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في ذكور  Nerium oleanderبعض التاثیرات الماعیة لمستخلص زهرة الدفلة الحمراء 

  . Mus musculusالفئران البیض 
 

 ابتسام بداي حسان

جامعة دیالى/ كلیة العلوم/ قسم علوم الحیاة واالحیاء المجهریة/مدرس مساعد   

 

 الخالصــــــــة
 

 Nerium صممت الدراسة الحالیة لغرض تسلیط الضوء على التأثیرات المناعیة لمستخلص زهرة الدفلة الحمراء  

oleander  . كما درست ایضا قدرتها في الفعل المثبط مناعیا لعقارMM-C )Mytomicine-C ( وذلك باستخدام الفأر

، وباالعتماد على بعض الفحوصات المناعیة والتي شملت )in vivo(نظاما اختباریا حیویا  كونه Mus musculusالمختبري 

في ) ADA(العد الكلي والتفریقي لخالیا الدم البیض، ومعامل البلعمة لخالیا الخلب، وفعالیة االنزیم ادینوسین دي امینیز 

افصحت المعاییر ). كغم/ملغم 11,22,33(راء وهي اختبرت ثالث جرع من مستخلص زهرة الدفلة الحم. مجانس خالیا التوثة

  .المدروسة فعال واضحا لهذا المستخلص النباتي في تعزیز فعالیة الجهاز المناعي، وكان هذا الفعل معتمدا على الجرعة

 
Abstruct 

 

 The present study was designd to shed some light on the immunological effects of the 

flower extract of Nerium oleander. 

The effects of the extract on the immuno- suppressive action of the drug Mytomicine-C were 

also investigated in vivo using albino muose (Mus musculus) . The immunological tests included 

total and differential counts of leucocytes, phagocytic index of peritoneal cells and specific 

activity of adenosine deaminase in thymic cell homogenate. 

Three doses of flower extract were tested , they were (11,22,33mg/kg) did not show negative 

effects on the activity of immune system of laboratory animals. In contrast, an obvious ectivating 

effects of this extract were observed regarding the activation of the immune system. This effect 

was dose – dependent as shown above. 

 

 

 المقدمة
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المهمة منذ أقدم العصور رغم سمیته العالیة أو سم الحمار من النباتات الطبیة  Nerium oleanderیعد نبات الدفلة   

  ).27(أال أن اإلنسان استطاع أن یستفاد من هذه الصفة في عالج الكثیر من االمراض 

فقد استخدمه السومریون والبابلیون في القرن الخامس عشر قبل المیالد لعالج الكثیر من االمراض الجلدیة وكغرغرة لعالج 

عرفه الرومان واالغریق كعالج لتخفیف الدوار خصوصا لدى البحارة، اما العرب فكانوا االوائل  امراض اللثة واالسنان، وایضا

في اكتشاف القدرة العالجیة لهذا النبات ضد االمراض السرطانیة واالورام الجلدیة وكذلك في معالجة االم الظهر والمفاصل 

ولى من هذا القرن وحتى یومنا هذا الزال نبات الدفلة وفي العقود اال). 26(وایضا استخدموه كمبید حشري ضد البراغیث 

  ) .26 ;4 ;11(یستخدم كمبید نباتي فعال ضد لكثیر من األفات الزراعیة والقوارض 

وقد كشفت الدراسات الحدیثة النقاب عن استخدامات نبات الدفلة لعالج االمراض القلبیة أذ یستخرج منه مادة   

). 14 ;10(وایضا استخدم في عالج ارتفاع السكر في الدم ) . 19(المنشطة لعضالت القلب  الكالیكوسید الشبیه بالدیجوكسین

ویعد كمضاد ). 18(وتوصلت دراسة حدیثة مؤخرا بأن مستخلص زهرة الدفلة یحمي االعصاب والخالیا العصبیة من التلف 

في االنسان لقتل الخالیا  Natural killer cellsللتسرطن الن له فعالیة في تحفیز واستحثاث انتاج الخالیا القاتلة الطبیعیة 

كسرطان البروستات ). 15 ;7 ;17(واكدت الدراسات انه یعمل على وقف نمو االورام السرطانیة في الحیوانات ). 2(السرطانیة 

-Antiهابات ویعد كمضاد لاللت). 25(ویحدث تشوهات في الخالیا المولدة للنطف مما یسبب العقم لدى ذكور الحیوانات ). 5(

inflammatory )3; 13 .( واكدت دراسة اخرى على اهمیة مستخلص نبات الدفلة في عالج المالریا)واالمراض ). 6

واثبتت دراسة حدیثة ان نبات الدفلة یعزز االستجابة المناعیة من ). A, B, C )12الفایروسیة كالتهاب الكبد الفایروسي االنواع 

وجات الدراسة الحالیة لتسلط الضوء على بعض ). Y-interferon )12انترفیرون  -كاما خالل تحفیز الخالیا على انتاج

في ذكور الفئران البیض من خالل اجراء  Nerium oleanderالتاثیرات المناعیة للمستخلص المائي لزهرة نبات الدفلة الحمراء 

معامل البلعمة لخالیا الخلب ، واختبار قیاس فعالیة انزیم  العد الكلي والتفریقي لخالیا الدم البیض ، واختبار(الفحوصات التالیة 

  . ADAاالدینوسین دي امینیز 

 

   Materials and methodsالمواد وطرائق العمل 
   Experimental animalsحیوانات التجربة  -1

وبوزن  اسبوعا) 12-9(وبمعدل عمر یتراوح بین  Balb/cمن الضرب  Mus musculusاستخدمت ذكور الفئران البیض 

والتي جهزت من البیت الحیواني في كلیة العلوم جامعة بغداد ووزعت في اقفاص لدائن وقد اعطیت الحیوانات ) غم 25±3(

  .الماء والعلیقة المتكاملة القیمة الغذائیة المصنعة محلیا
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   Experimental designتصمیم التجارب  -2
الدفلة الحمراء في حمایة وتطویر فعالیة الجهاز المناعي في  صممت لتقییم الدور الذي یؤدیهالمستخلص المائي لزهرة  

  :هذه الحیوانات وقد تم تقسیم الحیوانات الى ثالث مجامیع رئیسة وهي

  .حیوانات السیطرة السالبة المجرعة بالماء المقطر وتضم اربعة حیوانات: المجموعة االولى  -  أ
 ).MM-C(س - المایتومایسینحیوانات السیطرة الموجبة المجرعة ب: المجموعة الثانیة - ب

تضمنت هذه المجموعة ثالث مجامیع ثانویة أذ جرعت حیواناتها ثالث جرع من : المجموعة الثالثة -ج
: المستخلص المائي لزهرة الدفلة وضمت  

كغم من وزن الجسم لمدة /ملغم33مل من التركیز االول  0,250اربعة حیوانات جرعت بـ : المجموعة االولى •
 .ي الیوم الخامس تم تشریح الحیواناتاربعة ایام وف

كغم من وزن الجسم لمدة /ملغم22مل من التركیز االول  0,250اربعة حیوانات جرعت بـ : المجموعة الثانیة •
 .اربعة ایام وفي الیوم الخامس تم تشریح الحیوانات

ن وزن الجسم لمدة كغم م/ملغم11مل من التركیز االول  0,250اربعة حیوانات جرعت بـ : المجموعة الثالثة •
 .اربعة ایام وفي الیوم الخامس تم تشریح الحیوانات

ملغم من ازهار الدفلة الحمراء وغلیها في 500تم وزن : تحضیر المستخلص المائي لزهرة الدفلة الحمراء - ت
مل ماء مقطر في دورق بایركس ولمدة ثالث ساعات وخالل الغلیان نضیف الماء المقطر حتى 1000

وبعد ذلك تم ترشیح المستخلص باوراق الترشیح حیث حصلنا على ). 12(ى الماء نحافظ على مستو 
 LD50المستخلص الجاف للزهرة وتم وزنه وحساب التراكیز الثالث بعد اذابته بالماء المقطر اعتمادا على 

منه % 20منه للتركیز االول و% 30حیث تم أخذ نسبة ). 24(كغم من وزن الجسم /ملغم110الذي یبلغ 
  :منه للتركیز الثالث وكانت كاالتي% 10ركیز الثاني وللت

 .كغم/ملغم33التركیز االول  •

 .كغم/ملغم22التركیز الثاني  •

 . كغم/ملعم11التركیز الثالث  •

.مل فمویا واستخدمت جراعات خاصة لهذا الغرض 0,250وتم تجریع الحیوانات من كل تركیز بـ  

  
  :وكاالتي). 23(اتبعت طریقة :  Total count of leukocytesاختبار العد الكلي لخالیا الدم البیض  -3

والماصة الخاصة بتخفیف خالیا الدم البیض ثم سحبت عینة من الدم ) Neumber chamber(نظفت شریحة العد   

 بعد ذلك تم) دقائق 5(وخفف بمحلول تخفیف خالیا الدم البیض ثم مزج محلول التخفیف مع عینة الدم لمدة ) 0,5(الى العالمة 

قطرات ثم وضعت قطرة واحدة على حافة شریحة العد وتركت مدة دقیقتین لكي تستقر الخالیا وبعدها حسب  3- 2التخلص من 

  :عدد خالیا الدم البیض باستخدام المعادلة االتیة

  . 4/ تصحیح التخفیف× تصحیح الحجم × عدد الخالیا المحسوبة في اربع مربعات كبیرة ) = دم³ملم/خلیة(عدد الخالیا 
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 Differential count of leukocytesالعد التفاضلي لخالیا الدم البیض -5

) Leishman's stain(ثم تركت لتجف وبعد ذلك صبغت بصیغة لیشمان ) Smear(أخذت قطرة وعمل مسحة دمیة   

ة المئویة لكل ثم فحصت بالعدسة الزیتیة ثم حسبت النسب. وتركت لمدة خمس دقائق ثم غسلت بالماء الجاري وتركت لتجف 

  :نوع بأستخدام المعادلة االتیة 

  . 100× ) نسبة الخالیا× العدد الكلي لخالیا الدم البیض ) = (ملُم دم/خلیة(عدد الخالیا 

  

  Phagocytosisالبلعمة -6

تخدیر بعد ) Invitro(تعدعملیة البلعمة مقیاسًا لالستجابة المناعیة الخلویة الالنوعیة واجریت في خارج الجسم الحي   

) Intraperitoneial(في منطقة الخلب ) Normal saline(من المحلول الفسیولوجي المتعادل ) مل3(الفأر حقن بحجم 

لمدة خمس دقائق ) دقیقة/دورة 2000(دقائق وبعدها یجمع السائل ویعمل له طردًا مركزیًا بسرعة  3ویعمل مساج للمنطقة لمدة 

ومزج جیدًا وحضن في ) AB(من مصل دم االنسان ) مل0,1(من معلق الخمیرة و) مل0,1(ثم أخذ معلق الخالیا واضیف له 

  :م لمدة نصف ساعة ثم ساعة وحسبت كاالتي 37ºالحاضنة بدرجة 

  

  . 100× )] العدد الكلي للخالیا الملتهمة وغیر الملتهمة/عدد الخالیا الملتهمة% =[(معامل البلعمة 

  Adenosine deaminase activity assayفي مجانس خالیا التوثة  ADAنیز قیاس فعالیة انزیم االدینوسین دي امی-7

في مجانس خالیا التوثة حیث استأصلت الغدة من الحیوان واستخرجت الخالیا منها  ADAقیست فعالیة انزیم   

م في معلق ولغرض قیاس فعالیة االنزی. بأستخدام محلول دارُى الفوسفات المنظم ) ملم/خلیة  10 ٦×1(وضبط تركیزها 

قیست . لغرض تكسیر معظم الخالیا ) Freezing & thawing(الخالیا فقد اعیدت عملیة التجمید والتذویب عدة مرات 

 Specific(وحددت الفعالیة النوعیة ). نانو میتر623(الفعالیة لالنزیم في المحلول المتجانس بالمطیاف وبطول موجي 

activity ( النزیمADA تیة وفقًا للمعادلة اال:  

.التركیز الكلي للبروتین / الفعالیة الحجمیة ) = ملغمبروتین/وحدة(الفعالیة النوعیة   

 

 

 الطرق االحصائیة:
وفقًا للنموذج االحصائي لتحلیل التباین ) SPSS(تم تحلیل النتائج أحصائیًا باعتماد أحد االنظمة االحصائیة والمسمى   

وثبتت القیم ) Ieast significance differences(خدام أقل فرق معنوي مع است) one way ANOVA test(باتجاه وأحد 

  ).الخطأ القیاسي± المعدل (على شكل 
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  Resultsالنتائج 
معدل عد خالیا الدم البیض في الفئران المجرعة بمستخلص زهرة الدفلة وفئران السیطرة) 1(الجدول   

  
 االحتمالیة الخطأ القیاسي المعدل المجامیع

)ماء مقطر(السالبة  السیطرة  8,5 0,2  
0,01< أ MM-C( 4,3 0,3(السیطرة الموجبة   

)كغم/ملغم 33(الجرعة االولى  0,01< أ 0,6 15,3   
)كغم/ملغم 22(الجرعة الثانیة  0,01< أ 0,8 13,9   
)كغم/ملغم 11(الجرعة الثالثة  0,01< أ 0,3 12,4   

 
ان البیض المجرعة بمستخلص زهرة الدفلة وفئران السیطرةمعدل عد الخالیا اللمفاویة في الفئر ) 2(الجدول   

 
 االحتمالیة الخطأ القیاسي المعدل المجامیع

)ماء مقطر(السیطرة السالبة   8,5 0,6  
0,01< أ MM-C( 2,9 0,3(السیطرة الموجبة   

)كغم/ملغم 33(الجرعة االولى  0,01< أ 0,6 8,8   
)كغم/ملغم 22(الجرعة الثانیة  0,01 <أ 0,5 7,2   
)كغم/ملغم 11(الجرعة الثالثة  0,05< أ 0,4 6,1   

 
معدل عد الخالیا العدلة في الفئران البیض المجرعة بمستخلص زهرة الدفلة وفئران السیطرة) 3(الجدول   

 
 االحتمالیة الخطأ القیاسي المعدل المجامیع

)ماء مقطر(السیطرة السالبة   2,3 0,1  
0,05< أ MM-C( 1,1 0,2(السیطرة الموجبة   

)كغم/ملغم 33(الجرعة االولى  0,01< أ 0,8 4,5   
)كغم/ملغم 22(الجرعة الثانیة  0,05< أ 0,7 3,6   
)كغم/ملغم 11(الجرعة الثالثة  0,05> أ 0,4 2,9   
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 معدل عد الخالیا الوحیدة النوى في الفئران البیض المجرعة بمستخلص زهرة الدفلة وفئران السیطرة) 4(الجدول 

 
مجامیعال  االحتمالیة الخطأ القیاسي المعدل 

)ماء مقطر(السیطرة السالبة   2,6 0,02  
0,05< أ MM-C( 1,1 0,07(السیطرة الموجبة   

)كغم/ملغم 33(الجرعة االولى  0,01< أ 0,6 7,4   
)كغم/ملغم 22(الجرعة الثانیة  0,01< أ 0,3 7,0   
)كغم/ملغم 11(الجرعة الثالثة  0,01< أ 0,3 5,4   

 

معدل عد الخالیا الحمضة في الفئران البیض المجرعة بمستخلص زهرة الدفلة وفئران السیطرة) 5(الجدول   

 
 االحتمالیة الخطأ القیاسي المعدل المجامیع

)ماء مقطر(السیطرة السالبة   0,05 0,002  
0,05< أ MM-C( 0,10 0,004(السیطرة الموجبة   

)كغم/ملغم 33(الجرعة االولى  0,05> أ 0,001 0,04   
)كغم/ملغم 22(الجرعة الثانیة  0,05> أ 0,001 0,05   
)كغم/ملغم 11(الجرعة الثالثة  0,05> أ 0,002 0,05   

 

 

دقیقة في الفئران البیض وفئران السیطرة 30معدل معامل البلعمة بعد مرور ) 6(الجدول   

 
 االحتمالیة الخطأ القیاسي المعدل المجامیع

)مقطر ماء(السیطرة السالبة   26,6 0,8  
0,01< أ MM-C( 15,4 0,8(السیطرة الموجبة   

)كغم/ملغم 33(الجرعة االولى  0,01< أ 1,4 47,3   
)كغم/ملغم 22(الجرعة الثانیة  0,01< أ 1,7 39,7   
)كغم/ملغم 11(الجرعة الثالثة  0,05> أ 0,9 33,3   
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  ئران البیض وفئران السیطرةدقیقة في الف 60معدل معامل البلعمة بعد مرور ) 7(الجدول 

 
 االحتمالیة الخطأ القیاسي المعدل المجامیع

)ماء مقطر(السیطرة السالبة   58,4 1,2  
0,01< أ MM-C( 27,9 0,8(السیطرة الموجبة   

)كغم/ملغم 33(الجرعة االولى  0,01< أ 1,9 89,8   
)كغم/ملغم 22(الجرعة الثانیة  0,01< أ 1,7 74,7   
)كغم/ملغم 11(الجرعة الثالثة  0,05< أ 1,9 66,6   

 

 لخالیا التوثة في الفئران البیض وفئران السیطرة ADAمعدل الفعالیة النوعیة لالنزیم ) 8(الجدول 

 

 االحتمالیة الخطأ القیاسي المعدل المجامیع
)ماء مقطر(السیطرة السالبة   84,7 0,4  
0,01< أ MM-C( 43,8 0,2(السیطرة الموجبة   

)كغم/ملغم 33(ولى الجرعة اال 0,05> أ 0,1 80,5   
)كغم/ملغم 22(الجرعة الثانیة  0,05> أ 0,5 76,3   
)كغم/ملغم 11(الجرعة الثالثة  0,05> أ 0,8 76,6   

 

  Resultsالنتائج 
 

: العد الكلي لخالیا الدم البیض -1  

دى الى انخفاض العدد الكلي ا) MM-C(بان المعاملة بعقار المایتومایسین ـ سي ) 1(بینت النتائج في الجدول   

) دم³ملم/خلیة 10 ³×8,5(عند المقارنة بالسیطرة السالبة والتي كانت ) دم ³ملم/خلیة 10 ³×4,3(لخالیا الدم البیض حیث بلغ 

وعند اعطاء مستخلص زهرة الدفلة الحمراء ). 0,01<أ(في ذكور الفئران البیض بحیث شكل هذا فرقًا معنویًا عند مستوى داللة 

وكذلك عند اعطاء الجرعة الثانیة ) دم³ملم/خلیة 10 ³×15,3(لوحظ زیادة في المعدل حیث بلغ ) كغم/ملغم33(رعة االولى الج

حیث بلغت الزیادة في ) كغم/ملغم11(وایضًا للجرعة الثالثة ) دم³ملم/خلیة 10 ³×13,9(حیث بلغ المعدل ) كغم/ملغم22(

  .عند مقارنتها بالسیطرة السالبة ) 0,01<أ(ا فرقًا معنویًا عند مستوى داللة بحیث شكل هذ) دم³ملم/خلیة10 ³×12,4(المعدل 
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  : العد التفریقي لخالیا الدم البیض -2
والتي  MM-Cالى وجود انخفاض في معدل الخالیا اللمفاویة عند المعاملة بعقار ) 2(تشیر النتائج في الجدول   

وهذا یشكل فرقًا معنویًا عند ) دم³ملم/خلیة 10 ³×5,8(السالبة والتي كانت مقارنة بالسیطرة ) دم³ملم/خلیة 10 ³×2,9(كانت 

 10 ³×8,8(من مستخلص زهرة الدفلة سجل ارتفاعًا بلغ ) كغم/ملغم33(وعند اعطاء الجرعة االولى ) 0,01<أ(مستوى داللة 

وهذان اكتسبا فرقًا معنویًا عند ) دم³لمم/خلیة 10 ³×7,2(حیث بلغ المعدل ) كغم/ملغم22(وكذلك الجرعة الثانیة ) دم³ملم/خلیة

فرقًا   فلم تسجل ) دم³ملم/خلیة 10 ³× 6,1(فقد بلغ المعدل ) كغم/ملغم11(اما الجرعة الثالثة) 0,01<أ(مستوى داللة 

 .مقارنة بالسیطرة السالبة ) 0,05> أ(معنویًا عند مستوى داللة  

عند اعطاء ) دم³ملم/خلیة 10 ³×1,1(یا العدلة حیث بلغ الى وجود انخفاض في معدل الخال) 3(تشیر نتائج جدول   

< أ(وهذا شكل فرقًا معنویًا عند مستوى داللة ) دم³ملم/خلیة 10 ³×2,3(مقارنة بالسیطرة السالبة والتي بلغت  MM-Cالعقار 

 10 ³×4,5(معدل وعند اعطاء الجرعة االولى لمستخلص زهرة الدفلة الحمراء سجل ارتفاعًا ملحوضًا حیث بلغ ال) . 0,05

مقارنة بالسیطرة السالبة وعند اعطاء الجرعة الثانیة من المستخلص ) 0,01<أ(وهذا شكل فرقًا عند مستوى داللة ) دم³ملم/خلیة

مقارنة بالسیطرة السالبة ) 0,05< أ(وشكل هذا فرقًا معنویًا عند مستوى داللة ) دم³ملم/خلیة 10 ³×3,6(ایضًا سجل ارتفاع بلغ 

مقارنة ) دم³ملم/خلیة 10 ³×2,9(د اعطاء الجرعة الثالثة من المستخلص لم یسجل فرقًا معنویًا حیث بلغ المعدل ولكن عن. 

 .بالسیطرة السالبة 

ادت الى انخفاض في معدل الخالیا ) السیطرة الموجبة( MM-Cان المعاملة بعقار ) 4(بینت النتائج في الجدول   

وهذا شكل ) دم³ملم/خلیة 10 ³×2,6(مقارنة بالسیطرة السالبة والتي بلغت ) دم³ملم/خلیة 10 ³×1,1(وحیدة النوى حیث بلغت 

بینما عند اعطاء الجرعة االولى والثانیة والثالثة من مستخلص زهرة الدفلة الحمراء ) . 0,05< أ(فرقًا معنویًا عند مستوى داللة 

 ³× 5,4(، ) دم³ملم/خلیة 10 ³× 7,0(، ) دم³ملم/خلیة 10 ³× 7,4(سجلت الجرع ارتفاعًا ملحوضًا حیث بلغت وعلى التوالي 

 .مقارنة بالسیطرة السالبة ) 0,01<أ(مما شكل فرقًا معنویًا عند مستوى داللة ) دم³ملم/خلیة 10

) دم³ملم/خلیة 10 ³×0,07(لم یظهر فرقًا مع السیطرة السالبة حیث بلغ  MM-Cان اعطاء عقار ) 5(وتشیر نتائج الجدول 

 ³×0,05(مقارنة بالسیطرة السالبة والبالغة ) 0,05> أ(ته الجرع الثالث لمستخلص زهرة الدفلة عند مستوى داللة وهذا ماسجل

 ) .دم³ملم/خلیة 10

 

: دقیقة 30معامل البلعمة بعد مرور  -3  
ادى الى انخفاض في معدل معامل البلعمة فقد بلغ  MM-Cان المعاملة بعقار ) 6(اظهرت النتائج في الجدول   

وشكل هذا االختالف فرقًا معنویًا عند %) 26,6(في ذكور الفئران البیض عند المقارنة بالسیطرة السالبة والتي كانت %) 15,4(

وسجلت الجرعتین االولى والثانیة من مستخلص زهرة الدفلة الحمراء ارتفاعًا ملحوضًا حیث بلغ ) . 0,01< أ(مستوى داللة 

مقارنة بالسیطرة ) 0,01< أ(وهذا شكل فرقًا معنویًا عند مستوى داللة %) 39,7(انیة والث%) 47,3(معدل الجرعة االولى 
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مقارنة بالسیطرة السالبة ) 0,05< أ( وایضًا شكل فرقًا معنویًا عند مستوى داللة%) 33,3(اما الجرعة الثالثة فقد بلغت . السالبة 

.  

 
:دقیقة  60معامل البلعمة بعد مرور  -4  

ادى الى انخفاض معدل معامل البلعمة فقد بلغ  MM-Cان المعاملة بعقار ) 7(الجدول  اوضحت النتائج في  

) . 0,01<أ(وهذا االختالف شكل فرقًا معنویًا عند مستوى داللة %) 58,4(مقارنة بالسیطرة السالبة والتي كانت %) 27,9(

حیث سجًال ارتفاعًا %) 74,7(یة بلغ المعدل وللجرعة الثان%) 89,8(وعند اعطاء الجرعة االولى من المستخلص بلغ المعدل 

وهذا شكل %) 66,6(وعند اعطاء الجرعة الثالثة بلغ المعدل . مقارنة بالسیطرة السالبة ) 0,01<أ(معنویًا عند مستوى داللة 

  .مقارنة بالسیطرة السالبة ) 0,05< أ(فرقًا معنویًا عند مستوى داللة 

 
  : مجانس خالیا التوثة في ADAمعدل الفعالیة النوعیة النزیم  -4

ادى الى انخفاض في مستوى الفعالیة  MM-Cان المعاملة بعقار ) 8(بینت التنائج المدونة في الجدول     

في ذكور الفئران البیض عند المقارنة بالسیطرة السالبة ) ملغم بروتین/وحدة 43,8(فسجل قیمة بلغت  ADAالنوعیة النزیم 

اما عند اعطاء مستخلص ) . 0,01<أ(بحیث اكتسب هذا االنخفاض الداللة االحصائیة ) ینملغم بروت/وحدة 84,7(والتي بلغت 

  .مقارنة بالسیطرة السالبة ) 0,05> أ(زهرة الدفلة الحمراء بجرعة الثالث لم تشكل فرقًا معنویًا عند مستوى داللة 

 

  Discussionالمناقشة 
تخلص المائي لزهرة الدفلة الحمراء له تأثیرات مختلفة في الجهاز اوضحت النتائج المبینة في الدراسة الحالیة بأن المس  

المناعي للفئران البیض ، كما ان هذه التأثیرات قد اختلفت ایضًا باختالف العامل المناعي المدروس ، فعلى صعید العد الكلي 

عد لهذه الخالیا ، وقد شمل ذلك بصورة الخالیا الدم البیض نجد ان هذا المستخلص النباتي قد ساهم ایجابیًا في زیادة معدل ال

اساسیة الخالیا اللمفاویة والعدلة ووحیدة النوى ، اال ان الخالیا الحمضة جاءت استثناءًا من ذلك ولم تتاثر بهذا المستخلص 

التفریقي لخالیا الدم العد (أو الفردي  ) العد الكلي لخالیا الدم البیض(ان الصورة العددیة لهذه الخالیا سواء كانت كلیة . النباتي 

یمكن ان تعطي صورة عامة عن فعالیة الجهاز المناعي باعتبار هذه الخالیا هي العناصر االساسیة في االستجابة ) البیض

في حاالت االصابات ) ارتفاع العد(أو ایجابا ) انخفاض العد(المناعیة سواء كانت نوعیة او النوعیة حیث قد تتأثر سلبا 

في الدراسة الحالیة ورغم ارتفاع معدل عد خالیا الدم البیض في الفئران المختبریة المجرعة ). 16 ;13 ;6(یریة الفایروسیة والبكت

بمستخلص زهرة الدفلة الحمراء، أال ان هذا العدد كان ضمن المدى الطبیعي لمعدل هذه الخالیا في الحیوانات المدروسة رغم 

وفي هذا الصدد تجدر االشارة الى ان الجرعة االولى . للحدود الدنیا للعد اقترابه من الحدود العلیا اكثر مما هو علیه

 15,3(رفعت معدل عد خالیا الدم البیض الى حدود اعلى من الطبیعیة حیث ارتفع معدل عد الخالیا الى ) كغم/ملغم33(
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ومدى تأثیرها في  LD50ادا على ، وهذا یؤكد اهمیة دراسة الجرع العالیة لهذا المستخلص النباتي اعتم)دم ³ملم/خلیة 10³×

الجهاز المناعي ، مع علمنا بأن عدد خالیا الدم البیض في الدم المحیطي ربما یعبر عن الصورة العامة لفعالیة الجهاز 

أن هذا الجهاز یعتمد بصورة اساسیة على االتصاالت مابین الخالیا للوصول بوظیفته الى حدودها القصوى وبالتالي . المناعي 

یكون عامال مؤثرا في اداء الوظیفة ) intera and inter cellular signaling(ي تداخل في نقل االشارات الخلویة فأن أ

وهذا قد یفسر تاثیر المستخلص المائي لزهرة الدفلة الحمراء في عد خالیا الدم البیض او في فعالیات مناعیة ). 8(المناعیة 

بحیث اوضحت  MM-Cابین هذا المستخلص والعقار المثبط للجهاز المناعي اخرى مثل البلعمة ، خصوصا عند المقارنة م

النتائج اثرا ایجابیا فاعال في كبح الفعل المثبط لهذا العقار ، وهذا ربما یفسر في ضوء كون هذا المستخلص النباتي من 

ة یعمل على تعزیز فعالیة وقد اوضحت الدراسات بأن مستخلص نبات الدفل). anti-oxidants )3; 2; 15مضادات االكسدة 

-Y(انترفیرون  -وانتاج كاما) CD4+ Cells(الجهاز المناعي من خالل تاثیره في الخالیا اللمفاویة التائیة المساعدة 

interferon ( وتاثیره على المستلمات على سطح الخالیا)وكذلك استحثاث وتحفیز  الخالیا القاتلة الطبیعیة ) 12Natural 

killer cells )2 .( وهذا مالوحظ في الدراسة الحالیة حیث ساهم المستخلص وبجرعاته الثالث في رفع قیم معدل عد الخالیا

وحیدة النوى مقارنة بالسیطرة السالبة حیث كانت الفروق معنویة ، وبالتالي نجد ان خالیا الدم البیض السیما الخالیا البلعمیة 

لطفیلیة من خالل تحطیمها كیمیائیا، ان نتائج الدراسة الحالیة تدعم ماتقدم فقد تسیطر على االصابات الفایروسیة والبكتیریة وا

وقد وجدت الدراسة الحالیة . دقیقة للجرع الثالث مقارنة بالسیطرة السالبة 60أو  30لوحظ ارتفاع قیم معامل البلعمة بعد مرور 

. عند المقارنته بالسیطرة السالبة ADAالنوعیة النزیم  ان اعطاء المستخلص النباتي بجرعه الثالث لم یؤثر في مستوى الفعالیة

وهذا یعني المحافظة على وظیفة الجهاز المناعي الن نقص هذا االنزیم یتسبب في نقص مناعي شدید مؤدیا الى نقص في 

النهائیة للدراسة الحالیة والمحصلة ). 1(اعداد الخالیا اللمفاویة وبالتالي تتاثر كل من االستجابتین المناعیتین الخلطیة والخلویة 

ان لمستخلص زهرة الدفلة الحمراء اهمیة في تعزیز ودعم الجهاز المناعي ، اذا استخدم بجرع مناسبة مع االخذ بعین االعتبار 

LD50  بحیث التؤثر على حیاة االنسان او الحیوان الن هذا النبات ). 24(كغم من وزن الجسم /ملغم 110الذي یبلغ حوالي

  . یجب الحذر عند اسنعمالهسام جدا ف
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