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Peganumتأثیر مستخلص بذور نبات الحرمل  harmala  على
Leishmaniaنمو امامیة السوط لطفیلیات  tropica major

خارج الجسم الحي

حسناء حامد جمعةم. 
جامعة الموصل-العلوم كلیة 

٢٢/٤/٢٠١٠؛ تاریخ قبول النشر :  ١/١٠/٢٠٠٩تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
Peganumلبذور نبات الحرممستخلصراسة التحري عن فعالیة خالل هذه الدتم 

harmala على نمو طفیلیات اللشمانیا الجلدیةLeishmania majorالجسم الحي كما خارج

تتبعنا تأثیره على اإلصابة من خالل فرط التحسس األجل داخل الجسم الحي .

٣سمم/لي غرام ٠,٥-٠,٢٥بذور نبات الحرملتخلصحیث استعمل تركیزان من مس

م الحي والتي سساعة خارج الج ٩٦,٧٢,٤٨,٢٤على مدى الطفیلیاتعداد أوتمت متابعة 

ت النتائج وبینالتركیزین مقارنة بالسیطرة  المع كالطفیلیاتد اعدافي  اكبیر  اأظهرت انخفاض

داخل الجسم الحيالمستخلصباالعتماد على اختبار فرط التحسس النمط األجل  لمتابعة تأثیر 

بالمعاملة بعد التخمیجللفئرانلیسرىااستجابة عالیة رفعت متوسط أقطار انتفاخ راحة القدم 

ملم اما عند  ٢,١٢٦، ١,٦٢١،  ١,٤١المستخلص حیث كانت النتائج من ٣ملي غرام/سم٠,٢٥

على  ٦، ٤، ٢وللفتراتملم ٢,٦٢٢،   ٢,٤٨، ١,٧٠كانت النتائج ٣ملي غرام/سم ٠,٥التركیز 

في حین لم تسجل الحیوانات المخمجة غیر المعاملة أي استجابة مناعیة بفرط التحسس ،التوالي

 وبذور نبات الحرمل ذالمائي لالمستخلصوبهذا فقد أثبتت النتائج إناألجل ولنفس الفترة ،

خل اعداد طفیلیات اللشمانیا في أوساطها الزراعیة وللحد من اإلصابة دأفعالیة تثبیطیة في تقلیل 

.جسم الحي ال

The effect of seed extract of Peganum harmala on
growth of Leishmania torpica major promastigotes parasite

in vitro.

Lecturer Hassna Hamid Jumah
College of Science - University of Mosul

Abstract:
The present study investigates the effect of seeds extract from
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Peganum harmala on the growth of Leishmania major parasite in vitro,

and follows its effect in vivo through delayed hypersensitivity. The

researcher used two concentrations of the seeds extraction 0.25, 0.5

mg/ml, and the amount of the parasite number has been calculated along

24, 48, 72, 96 hours in vitro, which shows a great decrease in parasite

number with both concentrations of seeds extract in contrast with control.

Also the results showed dependence on the delayed hypersensitivity,

increase of left food pad swellings reach to 1.41 , 1.62 , 2.126 for mice

treated after infected with 0.25 mg/ml ,and reach to 1.70 , 2.48 , 2.622

when treated with 0.5 mg/ml along 2,4,6 week while the infected not

treated mice had no responses by delayed hypersensitivity for the same

periods . So the results proofed the effectiveness of seeds extract from

Peganum harmala on the reduction parasite number in vitro and in vivo.

المقدمة
دولة مختلفة في خمس قارات  ٨٨یعد داء اللشمانیا الجلدیة من األمراض المتوطنة في 

Sharamaجدیدة سنویا(ملیون إصابة١.٥من العالم وهناك  and Singh ق االعر  یعد.)2008,

تعود نسبة االنتشار العالیة لهذا المرض .ن التي یتوطن فیها هذا المرض من هذه البلدا اواحد

sandكثرة أنواع الحشرة الناقلة  إلى flyووجود المضائف الخازنة مثل الكالب

)soulsby,1982 بالرغم من تاثیر داء اللشمانیات على صحة المجتمع ،اال ان الجهود التي .(

تبذل االن لمكافحتها غیر كافیة ففي الوقت الحاضر ال یوجد لقاح فعال كوقایة ، لذا فان االتجاه 

) ،اال ان بعض هذه االدویة ذات كلفة عالیة Al-Jebouri,2002جة هي االدویة (العام للمعال

% من اإلصابة بداء اللشمانیا الجلدیة ١٥- ١٠ مؤخرا انه بینوهناك بعض الدراسات التي تشیر 

Megaiumin(Esmaeiliوخاصة Antimonialsللعالج بمركبات یستجیب  ال , 2008).

سات إلى استخدام مستخلصات بذور او أوراق او سیقان نباتات ومن هنا اتجهت الكثیر من الدرا

طبیة مختلفة لعالج أنواع عدیدة من الكائنات المسببة لألمراض كاالبتدائیات الطفیلیة او الفطریة 

من النباتات الطبیة المهمة إذ استخدمت بذوره منذ القدم في الطب بات الحرمل.ولما كان ن

كتنظیم الدورة الشهریة وكمدرر قوي واستعمل أیضا كطارد الشعبي ألغراض عالجیة عدیدة 

,Al-khazraji(للدیدان ومقشع وملین للجلد وعالج لضعف الذاكرة والتهاب القصبات 1989(.
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 الص باالیثر فاعلیة مضادة لبكتیریكما لوحظ تأثیر المستخلص المثیلي والمستخ

Staphylococcus albus, Escherichia coliلبیض وللمبیضات اCandida albicans

(Adaay et al, 1989).

ومن هنا جاءت هذه الدراسة لمعرفة تأثیر مستخلص بذور نبات الحرمل وبتراكیز مختلفة 

Leishmaniaعلى نمو  tropica  خارج الجسم الحي .كما تمت متابعة اإلصابة داخل الجسم

عالج  احة القدم ، لمحاولة ایجاد من خالل فرط التحسس النمط االجل المتمثل بانتفاخ ر الحي

امن ورخیص لداء اللشمانیا الجلدیة .

المواد وطرائق العمل
من إحدى MHOM/IQ/93/MRCBتم الحصول على العزلة المعتمدة في البحث 

طب /جامعة النهرین ، وحدة الالعزالت المستخلصة من المرضى في مركز البحوث الطبیة كلیة 

Enzymeة باستخدام تقنیة المتغایرات اإلنزیمیة خزن اللیشمانیات والمشخص variants حضر.

Handmanالشكل المسوط للعزلة المعتمدة باستخدام طریقة التخفیف المحدد المتبعة من قبل 

NNNبالمعروف بواسطة تحضیر المستنبت ثنائي الطور)1983(واخرون  medium حیث

في كل قنینة و یحسب عدد خالیا الشكل ٣مس٠,٥یصب في قناني زجاجیة صغیرة ومعقمة بواقع 

للحصول على العدد الكلي Haemocytometerالمسوط باستخدام شریحة عد كریات الدم 

Lock،ثم یخفف عالق الطفیلیات عدة مرات بمحلول اللوك٣سم١للطفیلیات في  solution

.الطور السائل لتنمیة الطفیلیات

زرعي الوسط من ال٣سم ٥الحاویة على ٣سم ٢٥زجاجیة سعة قنینة  ٤٥تم تهیئة 

NNN مع مراعاة وضع القناني بصورة مائلة للحصول على مساحة سطحیة كبیرة لنمو

من الطور السائل الى القنینة الواحدة الحاویة على ٣سم ٠,٥الطفیلیات وعند اجراء الزرع یضاف 

الرابع لنمو الطفیلي في محصود من الیوم ٦١٠*٢,٥ بالطور الصلب وبعد ذلك تلقح كل قنینة 

مزارعه األصلیة. قسمت القناني إلى تسع مجامیع لكل مجموعة خمس مكررات وتركت ثالث 

ولقحت ، لى التوالي،عساعة ٩٦، ٧٢، ٤٨، ٢٤الطفیلیات بعد  أعداد مجامیع كسیطرة لمتابعة

 ٠,٥ بوثالث مجامیع أخرى لقحت من المستخلص ٣ملي غرام /سم٠,٢٥ بثالث مجامیع  

.للسیطرة اللیشمانیا لنفس الفترة الزمنیة عدادأوتمت متابعة من المستخلص ٣ملي غرام /سم

تم داخل الجسم الحي فقد ى االصابةبذور نبات الحرمل علمستخلصولمتابعة تأثیر 

Barralتتبع الزیادة الحاصلة في وسادة القدم الیسرى ( et al.,1983 فارا ذكرا  ٤٥) حیث خمج

من الشكل السوطي للیشمانیا الجلدیة داخل  ٧١٠*١ بأسابیع ٨-٦وبأعمار Balb/cمن نوع  

 ٣فئران .تركت   ٥ثم قسمت إلى تسعة مجامیع  ضمت كل مجموعة الغشاء البریتوني ، 
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عن طریق الحقن داخل البریتون بتركیز مجامیع ٣مجامیع سیطرة مخمجة غیر معالجة وعولجت 

حیث قسمت الجرعة على یومین االول بعد التخمیج الحرملمن مستخلص ٣/سمملي غرام ٠,٢٥

من ٣/سمملي غرام ٠,٥بتركیزعولجتمجامیع ٣و والقسم الثاني الیوم السابع بعد التخمیج ،

حیث قسمت الجرعة على یومین االول بعد التخمیج والقسم الثاني في الیوم مستخلص الحرمل 

تحسسأسبوع باالعتماد على قیاس فرط ال ٦,٤,٢ترات .ثم تتبعنا اإلصابة بفالسابع بعد التخمیج 

Delayedاألجل  Hypersensensitivity (DTH) بفئرانلل لیسرىا القدم حقنت. حیث

٣سم ٠,١ بالیمنى  قدمال حقنتمایكروغرام في حین  ٢ضد اللیشمانیا بتركیزتمن مس٣سم ٠,١

انتفاخ القدم الیمنى والیسرى ساعة قیس ٢٤رئ الفوسفات ، وبعد مرور اد PBSمن محلول 

وحساب الفرق بین القراءتین.Vernaeبواسطة القدمة 

حضر المستخلص المائي تم الحصول على بذور نبات الحرمل من السوق المحلي و 

) وقد استخدم التركیزین 1987وجماعته (Rioseطریقة لبذور نبات الحرمل باالعتماد على 

.٣/سمملي غرام ٠,٥-٠,٢٥

ئج والمناقشةالنتا
مستخلصمن الالمختلفین ٣/سمملي غرام٠,٥ -٠,٢٥تأثیر التركیزین  ١ الجدولیبین 

،حیث یبین الجدول یة عدد امامیة السوط في اوساطها الزر بذور نبات الحرمل على عالمائي ل

المعاملة بالمستخلص مقارنة باعدادها في االوساط غیر عداد اللیشمانیا الجلدیةأانخفاض 

.ملة المعا

من ٣/سم لي غرامم٠,٢٥ بعدادها في األوساط المعاملة أحیث سجلت معدل 

على  ،ساعة  ٩٦،  ٧٢،  ٤٨،  ٢٤على فترات  ٩,٣٣، ٥,٢٥،  ١,٨٧٥، ١,١٢ المستخلص

لي م٠,٥ بفي األوساط المعاملة  هادأعدا. كما سجلت انخفاضا اكبر في معدل ،التوالي

،  ٧٢،  ٤٨،  ٢٤وعلى فترات  ٤,٦٢٥، ٣,٦٢٥، ١,٢٢٥، ٠,٩٢من المستخلص ٣/سمغرام

  ة.عاس  ٩٦

المستخلص االثیلي  همعند استعمال)2008(واخرونDuranوهذا یتطابق مع نتائج 

Adanaللصمغ  proplis مل انخفاضا ملي غرام ٧٥٠,٥٠٠,٢٥٠حیث حققت التراكیز/

الخالیا غیر  عدد ة معفي عدد خالیا اللیشمانیا الجلدیة مقارنρ ≤ ٠,٠٥عند مستوى ا معنوی

لتراكیز مختلفة  معند استعماله)2004(واخرون Gicheruالمعاملة .أیضا تطابقت النتائج مع 

Leishmaniaفي تقصي تأثیره على مزرعة مشتركة لطفیلیات Traypanمن التریبان

donovani , Leishmania major ساعة من  ٤٨عداد الطفیلیات تناقصا بعد أحیث سجلت

على حث استجابة فرط التحسس مستخلصأما بالنسبة لتقدیر تأثیر ال. م ٢٥ حضن بدرجة ال
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Delayedاالجل  hypersensitivity بع التغیرات الحاصلة في معدالت انتفاخ راحة تبتتم

بذور نبات مستخلص إن الفئران المخمجة والمعاملة ب ٢ جدولیوضح الحیث لیسرى االقدم 

اظهرت زیادة في معدالت انتفاخ راحة القدم في ٣/سمملي غرام ٠,٥-  ٠,٢٥بالتراكیز الحرمل 

حین ان الفئران المخمجة كسیطرة اظهرت نتائج سلبیة في قیاس فرط التحسس االجل حیث 

اسابیع عقب الخمج متوسطات ٦،٤،٢سجلت معدل انتفاخ راحة القدم لهذه الفئران وللفترات 

، غیر ان معدل انتفاخ راحة القدم للفئران المخمجة ملم ،على التوالي١,١٨٦،١,٣٢،١,٤٢اقطار 

 ١,٤١٨من المستخلص ولنفس الفترة كانت ٣/سمملي غرام  ٠,٢٥والمعاملة بعد الخمج بتركیز 

ایضا ارتفاعا ٣/سمملي غرام  ٠,٥ملم ،على التوالي، في حین سجل التركیز  ٢,١٢٦، ١,٦٢،

 ٢,٦٢،  ٢,٤٨١ ،١,٧٠٦ القدم للفئران في نسبة االستجابة حیث كانت معدالت انتفاخ راحة

ملم ،على التوالي، فقد اظهر التحلیل االحصائي باستخدام تحلیل التباین ان االستجابة لفرط 

مقارنة ρ≤ ٠,٠٥التحسس االجل في الفئران المعاملة بعد التخمیج قد ارتفعت عند مستوى    

  .١مع السیطرة شكل رقم 

) عند استعمال قیاس فرط التحسس االجل Al-Saidi)2000وهذا یتطابق مع نتائج 

Leishmaniaكاحد معاییر استخدام الحرمل في عالج االصابة بداء  donovani والذي سجل

استجابة مناعیة عالیة متمثلة في انتفاخ راحة القدم للفئران البیض .

لى عدد یتبین من النتائج ان للمستخلص المائي لبذور نبات الحرمل تاثیرا تثبیطیا ع

Delayedامامیة السوط خارج الجسم الحي كما ظهر تاثیره داخل الجسم الحي من خالل حث

hypersensitiviy وربما یعود هذا التاثیر الى احتواء بذور نبات الحرمل على عدد من اشباه

ان القلویدات الفعالة التي توجد في كل اجزاء النبات كالبذور والجذور واالوراق واالزهار والسیق

% من اشباه القلویدات         ٥والخشب واللحاء اذ تحتوي البذور الجافة الناضجة على 

)Ayoub et al.,1989( وتشمل تلك المركبات الهارمین والهارمالین والهارمالول وهي مركبات

Rashan)قاعدیة عضویة وهي من أفضل المواد في كفاءتها العالجیة  et al., . كما (1988

Escherichie) ان للمستخلص باالیثر فعالیة مضادة لبكتریا 1989(واخرونAdaayاشار 

coli وللمبیضات البیضCandida albicans وقد ذكر ،Li) ان مركبات 1995واخرون(

الهارمین والهارمالین والهارمالول وهارمین كاما ذات تاثیر وقائي تجاه اشعة كاما اذ الحظوا زیادة 

یوما للفئران المعرضة كلیا لجرع اشعاعیة باستخدام العنصر المشبع  ٣٠نسبة البقاء بمعدل 

كغم من هذه المركبات االربعة /ملي غرام ٨٠ -٥٠والمعاملة بجرع تراوحت ما بین Co60كوبلت 

) ان Al-Saidi)2000دقیقة من التعریض لالشعة .وقد اثبتت الباحثة  ٤٠-٣٠قبل 

ثیرا في الحد من االصابة باللشمانیا االحشائیة للمستخلص المائي لبذور نبات الحرمل تا

Leishmania donovani في الفئران البیض، ومن ناحیة السمیة لبذور نبات الحرمل اشارت
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االبحاث الى ان سمیة المستخلص المائي لبذور نبات الحرمل قلیلة جدا في الجرذان والفئران 

,Al-khazrajiالیبض( 1989; Adaay et al., 1989.(

تنتج من هذه النتائج بانه یمكن استخدام المستخلص المائي لبذور نبات الحرمل كمادة یس

مضادة او فعالة المامیة السوط .  

  )١شكل (ال

ملي غرام  ٠,٥ بصورة لراحة القدم الیسرى لفار ابیض بعد اسبوعین من التخمیج ومعالجته 

یظهر فیها انتفاخ راحة القدم .٣/سم
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  )١الجدول (

Leishmainaتغیرات الحاصلة في اعداد اللشمانیا الجلدیة ال tropica في اوساطها الزرعیة

بتاثیر تركیزین مختلفین لمستخلص بذور نبات الحرمل ولفترات نمو مختلفة عدد اللشمانیا 

  ٦١٠*٢.٥المسوطة المستخدمة في الزرع 

المعاملة ملي 

  ٣غرام /سم

ساعة ٩٦ساعة ٧٢ساعة ٤٨ساعة ٢٤

  ع  +َس % نمو  ع  +َس % نمو  ع  +َس % نمو  ع  +َس 
%

نمو

  ١٠٠  ٠,٧٥±١٥,٦٦  ١٠٠  ٠,٤٣±٩,٠٦  ١٠٠  ٠,٢٨±٤,٥  ٠,٠٠٥١٠٠±١,٣٧٥السیطرة الموجبة

٥٩,٨  ٠,٤٨±٥٧,٩٤٩,٣٣  ٠,١٨±٥,٢٥  ٤١.٦  ٠,١٢±١,٨٧  ٨١,٤٥  ٠,١٥±١,١٢  ٠,٢٥  

٢٩,٦  ٠,٢٨±٠,٢٩٣٩,٩٥٤,٦٢٥±٢٧.٢٢٣,٦٢٥  ٠,١±١,٢٢٥  ٦٦,٩  ٠,٠٠٢±٠,٩٢  ٠,٥  

P>0.05استعملت خمس مكررات لكل مجموعة وقیمت معنویة النتائج باستخدام تحلیل التباین 

  )٢الجدول (

التغیرات الحاصلة في معدالت انتفاخ راحة القدم الخلفي مقاسة بالملمتر المكعب في الفئران 

املة بمستخلص ) ولفترات مختلفة والمع٧١٠*١المخمجة بالشكل السوطي للشمانیا الجلدیة (

بذور نبات الحرمل في الیوم االول والسابع بعد الخمج ومقارنتها بالسیطرة .

  ٣معاملة مایكرو غرام /سم
اسبوع ٦اسبوع ٤اسبوع ٢

ع  +َس ع  +َس ع  +َس 

  ٠,١٢٧±١,١٨٦  ٠,٢٢٦±١,٣٢  ٠,١٢٢±١,٤٢  السیطرة الموجبة

٠,٢٦٢±٢,١٢٦  ٠,٠٦٥±١,٦٢٠  ٠,٠٢١±١,٤١٨  ٠,٢٥  

٠,٢٧٠±٢,٦٢٢  ٠,١٠٦±٢,٤٨١  ٠,١٦٣±١,٧٠٦  ٠,٥  

P>0.05استعملت خمس مكررات لكل مجموعة وقیمت معنویة النتائج باستخدام تحلیل التباین 
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