المجمة العراقية لمعموم ،2102 ،مجمد  ،35العدد ، 3الصفحة 554-495

محمود و محمد

دراسة نسجية لتأثير المستخمص المائي لمفمفل الحار Capsicum spp.في طفيمي الزحار االميبي

 Entamoeba histolyticaفي الفئران البيض.
سهيمة حياوي محمود  ،بان جاسم محمد
Suh_Mahmood@yahoo.com
قسم عموم الحياة  ،كمية العموم  ،جامعة بغداد .بغداد-العراق

الخالصة
سلفلفتتا اس تتب
اجريتته هتتلد اسة اات لاستتا اس ت اس ت  in vivoسلكشتتع تتث رتتلمسر اس تتائل اس تتب
 Capsicum spp.ل ت االطتترا اس ذالي ت  trophozoitesواس اكس ت  cystsسطفسل ت اسارتتب اال س ت
 Entamoeba histolyticaف اسفئران اس سض  ,اذ ر ر ريع اسفئران اس صبب بتبسطفسل ببس تائل اس تل ر
ب ر ا ت  0.03,0.01تتا ب لتتةث مت ي جتتر( ير ستتب ا ت برب لتترا  ,تتب اخ س تتة اا ت ر(  ,وس ت ث رل ت اس تتة
ف ت ئتتب ظ اسفئتتران تتا ا36خ اتتب س راة ت اساذستتر ف ت ا تتةال اسطفسل ت بلتتة اسا ريتتع ببس تتائل وا لر
اسناب ج ان اس ائل اس تب سلفلفتا اس تب تبن فلتبال فت سفتض ا تةالاالطرا اس ذاليت واس اكس ت فت اسفئتران
نة جر  0.03ا تث اس تائل
اس صبب ببسطفسل  ,اذ ا له ا ل ن ةاا س طرا اس ذالي واس اكس
فت
فكبنته ) % 100و  %90.1خ لت اساتراس ,ا تتب ناتب ج اسة اات اسن تس س ف تتة ا لتر فلبسست اس تائل
ر ريض اال بب و لبس الب ف ا ث اسك ة واال لب اسةةس واسذلسض سصر ب نة اس ر اسراطئ نه
الكلمبت المفتبحية -:أنا س ب اسارب

A HISTOLOGICAL STUDY ON THE EFFECT OF AQUEOUS
EXTRACT OF Capsicum spp. ON Entamoeba histolytica IN ALBINO
MICE.
Suhaila H.Mahmood, Ban Jasim Mohamed
Department of Biology, College of Science, University of Baghdad. Baghdad-Iraq
Abstract
The present study was conducted to determine the effect of hot pepper Capsicum
spp. on the cysts and trophozoites stages of Entamoeba histolytica in albino mice.
The previosly infected mice with E. histolytica were administered with two doses
(0.01 and 0.03 ml) of aqueous extract of hot pepper three times daily at(morning,
afternoon and evening) for a period of 7 days. The results showed that the aqueous
extract of hot pepper was very effective in decreasing the numbers of cysts and
trophozoites of E. histolytica in mice. The highest percentage was recorded with the
dose of 0.03 ml which was100 % for trophozoites and 90.1 % for cysts. The
histological study of small and large intestine and liver revealed that the low
concentration was more effective to eliminate the injuries in small and large
intestine and liver.
Keywords:Entamoeba histolytica
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المقدمة

المرابددة الثالثددة مددن بددين افط درث

يعددد طفيم د Entamoeba histolyticaمددن اتبادددا يا

المعوية الا اصدي

اتسسدان واسدب

والبمهارزيا ] [4ويصي
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 Amoebic dysenteryويمثددل احدد ملدداكل الصدحة العامددة
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الطفيم ف ل دورة حيااض بطورين اساسيين هما الطدور المغادذ

المواد وطرائق العمل:

Trophozoiteوالطددور الماكدديس  ، Cystواتفيددر يمثددل الطددور

لغرض اجدراء اتفابدا ار ال زمدة لماعدرف عمد مدد اد ثير

الممو بذلك الطور].[6يعدد الطدور

الاجربددة بطريق ددة

،infective stageاذ اددام اتصددابة بددالطفيم عددن

المعددد

طريق اساول الطعام والل ار

المسافمص الما

اوت احضددير العددالق اتميب د لافمدديت حيواسددا

المغاذ هو الطور الضار،و يعيش ف اجويف اتمعاء الغميظة
لممضدديف وياغددذ عمد الغلدداء المفدداط ل معدداء وكريددا
الحم ددر ويق ددوم ب ددافراز اسزيم ددا

 Stanleyوجماعاددض

الدددم

] [15بعددد الحصددول عمد عيسددا

ددا ط

لمرض ثبد اصداباهم بطفيمد الزحدار اتميبد E. histolytica

احم ددل الغل دداء المف دداط وااعم ددق

من مسالف بغداد الاعميم /مديسة الط

دافددل ج ددار اتمعدداء فاامددف ف يدداة مسددببة قروحددا م لمددة وبددذلك
يحد

لمفمفل الحدار عمد طفيمد الزحدار اتميبد ادم

المد د ددا

 ،وحضر المسافمص

لمفمفد د ددل الحد د ددار ب ضد د ددافة ))500مد د ددل مد د دداء مقط ارل د د د

مرض الزحدار اتميبد ] .[7,5وسظد ار ل هميدة الطبيدة لهدذا

( )100ددم مددن الفمفددل الحددار ثددم وضددال ف د الف د ط عدددة دق دا ق

والم ددرض وكيفي ددة ع ج ددض

مدن اللداش المعقددم

الطفيمد د فقد ددد بد ددذل

فد د العقد ددود اتربعد ددة اتفيد درة جهد ددود حثيثد ددة

لماع ددرف بل ددكل اكب ددر عمد د الطفيمد د

،وا ازيد ددد اتهامد ددام باسد ددافدام المسافمصد ددا

بعد د دددها حد د ددرك الم د د دزيت السد د دداات باسد د ددامرار مد د دددة 48سد د دداعة ف د د د

الهدزاز shakerثدم رلدا المدزيت عبددر طبقدا

السباايد ددة ف د د ع د د

اتصابة بالطفيم سظ ار لما يحويض بعضها من مركبا

وسقدل الد قسيسدة معقمددة  ،ا مدق ب حكدام وحفددظ فد الث جدة لحددين

اعيق مدن

اتساعمال.اما حيواسا

سم ددو الطفيمد د وك ددذلك اس دداعد فد د القض دداء عمد د الق ددر المعوي ددة

الرقابددة الدوا يددة  /و ازرة الصددحة وهد ))24مددن الف دران البدديض

ولفاءها] [11,10,9,8فضد عدن كوسهدا اقدل ضدر ار واقدل سدمية
م د ددن العق د دداقير الكيماوية.وق د ددد اجريد د د

الد ارسددا

بعدض المسافمصددا

اراوح

فد د د العد د دراق العدي د ددد م د ددن

حددول هددذا الموضددوع ومسهددا امددك الاد بحثد

 ،يعددد الفمفددل الحددار مددن السبااددا

اوزاسها من) (25-20دم مدن الدذكور واتسدا

من س ماها من اتصابة بالطفيميا

فد اد ثير

البراز مجهريا ،وقسم

السباايددة عمد طفيمد الزحددار اتميبد ][12
الطبيددض الا د

الاجربة فقد ام الحصول عميها من مركز

) حيواس ددا

اسدداعمل لع د

بعدد الا كدد

المعوية مدن فد ل فحدص

ال اربال مجاميال كل مجموعة احو ( 6

م ددن كد د الجسس ددين،فمج

بطفيم الزحار اتميب باجريدال افرادهدا

ال ددث

مج دداميال اتولد د

() 0.2مدل مدن العدالق

طي ددف واس ددال م ددن اتمد دراض مم ددا دف ددال بع ددض الب دداحثين تعاب ددارة

اتميبد د المحض ددر س ددابقا عمد د م ددد اس ددبوعين بمع دددل ج ددرعاين

والمسد د ددان والجد د ددرو وقد د ددر الجهد د دداز الهضد د ددم بوصد د ددفض مضد د دداد

م ددن اص دداباها ب ددالطفيم م ددن فد د ل مل دداهدة اتطد دوار المغاذي ددة

السب ددا

المعجد دزة  ،اذ يس دداعمل لمعالج ددة الس ددعال والاهاب ددا

ل لاهابددا

البكايري ددض ولمفايروسددا

المث ددض

اسبوعيا،فحص ا ط الف ران المفمجة بلكل دور وبعدد الا كدد

كم ددا ان لددض فعالي ددة كبي درة فد د

والماكيسد ددة ف د د الغد ددا ط وضد ددع

اسلد دديط الجهد دداز المسد دداع والد دددورة الدمويد ددض وففد ددض احامد ددات

،جرع

السكاض القمبيض وففض سسبة الددهون والسدكر فد الددم فضد عدن
لقم ددة الد ارس ددا

اس دداكمات لبحد د

المسافمص الما

ارك

 Capsicumعمد د

الطفيمد دافدل الجسددم الحد  .in vivoوان البحد

بددون عد

الحدال يمثددل

بمحمددول الممددا الفسدديولوج فقددط

واعابدر سديطرة يدر مفمجدة )  ) -ve controlبعدد اساهداء
مدددة الع د

لمفمفل الحار عم طفيم الزحار اتميبد فد

السسبة الم وية ل طوار المغاذية الحية =

م د د ار يوميد ددا ف د د (الص د ددبا

كمجموعدة سديطرة موجبدة ) ( +ve control

،امددا المجموعددة الرابعددة فجرعد

س ددابق ا ددم اجد دراءة لماع ددرف عمد د م ددد اد د ثير

الزجا [13]. in vitro

لمفمفل

والمسا والظهر)عم مد اسدبوع  ،المجموعدة المفمجدة الثالثدة

الزحد ددار اتميب د د اد ددم اج د دراء هد ددذة الد ارسد ددة لمكلد ددف عد ددن ا د د ثير

المس ددافمص الم ددا

( )0.01مدل

(  )0.03مل من المسافمص الما

الحد ددار والمحضد ددر سد ددابقا لد ددث

ح ددول م ددد اد د ثير الفمف ددل الح ددار عمد د طفيمد د

لمفمف ددل الح ددار spp.

المجموعة اتول من الف دران المفمجدة

والمجموعة الثاسية

فعاليادض فد ايقدداف السدزف الدددمو واسدكين اتتم ] . [14وسظد ار

ف د د اقفد دداص سظيفد ددة ومعزولد ددة

اددم فحددص ددا ط حيواسددا

الاجربددة وحسددب

اتطوار المغاذية والماكيسة ف كل عيسة حس
عدد اتطوار المغاذية الحية
العدد الكم ل طوار المغاذية

496

× 011

اعددداد

الصيغ االرس :

المجمة العراقية لمعموم ،2102 ،مجمد  ،35العدد ، 3الصفحة 554-495

محمود و محمد

ةل االطرا اس اكس
اسن

اس ئري س طرا اس اكس

اس س
× 055

اس س =
اسلةل اسكل س طرا اس اكس

النتبئج والمنبقشة:

اجر الفحص المفابر لجميال عيسا

ف ل هذا البح

بطفيم الزحار اتميب والمعاممدة بالمسدافمص المدا

البراز الا فحصد

بجرعاد ) (0.03 ,0.01مدل اسففداض مسداويا

لمفمفدل الحدار

الفمدت بسسدبة

بطريقة المسحة الرطبة المبالرة Direct wet

( %100ل ط د د د د دوار المغاذيد د د د ددة و %70ل ط د د د د دوار الماكيسد د د د ددة)

قطد درة م ددن ص ددبغة اتيوس ددين لمس ددحة الغ ددا ط لاميي ددز الحد د ع ددن

اسففض د

اع دداد اتط دوار المغاذيددة مددن  18ال د ، 0والماكيسددة

لامييز اتطوار الماكيسة الحية من الميادة  ،وحضدر الصدبغا

حين عسد جرعة  0.03مل كاسد

 ، [16] filmوعس ددد حس ددا
المي

ع دددد اتطد دوار المغاذي ددة ا ددم اض ددافة

مسهدا  ،فد حدين اضديف

اس دداسادا الد د

و( %100لممغاذي د د د ددة و %90.1لمماكيس د د د ددة)عم الاد د د د دوال  ،اذ

قطدرة مدن صدبغة اليدود الموكدال

مددن  20الد  6عسددد جرعددة  0.01مددل مددن المسددافمص  ،فد

 .[17] Lunaوحض ددر ا لمق دداطال ا لسس دديجيض

من  17ال  0ولمماكيسة من  22ال (، 2اللكمين ) 2 ،1

ل معدداء والكبددد ف د وحدددة السسدديت ا لمرض د  /المفاب د ار الاعميميددض /
مديسة ا لط

معددت

اتسففداض لممغاذيدة

اظهر ساا ت الفحدص المجهدر لغدا ط الف دران المفمجدة
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الشكل  : 1تأثيز الجزع المختلفة للمستخلص المبئي للفلفل الحبر  Capsicum spp.على اعذاداالطوار المغتذية لطفيلي  E. histolyticaفي
الفئزان البيض
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الشكل  : 2تأثيز الجزع المختلفة للمستخلص المبئي للفلفل الحبر  Capsicum spp.على اعذاد االطوار المتكيسة لطفيلي E. histolytica
في الفئزان البيض
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وياض د ددا م د ددن السا د ددا ت الم د ددذكورة س د ددابقا وج د ددود اد د د ثير مث د ددبط

لممسد د ددافمص ال مد د ددا

نتائج الدراسة النسيجية :

لمفمفد د ددل الحد د ددار عم د د د اتط د د دوار المغاذيد د ددة

اوال  :التغي رراا النسرريجية لمحيوانرراا المخمجررة بطفيمرري الزحررار

الاد اصدل

اظهددر الفحددص المجهددر لممقدداطال السسدديجية الم د فوذة مددن

يفض ددل pHماع ددادل لكد د يسم ددو ] [19وق ددد يع ددود الا دداثير المث ددبط

ب ددالطفيم

 ،وارال ددا ف ي ددا الاهابي ددة ب ري ددة مسالد درة ب ددين ف ي ددا

الز ابا

اسست
المعوية ف مساطق مفامفة من اتمعاء مال وجود ّ

والماكيسددة لطفيم د  ، Entamoeba histolyticaوهددذا الا د ثير
يعود لعدة اسدبا

الد د )5

مسهدا حامضدية المسدافمص المدا

االميبي :

= (pHوالاد د اد د ثر س ددمبا عمد د سم ددو الطفيمد د ال ددذ

لممسد ددافمص تحاوا د ددض عم د د

ا لمرك د د

الكبد حدو اسكس مال اسفر ف الف يدا الكبديدة سايجدة اتصدابة

الفعد ددال Capsaicin

الكبد ،اما مقداطال اتمعداء الدقيقدة فقدد اظهدر حددو قصدر فد

الددذ يوجددد ف د بددذور وثمددار الفمفددل الحددار وهددو ذو ا د ثير مضدداد

لكثيددر م ددن الكا سددا

وذلك بسب

Antiprotozoal

ف د الف يددا المبطسددة لمز ابا ،هددذا واظهددر المقدداطال السسدديجية

الحي ددة ومسهددا اتبا دددا يا

عد ددن طريد ددق ميكاسيكيد ددة احطد دديم الغلد دداء

ف اجويف اتمعاء مال حدو اسفر ف سطا الطبقة المفاطية

محاواة مدن terpenoidesالاد اقضد عمد طيدف

واسد ددال مد ددن الميكروبد ددا

الفمو لها ] . [ 25 ,24 ,23 ,22,21 ,20فضد

المد فوذة مدن القولددون والمسداقيم حددو اسسددت لمف يدا السسدديجية

عدن قددرة

وارالا ف يا الاهابية (اتلكال .)8,7,6,5,4,3

ه ددذا المس ددافمص عمد د اسل دديط الجه دداز المس دداع تحاوا ددض عمد د

العديد من الفيااميسا

تسيما فياامين [14] C

الشكل رقم  :3مقطع في نسيج االمعاء الدقيقة لفأر مخمج قبل العالج يوضح قصر الزغاباا المعوية)(x100

الشكل رقم  :4مقطع في نسيج االمعاء الدقيقة لفأر طبيعي)(x100
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الشكل رقم  : 5مقطع في نسيج االمعاء الغميظة لفأرمخمج قبل العالج يظهر حدوث تنسج وتنخرفي سطح الطبقة المخاطية لالمعاء)(x100

الشكل رقم  : 6مقطع في نسيج امعاء غميظة لفأر طبيعي)(x100

الشكل رقم  :7مقطع في نسيج كبد لفأر مخمج قبل العالج يوضح وجود تنكس
مع تنخر في الخاليا الكبدية)(x200
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الشكل رقم  :8مقطع في نسيج كبد لفأر طبيعي)(x200

الواط ددة م ددن المس ددافمص هد د اتفض ددل لماحفي ددز مس دداع لمعق ددد

ثانيررا  :التغيرررراا النسرريجية لمحيوانررراا المخمجررة بطفيمررري

الممفاوية( .اللكمين ) 10,9

الزحرررار االميبررري والمعاممرررة بالمسرررتخمص المرررائي لمفمفرررل

الحار:

 -1االمعاء الدقيقة :

اظهددر الفحددص المجهددر لممقدداطال السسدديجية الم د فوذة مددن

مسطق د ددة اتمع د دداء الدقيق د ددة لمف د د دران المفمج د ددة والمعامم د ددة بجرع د ددة

)(0.01مدل مدن المسدافمص المدا

لمفمفدل الحدار وجدود احفيدز

 ، germinal centreوالز ابددا

المعويددة طبيعيددة اللددكل،اما

مس د دداع لمعق د ددد الممفاوي د ددة المعوي د ددة م د ددال وج د ددود مرك د ددز جرث د ددوم

عسد جرعة 0.03مل من المسافمص ذااض لوحظ اللكل الطبيع
لمز ابددا

المعويددة،مال حدددو احفيددز بسدديط لمعقددد الممفاويددة اقددل

مما كان عميدض فد الجرعدة السدابقة ،ومدن هسدا ياضدا ان الجرعدة

الشكل رقم :9مقطع في نسيج امعاء دقيقة مصابة ومعاممة بجرعة (  )0.01مل من المستخمص المائي لمفمفل الحار )(x100
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الشكل رقم  :10مقطع في نسيج امعاء دقيقة مصابة ومعاممة بجرعة ( )0.03مل من المستخمص المائي لمفمفل الحار )(x100

وارالا ف يا احادية السدواة بدين طيدا

 -2االمعاء الغميظة :

عسدد المعاممددة بجرعدة) (0.03مددل مدن المسددافمص لدوحظ اللددكل

اظهددر الفحددص المجهددر لممقدداطال الم د فوذة مددن ات معدداء

اسست بسيط ف بعض المساطق مكوسدا
الطبيع لمسسيت مال وجود ّ
مايلبض ال(polypsاللكمين .)12,11

الغميظد ددة لمف د دران المفمجد ددة والمعاممد ددة بجرعد ددة )(0.01مد ددل مد ددن

المسدافمص المدا

لمفمفدل الحدار سن سسديت القولدون قريد

ات لدية المفاطيدة ،امدا

لملددكل

الطبيعد د م ددال وج ددود اسس ددت بس دديط ج دددا فد د الطبق ددة المفاطي ددة ،

الشكل رقم : 11مقطع في نسيج امعاء غميظة مصابة ومعاممة بجرعة ( ) 0.01مل من المستخمص المائي لمفمفل الحار)(x200

الشكل رقم  : 12مقطع في نسيج امعاء غميظة مصابة ومعاممة بجرعة ( ) 0.03مل من المستخمص المائي لمفمفل الحار)(x100
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لملددكل الطبيع د لسسدديت الكبددد)اما عسددد المعاممددة بجرعددة )(0.03

 -3الكبد :

مددل مددن المسددافمص فقددد اظهددر الفحددص المجهددر عددودة اللددكل

اظهر المقاطال السسيجية الم فوذة من كبدد الف دران المفمجدة

الطبيعد د لمكب ددد اقريب ددا م ددال ح دددو اجم ددال ل ددل glycoproteins

بددالطفيم والمعاممددة بجرعددة)(0.01مددل مددن المسددافمص المددا

دافل الف يا الكبدية (اللكمين . )14,13

لمفمفل الحار وجود احاقان دمدو بسديط وادسكس بسديط فد ف يدا

الكبد مال ارالا ف يا الاهابية بسيط بين الف يا الكبديدة (اقدر

الشكل رقم  : 13مقطع في نسيج كبد مصاب ومعامل بجرعة ( ) 0.01مل من المستخمص المائي لمفمفل الحار )(x200

الشكل رقم  : 14مقطع في نسيج كبد مصاب ومعامل بجرعة ( ) 0.03مل من المستخمص المائي لمفمفل الحار)(x200

ياضا من فحص المقاطال السسديجيض ان مسدافمص الفمفدل الحدار
كددان لددض ادداثي ار ايجابيددا ف د ع د

],[24,26,21,20ومن الجدير باتهامدام ان الاراكيدز العاليدض او

الجرع ددا

اثددار اتصددابض بطفيم د الزحددار

اتميب عم كل من اتمعاء الدقيقض والغميظض وعمد الكبدد حيد
ع دداد

الد د الوض ددال الطبيعد د بع ددد اساه دداء م دددة العد د

ع

البح

 .وه ددذة

الساددا ت ا كددد مددا ورد ف د العديددد مددن المصددادر حددول قدددرة الفمفددل
الحار ف ع

القدرو والف ارجدا

واتسسدجض الاالفدض تسديما فد

واتلاهابا

القدرو واد د الد سدوء حالاهدا لدذا مدن الضدرور ماابعدة
ف هذا الموضوع لاحديد اقل اركيز لمجرعض الفعالض 1
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