرعي عند الطور اللوغاريتمي   
لمستخلص نبـات الدفلـة     ) 3سم/  ملغم   LC85) 4ئج إلى أن تركيز     أشارت النتا . الطفيليات في نفس اليوم   

أحدث تغييراً معنوياً في أوزموزية الطفيلي من خالل زيادة أيونات البوتاسيوم، كمـا بينـت الدراسـة أن                  
لمستخلص الـسبحبح أدى إلـى تغييـر       ) 3سم/  ملغم   1 (LC85و  ) 3سم/  ملغم   LC50) 0.725تركيزي  

  .ظهرت بوضوح نتيجة انتفاخه وزيادة حجمهأوزموزية الطفيلي والتي 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Effect of Aqueous Extract of Nerium oleander and Melia azedarach  
Plants on the Morphology and Osmolarity of Leishmania tropica 

Promastigotes In Vitro 
  

Thaer M. Al -Mushhadani Haitham L. Al-Hayali Hussain I. Al-khan 
     Department of Biology  

                                             College of Science  
                                              Mosul University 

  
ABSTRACT 

The study investigated the effect of LC50 and LC85 aqueous extract of           
Nerium oleander and Melia azedarach plants on the morphology and osmolarity of 
Leishmania tropica promastigotes grown on Tobie's medium, using the technique of 
determining of acid phosphatase activity and the potassium ion concentration in the 
medium at the log phase and the measurement of parasite lengths on the same day.  
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The results showed that the Leishmania tropica promastigotes treated with   
LC85 of Nerium oleander had an increase in potassium ions which led to osmotic 
changes. The results also indicated that the Leishmania tropica promastigotes treated 
with  LC50 and LC85 aqueous extracts of Melia azedarach changed the osmolarity 
which led to a noticeable swelling in the parasites. 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  المقدمة 

  تحتوي جميع أنواع اللـشمانيا علـى غـشاء نمـوذجي مؤلـف مـن ثـالث طبقـات إذ يبلـغ                      

   نانوميتر يقع تحته طبقة من األنيبيبات الدقيقة والتي تقع ضمن الطبقـة الخارجيـة الخاليـة                 4 – 2 سمكه

  الكيموخلوية بأن وحدات الغشاء لطوري اللشمانيا تتـألف مـن          اسات  من الرايبوسومات وقد أظهرت الدر    

  ، كذلك يمكن مشاهدة السوط وقاعدة السوط ضمن الغـشاء البالزمـي فـضال              مركبات لسكريات متعددة  

عن وجود الفجوات المتقلصة والشبكة االندوبالزمية وجهاز كولجي والنـواة والنويـة والمايتوكونـدريا              

  سوسومات ضــمن الــسايتوبالزم كمــا هــو الحــال فــي الخاليــا حقيقيــة والرايبوســومات والاليــ

  تغييـر  أظهـرت بعـض الدراسـات وجـود     . )Molyneux and Killick-Kendrick, 1987 (النـواة 

  في شكل اللشمانيا األحشائية أمامية السوط من مغزلي متطـاول إلـى قـصير دائـري عنـد اسـتعمال                    

ــادة ــار   م ــي اختب ــضد ف ــاس للمست ــز ااألس ــاألنزيم  الممت ــرتبط ب ــاعي الم    (ELISA) لمن

Enzyme Linked Immunosorbent Assay  (EL-Roufaie et al., 1987).  وعند نقل أمامية الـسوط 

Leishmania major    إلى وسط حاوي على الكلوكوز تتحول األشكال المتطاولـة إلـى أشـكال دائريـة   

(Blum, 1994) .  ــبق أن ــذا وس ــد ه ــادة األ ) Blum) 1991أك ــأن زي ــؤدي  ب ــة ت   وزموزي

  وتمـت اإلشـارة إلـى أن زيـادة الحجـم المنتظمـة فـي        . L. majorإلى اختزال حجم أمامية السوط 

ــسوطي  ــيوم   Herpetomas samuelepessonaiال ــات البوتاس ــز أيون ــادة تركي ــى زي ــد عل   تعتم

)Andradet and Andrade, 1988 .( وأشـار Lawrence  وآخـرون )إلـى أن نـسبة طـرح    )1997   

  . تعاكس الحالة األوزموزية للوسطL. donovaniلفوسفاتيز الحامضي إلى الوسط من أمامية السوط أنزيم ا

يهدف البحث إلى دراسة تأثير المستخلصات المائية ألوراق الدفلة وثمـار الـسبحبح علـى شـكل                 

ء  بغية التوقف على تأثير هذه المستخلصات علـى نفاذيـة الغـشا   L. tropicaوأوزموزية أمامية السوط 

  . الخلوي لهذا الطفيلي

  

  المواد وطرق العمل 

   L. tropica MHOM / IQ / 1992 / MREC3تم الحصول على أمامية السوط للـشمانيا الجلديـة   

  جامعة النهرين والمشخصة بطريقـة المتنـاظرات األنزيميـة         / الكلية الطبية   / من مركز البحوث الطبية     

(AL-Jeboori and Evans, 1980).  
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 مـن  3سـم ) 0.1( وزرعت بإضافة (Tobie et al., 1950)يات اللشمانيا في وسط توبي نميت طفيل

 من الوسط الصلب وفي الطـور       3سم) 5( من الوسط السائل و      3سم) 1.9(اللقاح إلى القناني الحاوية على      

 تحت ظروف معقمة، حضنت القناني بدرجة       3سم/ خلية  ) 105×2(أيام وبمقدار   ) 4(اللوغاريتمي وبعمر   

  . أيام، تم عد الطفيليات يومياً باستخدام شريحة عد كريات الدم) 5(لمدة  0م)26 (ارةحر

 )1987(وآخرون  Riose حضرت المستخلصات المائية ألوراق الدفلة وثمار السبحبح حسب طريقة

 للدفلـة و   3سـم / ملغم  ) 4(و )1.5( لكل من الدفلة والسبحبح وهما       LC85  و    LC50واستخدمت تراكيز   

  .)1الجدول ( ، للسبحبح على التوالي3سم/ ملغم ) 1(و) 0.725(
  

لطفيليـات  ) 106(تأثير تراكيز لمستخلص نبات الدفلة والسبحبح على عدد أماميـة الـسوط             : 1الجدول  

  ).3 لكل سم105 × 2عدد أمامية السوط المبدوء به  (Leishmania tropicaاللشمانيا الجلدية 
  

24  48  72  96    
 ±المعدل 

  االنحراف

  القياسي

%  

 تثبيط

 ±المعدل 

  االنحراف

  القياسي

%  

 تثبيط

 ±المعدل 

  االنحراف

  القياسي

%  

 تثبيط

 ±المعدل 

  االنحراف

  القياسي

%  

  تثبيط

  -  1.73 ±  25.59  -  0.61 ±  12.17  -  1.26 ±  3.07  -  0.06 ±  0.67  السيطرة

1.5  0.48 ± 0.11  28  1.67  ± 0.17  46  5.18  ± 0.74  57  12.84  ± 2.54  50  
  الدفلة

4  0.4  ± 0.04  40  1.39 ± 0.13  55  2.86  ± 0.31  76  4.02  ± 0.00  84  

0.725  0.47  ± 0.04  30  1.81  ± 0.00  41  6.47  ± 2.49  47  12.74  ± 0.65  50  
  السبحبح

1  0.37 ± 0.06  45  0.71  ± 0.02  77  2.28  ± 0.14  81  3.84  ± 0.53  85  

  . االنحراف القياسي±الث مكررات كل رقم يمثل المعدل لث* 

   الذي ال يحوي على المستخلص هو Controlاحتسبت النسبة المئوية على أساس النموذج الضابط ** 

 .نمو %) 100(

  

  للشمانيا المعاملة وغيـر المعاملـة   لصبغ أمامية السوطGiemsa Stain تم استخدام صبغة كيمزا 

(Manson-Bahr and Bell, 1987) المجهر الضوئي باستخدام  أمامية السوط للشمانيا الجلدية وتم تصوير

قيست األبعاد  فضال عن ذلك فقد). 100X( باستعمال العدسة الزيتية Olympus XSZ _ 510Dمن نوع 

العدسة   وRieichert Neovar المجهر الضوئي المركب من نوعللطفيليات باستخدام ) العرض× الطول (

  ).X 40(د القوة  عنMicrometer Lensالمدرجة 
  

  

  

  المعاملة

 )3سم/ملغم(

  فترة التعريض

  )ساعة      (
3
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   :قياس المتغيرات األوزموزية للطفيليات في األوساط المعاملة وغير المعاملة

م إتباع الطرائـق التاليـة للتأكـد مـن          تألجل معرفة أوزموزية الطفيليات المعاملة وغير المعاملة        

  :األوزموزية

  : قياس فعالية أنزيم الفوسفاتيز الحامضي المطروح إلى الوسط .1

 فعالية أنزيم الفوسفاتيز الحامضي في الوسط السائل بعد عزل الطفيليـات مـن األوسـاط                تم تحديد 

 والتي تعتمد )Fishman and Lerner, 1953( و  ) Andresch and Szczypinski, 1947( حسب طريقة

 بفعـل أنـزيم الفوسـفاتيز    p-nitrophenol إلى النـايتروفينول  p-nitrophenyl phosphateعلى تحول 

  . ضيالحام
  

P-nitrophenyl phosphate                      p-nitrophenol + phosphate             
  

نانوميتر، وحـددت   ) 405(قدرت قوة امتصاص اللون باستخدام المطياف الضوئي وبطول موجي          

  :باستخدام المعادلة التالية)  لتر/وحدة عالمية (فعالية األنزيم 

   101× شدة امتصاص الضوء للنموذج ) = لميةوحدة عا(فعالية األنزيم 

  ..Randox Laboratories Ltdفي هذه الطريقة تم استخدام المحاليل الجاهزة المقدمة من قبل شركة 
  

  :قياس تركيز أيونات البوتاسيوم في األوساط المعاملة وغير المعاملة. 2

  ا في األوساط بعـد عـزل الطفيليـات         تم قياس تركيز أيونات البوتاسيوم المتنافذه من خاليا اللشماني        

ــي  ــوميتري اللهب ــاز الفوت ــا باســتخدام جه ــة Flame Photometryمنه ــى طريق ــاد عل    وباالعتم

Annino- Jevic  و  Geise يعد اللهب مصدراً لطاقة التهيج في هذه الطريقة، إذ يتبخر إلى . )1980(عام

معين من هذه الذرات طاقة مـن اللهـب         ذرات مطلقة غازية في حالة طاقة واطئة مستقرة ويمتص جزء           

ويرتقي إلى حالة الكترونية متهيجة وهذه الذرات تبعث ضوء بلون معين عند رجوعها إلى الحالة المستقرة                

  ويتبين أن شدة اللون تعتمـد علـى كميـة األيونـات فـي              . إذ يعطي عنصر البوتاسيوم اللون البنفسجي     

  .منطقة اللهب

  

  :تحضير المنحني القياسي

  KClغـم مـن     ) 1.9070(لتر وذلك بإذابة    / ملغم  ) 1( المحلول القياسي للبوتاسيوم بتركيز      حضر

الجاف في ماء مقطر خالي من األيونات ثم يكمل الحجم إلى لتر في دورق حجمي، ومن ثم يقـاس عنـد                     

  .(Whiteside and Milner, 1984)نانوميتر ) 766.5(الطول الموجي 

  

  

Ap
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  :طريقة عمل المنحني القياسي

 وبواقع ثالث مكررات لكل تركيز تم       3سم/ مايكروغرام   ) 9 – 1( حضر المنحني بالتراكيز مابين     

  . )1الشكل (نانوميتر )766.5 (قيست عند الطول الموجي

  

  

  

   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  النتائج والمناقشة

ك العديد مـن    وهناإن جدار الخلية يحافظ على سالمة التراكيب الداخلية للخاليا البكتيرية والفطرية            

  المواد الكيميائية تعمل على تحطيم هذا الجدار وذلك بحجز أو إعاقة العمليات البنائية أو هـضم الجـدار                  

ال تحتوي علـى    وبما أن االبتدائيات الطفيلية     . أو تحطيم الجزيئات السطحية مما يجعله هشاً وسريع التحلل        

ت، فيعتقد أن الجزيئات السطحية التي تؤلف غشاء        للجدار الموجود في البكتريا والفطريا    جدار خلية مشابه    

  غـشاء الكائنـات    إذ يتـألف    .  األدويـة المـضادة أو الكيمياويـات       هي أيضاً أهداف لعمـل    االبتدائيات  

لذلك فإن أي تمزق يحصل نتيجـة       يفة نقل المواد من وإلى الخاليا       ظوله و الحية من اللبيدات والبروتينات     

  ، وال يقتـصر    وبالتـالي مـوت الخاليـا      فقدان النفاذية االختيارية للغشاء      يؤدي إلى لدخول مادة كيميائية    

  وبالتـالي ممكـن أن يحـد       التأثير على الغشاء فقط بل يمتد أيضاً إلى البروتينات واألحمـاض النوويـة              

   )3سم/ مايكروغرام ( وتاسيوم بلتركيز ا

ي 
وج
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  .( Whiteside and Milner, 1984 )ايونات البوتاسيومر المنحني القياسي لتقدي :1     الشكل 
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   DNA و    RNA بالنـسبة للــ      أو أن يعرقل عمليتي الترجمـة واالستنـساخ       من اكتمال بناء البروتين     

)Talaro and Talaro, 1996.(  

 LC50مـن الطفيليـات     % 50الذي يسبب مـوت     تركيز  الأظهرت النتائج أن عدد الطفيليات عند       

  ) 106 × 25.59( مقارنــة بمجوعــة الــسيطرة 3ســم/ خليــة ) 106 × 12.84(لمــستخلص الدفلــة 

  ) 106 × 12.74( لمـستخلص الـسبحبح      LC50 بينما كانت أعداد الطفيلـي عنـد تركيـز           3سم/ خلية  

  مـن  % 85الـذي يـسبب مـوت       تركيـز   ال، كما وأظهرت التجربة أن تعداد الطفيلي عنـد          3سم/ ة  خلي

 مقارنـة   3سـم / خليـة   ) 106 × 3.84( وللسبحبح   3سم/ خلية  ) 106 × 4.02( للدفلة   LC85الطفيليات  

         ســاعة، ) 96(وعنــد الطــور اللوغــاريتمي  3ســم/ خليــة ) 106 × 25.59(بمجموعــة الــسيطرة 

  ). 1(الجدول 

 لم تؤد إلـى     LC50إلى أن استخدام مستخلص الدفلة وبتركيز       ) 3(و  ) 2(تشير النتائج في الجدولين     

زيادة فعالية الفوسفاتيز الحامضي وتركيز أيونات البوتاسيوم المطروحين إلى الوسط من أماميـة الـسوط               

  في حين  . قارنة مع الضابط  م%) 22( إلى زيادة تركيز أيونات البوتاسيوم وبنسبة        LC85بينما أدى تركيز    

   LC50لتركيـز   %) 22(أدى مستخلص السبحبح إلى زيادة في فعالية أنزيم الفوسفاتيز الحامضي بنـسب             

   LC50لتركيـز   %) 15.8( وأدى أيضاً إلى زيادة أيونات البوتاسيوم وبنـسب          LC85لتركيز  %) 133(و

  .مجموعة السيطرة مقارنة مع LC85لتركيز %) 45.4(و

  

         والــسبحبحNerium oleander لمستخلــصي الدفلــة LC85  و LC50 تــأثير تركيــز :2الجــدول 

Melia azedarach على فعالية أنزيم الفوسفاتيز الحامضي AP المطروح من أمامية السوط 

  .ساعة) 96( إلى الوسط عند الطور اللوغاريتمي L. tropicaللشمانيا الجلدية 

  ** الفعالية األنزيمية
  المعامل

  التركيز 
) 3سم/ ملغم (  

 االنحراف ±المعدل 
  القياسي

النسبة المئوية 
  للفعالية

النسبة المئوية 
  للزيادة

  -  100  0.20 ± 1.82  -  الضابط

1.5  1.82 ± 0.00  100  -  
  الدفلة

4  1.82 ± 0.10  100  -  

0.725  2.22 ± 0.60  122  22  
  السبحبح

1  4.24 ± 1.41  233  133  

  .ف القياسي لثالث مكرراتالمعدل واالنحرا* 

  ).لتر/ وحدة دولية (الفعالية األنزيمية ** 
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         والــسبحبحNerium oleander لمستخلــصي الدفلــة LC85  و LC50 تــأثير تركيــز :3الجــدول 

Melia azedarach على تركيز ايونات البوتاسيوم النافذة إلى الوسط من أمامية السوط للشمانيا 

  .ساعة) 96(لى الوسط عند الطور اللوغاريتمي إL. tropicaالجلدية 

  ** تركيز البوتاسيوم

  المعامل
  التركيز 

  ) 3سم/ ملغم ( 
 االنحراف ±المعدل 

  القياسي

النسبة المئوية 

  للتركيز

النسبة المئوية 

  للزيادة

  -  100  5.77 ± 480.0  -  الضابط

1.5  480.0 ± 0.00  100  -  
  الدفلة

4  586.0 ± 5.24  122.0  22.0  

0.725  566.6 ± 9.00  115.8  15.8  
  السبحبح

1  689.0 ± 26.8  145.4  45.4  

  .المعدل واالنحراف القياسي لثالث مكررات* 

  ).3سم/ مايكروغرام (تركيز ايونات البوتاسيوم ** 

  

  تدل هذه النتائج أن المستخلصات أدت إلـى انخفـاض فـي األوزموزيـة، إذ أشـير إلـى هـذه                     

   فـي الوسـط مـن جهـة         +K وتركيز أيونـات     AP األوزموزية من جهة وفعالية      العالقة العكسية بين  

 بأن االنخفاض الحاصل فـي األوزموزيـة فـي    ا أكدنذيل ال)1988(وآخرون  Andrade  أخرى من قبل

 خـارج  +Kأيونـات    يؤدي إلى زيادةHerpetomas samuelepessonai  السوطيالوسط الحاوي على

ــة و  ــم الخلي ــادة حج ــوي، وزي ــس الخل ــؤدي العك ــصانها ي ــزيم . نق ــرح أن ــى APوأن ط    إل

   L. donovani  الـشمانيا األحـشائية  الوسـط يتبـع التغييـرات العكـسية فـي األوزموزيـة لطفيلـي       

)Lawrence et al., 1997.(  

  ا انخفاض  مرافقهي في الوسط    +K وتركيز   AP بأن زيادة فعالية أنزيم      أعالهيبدو واضحاً من النتائج     

  لتهما ترافق زيادة في األوزموزية ويعتمد ذلك على معاملة أمامية الـسوط بمـستخلص       في األوزموزية وق  

الدفلة والسبحبح وأن التغير في األوزموزية سوف يؤثر من دون شك على شكلها، وهذا ما ظهر جلياً عند                  

ة استخدام مستخلص السبحبح الذي سبب خفض في األوزموزية، إذ أدى إلى انتفاخ أمامية السوط وبصور              

ـ (واضحة وبعـض التـشققات فـي الغـشاء             ) 1 (ةمقارنـة مـع الـضابط صـور      ) 5  ، 3تين  صورال

ـ (إلى انتفـاخ واضـح فـي الطفيلـي          % 85في حين أدى استخدام الدفلة وبالتركيز           وهـذا   )4 ةصورال

بأن المركبات الكيمياوية تؤثر على غشاء طفيلي اللشمانيا وخاصة ) 1977(وآخرون   Zuckermanما أكده

ــي الوســط الزرعــي أمام ــة ف ــسوط النامي ــة ال ــز  .ي ــد تركي ــر عن ــشاهد أي تغيي ــم ي   % 50ول
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  مـن تـأثير المـستخلص ال تكـون          وهذا قد يعود إلى أن الفتحات الحاصلة فـي الغـشاء             )2 ةصورال(

وتـنكمش  ممكن أن تخرج    بل فقط لدخول الماء من الخارج أما في التراكيز العالية           كافية لخروج األيونات    

  . الخالياللومن ثم تتح

  وانعكست هذه التغييرات في الشكل الخارجي وحجم أمامية السوط باسـتخدام المستخلـصين علـى               

 إلى حدوث نقصان في أطوال أمامية السوط وزيادة في العرض          نتائجالوتشير  ) العرض× الطول  (أبعادها  

 %)33.4(ي الطول بلغ نقصان فمن مستخلص الدفلة إلى      LC85 3سم/ ملغم  ) 4(إذ أدى استخدام التركيز     

فضالً عن ذلك فقد بلغ مقدار النقص الحاصل في أطوال أمامية السوط            . %)42(وزيادة في العرض بلغت     

من مـستخلص الـسبحبح      LC85 3سم/ ملغم  ) 1(و   LC50 3سم/ ملغم  ) 0.725(عند استخدام تركيزي    

من حجم الطفيلي   %) 60(و) %39.2(فقد بلغت   ، أما الزيادة في العرض      على التوالي %) 36(و%) 7.5(

  ). 4(الجدول 
  

    والـسبحبح Nerium oleander لمستخلـصي الدفلـة   LC85  و LC50 تأثير تركيـز  :4 الجدول 

Melia azedarach أمامية السوط  للشمانيا الجلديـة ) العرض× الطول ( على تركيز أبعاد  

L. tropica ساعة) 96( في الوسط عند الطور اللوغاريتمي.  
  للتغيير%    )** µm(العرض   للتغيير%  )** µm(الطول 

  المعامل
  التركيز 

) 3سم/ملغم(  
 ±المعدل 

  االنحراف القياسي

%  

  نقصان  زيادة  للطول
 االنحراف ±المعدل 

  القياسي

%  

  نقصان  زيادة  للعرض

  -  -  100  0.20 ± 3.33  -  -  100  0.64 ± 16.0  -  الضابط

1.5  16.2 ± 0.64  101.2  1.2  -  3.33 ± 0.24  100  -  -  
  الدفلة

4  10.66 ± 0.76  66.6  -  33.4  4.73 ± 0.24  142  42  -  

0.725  14.8 ± 0.64  92.5  -  7.5  4.53 ± 0.32  136  36  -  
  السبحبح

1  9.73 ± 0.48  60.8  -  39.2  5.33 ± 0.20  160  60  -  

  . مكرر15المعدل واالنحراف القياسي لـ  *

  ).مايكروميتر ( األبعاد ** 
  

 إلى أن تغيير األوزموزية يـؤدي إلـى   Blum (1991) و Blum  and (1990)Darling وقد أشار

  ، وأن تعـريض أماميـة الـسوط لطفيليـات اللـشمانيا      L. majorتغيير شكل خليـة أماميـة الـسوط    

   ذكـر  كمـا  ). Blum, 1996(إلى انخفاض مفاجئ في األوزموزية يؤدي إلـى انتفـاخ فـي الخاليـا     

 Ganong)2001( يؤدي إلى االنتفاخ بينما يحصل      لخاليا الحيوانية لوسط واطئ األوزموزية     تعريض ا   أن 

 إذ أن انتفاخ الخاليا سوف ينشط قنـوات فـي الغـشاء             االنكماش عند تعريضها لوسط عالي األوزموزية     

الخلوي والتي بدورها تزيد من تدفق أيونات البوتاسيوم وأيونات الكلورايد واأليونات العـضوية الـسالبة               
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وأشـارت بحـوث     .لمواد العضوية المذابة وتتبع هذه العملية طبعا حركة معاكسة لجزيئات الماء          وبعض ا 

سابقة إلى تحول أمامية السوط للشمانيا الجلدية واألحشائية من الشكل المغزلي إلى الكروي استخدام عقار               

Alopuranol وعقار Chloropromazine)  ،2002 و الجلبي، الحيالي ؛ 1999زغير.(  

إلى حدوث انتفاخ في أمامية السوط للشمانيا الجلدية        ) 2001(فق هذه النتائج مع ما جاء به الخان         وتت

L. major     عند معاملتها بمستخلص الشفلح في حين حدث انكماش في حجـم اللـشمانيا عنـد معاملتهـا 

ل البيضويه   تحول األشكا  من) 2001(كما وقد اتفقت النتائج مع ما جاءت به الحيالي          . بمستخلص الحنظل 

إلى أشكال دائرية أو كروية فضالً عن ظهور أشكال غير منتظمة واختفـاء األسـواط وحـدوث بعـض                   

 عند معاملتهـا بمـستخلص   Trichomonas vaginalis للمشعرة المهبلية التشققات في الغشاء البالزمي 

  .  ساعة48 خالل فترة Althaea raseaالختمية 

المستخلصين تأثير على عمل الغشاء البالزمي للشمانيا ممـا أدى          نستنتج من هذه الدراسة أن لهذين       

عاكس حسب التأثير األوزموزي لها من خـالل زيـادة    أمامية السوط وبشكل مت   وأبعاد  إلى تغيير في شكل     

فضالً عن ذلك فقد كان له تأثيراً       وأنزيم الفوسفاتيز الحامضي إلى الوسط الزرعي       طرح أيونات البوتاسيوم    

ويتطلب هذا البحث إلى دراسة تكميلية من ناحية دراسة مدى تأثير هـذه             . نمو هذه الطفيليات  لى  واضحاً ع 

  .المستخلصات على التركيب الدقيق للطفيلي
  

  

  

  

  

  

  

  

  ).X 1000قوة التكبير(ساعة ) 96( أمامية السوط لطفيلي اللشمانيا الجلدية غير المعاملة بعمر :1 ةصورال

  

  

  

  

  

  

   مـن مـستخلص     3سم/ ملغم   ) 1.5( ط لطفيلي اللشمانيا الجلدية المعاملة بتركيز        أمامية السو  :2 ةصورال

   ).X 1000قوة التكبير ( ساعة ) 96(الدفلة لمدة 
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  من مـستخلص   3سم/ ملغم  ) 0.725( أمامية السوط لطفيلي اللشمانيا الجلدية المعاملة بتركيز         :3 ةصورال

  ).X 1000قوة التكبير (ساعة ) 96(السبحبح لمدة 

 

 

  

  

  

  
  

   مـن مـستخلص     3سـم / ملغم  ) 4.0( أمامية السوط لطفيلي اللشمانيا الجلدية المعاملة بتركيز         :4 ةصورال

  ).X 1000قوة التكبير (ساعة ) 96(الدفلة لمدة 
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