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التشكرات
رادة و سخر لي من ھم أقوى مني لیكونوا سببا في إل الذي أمدني بالعون و القوة و الصبر و االحمد

تمام ھذا العمل.عانتھ لي إلإ

أتقدم بالشكر الكبیر  الى األستاذ المشرف  الدكتور بوزیدي عبد الوھاب، أستاذ بجامعة سطیف ،  لثقتھ  

ذا العمل رغم كل العراقیل ، لدعمھ العلمي و الروحي ، لتوجیھاتھ تمام ھالكبیرة بي وتشجیعھ لي إل

العلمیة الصائبة.............

كما ال یفوتني أن أشكر األساتذة الكرام  الدكتور بونشادة مصطفى، أستاذ بجامعة سطیف ، الدكتور 

قسنطینة و األستاذ روابح عبد القادر، أستاذ بجامعة قسنطینة،  الدكتور لعالوي قریشي،  أستاذ بجامعة

ثراء ھذا العمل.إبجامعة سطیف  لقبولھم مناقشة وطمامنة عز الدین، أستاذ

لى :إكما أتقدم بالشكر الجزیل 

الذي بث في روح العلم أبي العزیز

أو تخاذلت .بني العزیز زكریا  الذي كان یبث في الحماسة  و یجدد العزیمة كلما تعبتإ

ر البیولوجیا بالمستشفى الجامعي بسطیف، الذي لم یبخل علینا بعونھ طیلة الدكتور توابتي، رئیس مخب

نجاز ھذا العمل. إفترة 

ANDRS .وھران التي مولت قسطا كبیرا من ھذا المشروع، و الذي كان من بین ثماره ھذه الرسالة

عمال وعامالت مركز مراقبة الجودة بسطیف، و أخص بالذكر مدیر المركز .

نسانة جدا، ھوشار زھیرة على مساعدتھا الكبیرة لي.    إلاألستاذة ،ا

األستاذة مزعاش، أستاذة بجامعة سطیف ، التي فتحت لي قلبھا قبل مخبرھا وكانت األخت الحنون .

األستاذات الكریمات ، أسرتي الثانیة بالمخبر، األستاذة قارة نبیلة و األستاذة بنواضح  الزھرة و 

ألستاذة علوني مریم  عن دعمھم وتشجیعھم لي.ورحسینة  و اڤرڤاألستاذة 

مصباح وحنان لى قلبي، و اللتان أبدا لن أنسى فضلھما علیا ، األختان الكریمتان أسماءإالعزیزتان جدا 

خیثر.

نجاز ھذا العمل ولو بالكلمة الطیبة ، ألف شكر.إلى كل من ساھم في إ



قائمة المختصرات

ALP : phosphatase alkaline

AMPc : Adénosine monophosphate cyclique

CCM : .Chromatographie sur couche mince كروماتوغرافیا الطبقات الرقیقة 

DAG: DiacylGlycérol

DL50 : %50لالجرعة القاتلة  Dose Létale 50 %

EC50 : %50التركیز الفعال عند Concentration Effective à 50 %

EDTA: Ethylene Diamine Tetraacetic Acid

Gi : Protéine G Inhibitrice

Gp: Protéine G Stimulatrice

HCT: .Hématocrite الھیماتوكریت

HGB: .Hémoglobine الھیموغلوبین

HPLC: كروماتوغرافیا السائلة عالیة الجودة High Performance Liquid

Chromatography

IP3 : Inositol 1,4,5-triPhosphate

MCH : Teneur Corpusculaire en Hémoglobine.

MCHC (CCMH) : Concentration Corpusculaire Moyenne en Hémoglobine.

MCV (VGM) : Volume Globulaire Moyen

NO : Nitric Oxyde

PBS: Phosphate Buffered Saline

PLT : الصفائح الدمویة Plaquettes.

Ppm : Particules Par Million

RBC:كریات الدم الحمراء Red Blood Cells.

RDW : Mesure de l'homogénéité de la taille de globule rouge (indice

d'anisocytose).

SD: Standard Deviation الخطأ المعیاري

TGO: Transaminase glutamate oxaloacétate

TGP: Transaminase glutamate pyruvate



V/V/V :  Volume/Volume/Volume حجم⁄حجم⁄حجم

W/W : Weight/Weight كتلة⁄كتلة

WBC: White Blood Cells

(*) : .(p<0,05) الفرق المعنوي
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الملخص
الحتوائھا على ثالث سامة، وتعود سمیتھانبتة عشبیة حولیةDatura stramoniumتعد نبتة 

قلویدات ھي األتروبین و الھیوسیامین و السكوبوالمین.

Daturaتمت دراسة التأثیر الحاد وشبھ الحاد و المزمن للمكونات األساسیة الفعالة السامة لنبات

stramoniumناث من جنس إبیضاء ذكور و أخرى على جرذانAlbino Wistar.

ناث إعلى جرذان ذكور و Datura stramoniumالكلیة لبذور نبات دراسة السمیة الحادة للقلویدات

كغ.⁄مغ350كغ و ⁄مغ450، و التي قدرت على الترتیب ب DL50سمحت بحساب قیم 

ناث إلم تبدي دراسة التأثیر السمي الحاد لمستخلص القلویدات الكلیة للنبتة بمعالجة جرذان ذكور و 

غیرات ملحوظة في السلوك العام ، كما لم نسجل أي حالة وفاة كغ أي ت⁄مغ100تحت الصفاق بجرعة 

عند الجنسین.

ساعة من الحقن 24عرفت الجرذان المعالجة نموا عادیا مقارنة بالحیوانات الشاھدة، كما سجلنا بعد 

انخفاضا معنویا في الكتلة النسبیة للكبد. و سجلنا ارتفاعا معنویا في عدد كریات الدم الحمراء و 

ناث .إلغلوبین و الھیماتوكریت عند الجرذان الذكور و انخفاضا معنویا عند الجرذان االھیمو

عند الجرذان الذكور في حین ارتفعت نشاطیة ALPو TGPو TGOلم نسجل أي تغییرفي نشاطیة 

TGO وTGPناث بعد الیوم األول.إلعند الجرذان ا

باستعمال الحقل المكشوف لم نالحظ أي تغییر معنوي في عدد تمن خالل دراسة سلوك الحیوانا

المربعات المسارة وعدد الثقوب المستكشفة و عدد عملیات الغسل عند الجنسین، باستثناء عدد 

المربعات المسارة التي ارتفعت بصورة معنویة عند الجرذان الذكور خالل الیوم األول.

⁄مغ2.6كغ أتروبین و⁄مغ5.2باستعمال القلویدات الصناعیة (أسابیع 4دراسة السمیة شبھ الحادة لمدة 

سكوبوالمین) سمحت بتسجیل انخفاض معنوي في عدد كریات الدم الحمراء و الھیموغلوبین و كغ

.ALPو TGPو TGOالھیماتوكریت عند الجرذان الذكور، و ارتفاع معنوي في نشاطیة 

foyers المعالجة بین حدوث بؤر لنخر(الذكوررذان الفحص المیكروسكوبي للنسیج الكبدي لدى الج

de nécroses. مع محافظة الكبد على بنیتھا الفصیصیة(

من خالل دراسة سلوك الحیوانات تبین ارتفاع معنوي في عدد الثقوب المستكشفة عند الجرذان الذكور، 

في حین لم تبدي المقاطع النسیجیة في المخ أي تغییر في بنیتھا.

كغ⁄مغ1.6كغ أتروبین ⁄مغ 4.2بالجرعاتالقلویدات الصناعیة المحقونة تحت الصفاق لم تحدث

سھال و نقص في حركة الحیوانات إیوم أي حالة وفاة، في حین سجلنا 120سكوبوالمین لمدة 

المعالجة.



انخفضت كریات الدم الحمراء و الھیموغلوبین و الھیماتوكریت بصورة معنویة عند الجرذان الذكور

بصورة معنویة عند الجنسین.TGPو TGOالمعالجة، وارتفعت العوامل المصلیة 

أظھرت دراسة سلوك الحیوانات ارتفاعا معنویا في عدد المربعات المسارة و عدد الثقوب المستكشفة 

عند الجرذان الذكور، وبین الفحص المیكروسكوبي ألنسجة المخ وجود أدیمات.



Summary:

Datura stramonium is an annual herb toxic; its toxicity is due to the alkaloids atropine,

hyoscyamine and scopolamine. The study examined the effect acute, subacute and chronic

toxicity of the active ingredients of Datura stramonium on Albino Wistar rats of male and

female.

 The study of the acute toxicity of total alkaloids from the seeds of Datura stramonium on

male and female rats, was used to determine the LD50 values, which are estimated at 450

mg / kg and 350 mg / kg respectively. The study of the acute effect of total alkaloids

extracted from the plant, with a dose of 100 mg / kg and by intraperitoneal route in male

rats and female, recorded no mortality, and showed no change in the general behavior of

the treated animals. Treated animals showed a weight change compared with normal

controls. After 24 hours of application, there was a significant decrease in relative liver

weight. Blood parameters (red blood cells, hemoglobin and hematocrit) have increased

significantly in male rats and a significant decrease in female rats. The serum parameters

(ALP, ALT and AST) did not know changes in male rats, however an increased activity of

TGP and TGO was recorded in female rats after the first day of application. The behavior

of animals tested for the perforated board has not shown significant changes, except for the

significant increase in square traveled by male rats after 24 hours. The subacute toxicity

study of synthetic alkaloids (5.2 mg / kg atropine and 2.6 mg / kg Scopolamine) for four

weeks showed a significant decrease in red blood cells, hemoglobin and hematocrit, a

significant increase parameters ALT, AST and ALP and homes necrosis with preservation

of the lobular structure of the liver in male rats. The application of IP-synthetic alkaloids

(4.2 mg / kg atropine and 1.6 mg / kg Scopolamine) for 120 days did not cause lethality,

but diarrhea and decreased activity were observed in animals treated. A significant drop in

blood parameters (red blood cells, hemoglobin and hematocrit) in male rats and an increase

in serum chemistry (ALT, AST and ALP) were recorded in treated animals of both sexes.

The study of animal behavior showed a significant increase in square traveled and holes

explored by animals treated males. Microscopic observation of histological sections of

brain showed the presence of edema.



Résumé :

Le Datura stramonium est une plante herbacée annuelle toxique ; sa toxicité est due aux

alcaloïdes : atropine, hyosciamine et la scopolamine.

 L’étude a porté sur l’effet aigu, subaigu et chronique des principes actifs toxiques du Datura

stramonium sur des rats Albino Wistar de sexe mâle et femelle.

 L’étude de la toxicité aiguë des alcaloïdes totaux des graines du Datura stramonium sur des

rats mâles et femelles, a permis de déterminer les valeurs des DL50, qui sont estimées à 450

mg/kg et 350 mg/kg respectivement. L’étude de l’effet aigu de l’extrait des alcaloïdes totaux

de plante, avec la dose de 100 mg/kg et par voie intra péritonéale chez les rats mâles et

femelles, n’a enregistré aucune mortalité, et  n’a montré aucun changement dans le

comportement général des animaux traités. Les animaux traités ont connu une évolution

pondérale normale en comparaison avec les témoins. Après 24 heures de l’application, on a

enregistré une baisse significative de la masse relative du foie.  Les paramètres sanguins

(globules rouges, hémoglobine et hématocrite) ont connu une augmentation significative chez

les rats mâles et une diminution significative chez les rats femelles.  Les paramètres sériques

(ALP, TGP et TGO) n’ont pas connu de changements chez les rats mâles, en revanche une

augmentation de l’activité des TGP et TGO a été enregistrée chez les rats femelles après le

premier jour de l’application. L’étude du comportement des animaux soumis au test de la

planche à trous n’a pas montré de changements significatifs,  à l’exception de l’augmentation

significative des carrés parcourus par les rats mâles traités après 24 heures.

 L’étude de la toxicité subaiguë des alcaloïdes synthétiques (5.2 mg/kg d’Atropine et 2.6

mg/kg de Scopolamine) pendant quatre semaines, a montré une diminution significative des

globules rouges, l’hémoglobine et l’hématocrite, une augmentation significative des

paramètres TGP, TGO et ALP et  des foyers de nécroses avec conservation de la structure

lobulaire au niveau du foie chez les rats mâles traités.

L’application  par IP des alcaloïdes synthétiques (4.2 mg/kg d’Atropine et 1.6 mg/kg de

Scopolamine) pendant 120 jours n’a pas entrainé de létalité, mais des diarrhées et une baisse

d’activité ont été observées chez les animaux traités. Une baisse significative des paramètres

sanguins (globules rouges, hémoglobine et hématocrite) chez les rats mâles traités et une

augmentation des paramètres sériques (TGP, TGO et ALP) ont été enregistrés chez les

animaux traités des deux sexes. L’étude du comportement des animaux  a montré une

augmentation significative des carrées parcourus et des trous explorés par les animaux mâles

traités. L’observation microscopique des coupes histologiques du cerveau a montré par  la

présence des œdèmes.
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المقدمة
وادخالھ غیر المقصود أو مختلط مع نباتات أخرى یعد استعمال النباتات لھدف عالجي أو كمخدر

متكررة في العالم. في وقوع  حوادثمستھلكة سببا 

في الحدائق العامة معروفة لدى البستاني لكنھا أ قل من النباتات الوحشیة التي تصادف Datura نبات

تمنح ال یجب خلطھا مع نباتات أخرى (Sikrane باسمباء. تعرف في الجزائرمعرفة من طرف األط

و تعد سببا في تسمم عدد ، و تنموا بین شھري ماي و أكتوبر،) Hyasciamus nigerمثلاالسمنفس

الریفیةموسم الصیف و تمس بصفة أكبر فئة الشباب و أطفال المناطق فيكبیر من األشخاص ال سیما 

Salah and Awad, 1984; Bouzidi) ,لون بذور الكبسولة (ثمرة النبتة) خطأحیث یتناو et al.,2000;  (Al-

Shaikh and Sablay, 2005ع في حین یستعملھا البالغون كمخدر عن طریق تدخین أوراقھا أو ممزوجة م

خرون كمشروب مغلىآو مع مخدرات أخرى و یستعملھا أالتبغ 
(Djibo and Bouzou, 2000; Cohen et al., 2003; Prado, 2004; Forrester, 2006;

(Benghezala et al., 2011.

و مماكبھ الضوئي : atropineحتوائھا على ثالث قلویدات ھيالDaturaتعود سمیة نبات 

Hyosciamineقلوید وscopolamineة في كامل أجزائھا بنسب متفاوتة أوراقا و بذورا المتواجدو

و بحسب مرحلة نموھا سیقانا و جذوراو
(Friedman and Levin, 1989; Miraldi et al., 2001; Berkov et al., 2006; Chollet et al., 2010).

دوارا ضعیفا و نعاسا و تمدد حدقة Datura stramoniumنبتةفي حالة الجرعات الضعیفة تسبب

أما في حالة الجرعات القویة فتسبب الموت ،العین و ارتفاع حرارة الجسم وعطش و حرق في الحلق

;Klein-Schwartz and Odera, 1984)وذلك بعد ھذیان و ھلوسة و اختالج صرعي و شلل األعضاء 

 Roblot et al., 1994 ; Dewitt et al., 1997; Kurzbaum et al., 2001; SteemKamp et al., 2004;;

Monteriol et al., 2007 ;.(

نسان ال تتناول لإلDatura stramoniumن المنشورات المتضمنة دراسة سمیة نبات إفو بصفة عامة 

دراسات ال توجد سوىو عموما سوى األعراض السریریة الناجمة عن ھذا التسمم و كیفیة عالجھا.

تقدیر سمیة ھذه النبتة على الحیوانات األلیفة مثل األحصنة                    قلیلة لتجریبیة 

(Binev et al., 2006; Gerber et al., 2006)مثل الجرذان و حیوانات المخبر
(Dugan et al., 1989; Gidado et al., 2007).

، و سمیة األتروبینDatura stramoniumن غیاب الدراسات حول القلویدات الكلیة لنبات إ

سمیة لى دراسة السمیة الحادة للقلویدات الكلیة لبذور النبتة وإوالسكوبوالمین مجتمعین ھو ما دفعنا 

الصناعیین مجتمعین على المدى المتوسط و المدى الطویل على الجرذان، و األتروبین والسكوبوالمین 

ذان.البحث عن تأثیرھما على دم و كبد و مخ الجر



النظريالجزء



Datura stramonium نبتة I
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Datura L. عمومیات حول جنس 1.I

، تنتمي الى عائلة م2نبتة عشبیة حولیة قد یصل ارتفاعھا الى أكثر من Datura stramoniumتعد  

نوع 2600صائصھا النباتیة تحتوي على . تتمیز ھذه العائلة بتجانس خ)(Bruneton, 1999البادنجانیات 

ارة و االستوائیة                                  جنسا تنتشر في المناطق الح90متجمعة في 

.( Hansen et Clert, 2002; Steenkamp , 2003, Davor , 2004; Naudé et al., 2005)

في حین األغلبیة ،أكثر من نصف األنواع مغذیة مثل البطاطا و الطماطم و باذنجان و الفلفل الحلو

: Datura , Jusquiame , Beladoneد سامة مثل  األخرى و التي تنمو  بصورة طبیعیة، تع

Heywood , 1996) لیھا إ)،ھذه األخیرة التي تعد األكثر انتشارا، و التي ینتميDatura feroxو

Datura metelوDatura innoxiaوDatura stramonium..................

، ( Lapostolle et Flesch  , 2006 ; Djibo et Bouzou ,  2000 ; Roblot et al ., 1994 )

على العقل والنفس، وقد اقترن اسمھاو التي تعرف منذ عقود بخاصیتھا كمخدر و مؤثر

(Siegel,1989 ;Bruneton, 1999). بالمصطلحات                     الكارثیة ، الشنیعة ، الكریھ

.  )1الجدول (وحشیة مختلفةأنواع9 Datura L. س یتضمن جن

في التصنیف النضامي لكاسیات البذور    Datura L. : مكان جنس 1الجدول
( Messaili, 1995 ; Guinochet et Vilmorin., 1973 ; Hammer et al., 1983 ;Van der Meijden, 1990 )

النباتات Plantae المملكة
النباتات الوعائیة Tracheobionta تحت المملكة

النباتات ذات بذور  spermatophyta التفرع
النباتات المزھرة  Magnoliophyta تحت تفرع

ثنائیة الفلقة Magnoliopsida القسم 
Asteridae تحت قسم
Solanale الرتبة

الباذنجانیة  Solanaceae األسرة
Datura L الجنس

Datura cerataucola 1النوع 
Datura discolor 2ع النو

Datura ferox 3النوع 
Datura innoxia 4النوع 

Datura leichhardtii 5النوع 
Datura metel 6النوع 

Datura quercifolia 7النوع 
Datura stramonium 8النوع 

Datura wrightii 9النوع 
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I.2 التسمیات الشائعة

فیھابلدان التي تنموالعدید من التسمیات ، و ذلك حسب المناطق و ال Datura stramonium علىیطلق

).2( الجدول 

جاء نتیجة لحادث تسمم       Jimson Weed Jimstown Weed أو النبتة ب و یروى أن تسمیة ھذه

مع كخلیطین تناولوھا ) أVirginia( مستعمرة في Jamstownلىإنجلیز قدموا إلمجموعة من المعمرین ا

)، فأصیب البعض منھم بالتسمم األكل Feeghaty, 1982; Duke, 1985)

..Datura stramonium L: التسمیات الشائعة لنبتة 2الجدول 

المصدرالتسمیة البلد

الجزائر

مصر

المغرب

لیبیا

تونس

عشبة - ھبالة/داتورا/سم الفأر

/شق الجمال/نفیر /جھنم 

/تتورا/المشوك/جوزالمرقد

تابورزیغت/مسیكرا

Boulos, 1983

LatutaBeloud, 1998یرانإ

1981أحمد عیسى،القمالیمن

/Hedje/ Devills appleبریطانیا

Thorn apple/ Hognuit/

Apple peru

Bonnier, 1990 ;

Boulos, 1983

Dornapfel/ Stechapelألمانیا /

Hexenkrau/ Igelmus

Bonnier,1990

Noce spinosa/Stramonioیطالیاإ

commune/ Floribunda/

Noce puzza/ Noce Del

Diavolo/ Erba carogna/

Paracoculi/Erba degli

Bonnier, 1990
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incantesimi

DoornappelBonnier, 1990بلجیكا و ھولندا

/Tremptilla/ Toloacheأمریكا الالتینیة

Estramonio/ Nacazne/

Heirba hedionda/ Heirba

del diablo

Carpano et al., 1990

TatoulPalamarev et Petrov, 1989بلغاریا

Jamestown weed /Jimsonو. المتحدة األمریكیة

weed/ Trumpet plant/

Angel’s trumpet/ Loco

weed/ Fireweed

Dewitt, 1997

/Stramoine/ Daturaفرنسا

Pomme épineuse/

Pomme du diable/ Herbe

à la taupe/Herbe du

diable/ Herbe du

démoniaque/ Herbe aux

sorciers/ Herbe aux

magiciens/ Herbe à fou/

Trompette de la mort/

Trompette des anges

Bonnier, 1990

,Haukata Yaro,   Zakediنیجیریا 

Apikan

Gidado et al., 2007

-Sobiالنیجر LobiDjibo et Bouzou, 2000
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3.Iالخصائص المرفولوجیة لنبتةDatura stramonium
:نیمن قسمDatura stramoniumتتكون نبتة 

القسم الترابي( الجذور)·

تخرج سم2-1سم و قطره ما بین 30-15بین ر رئیسي مخروطي طولھ یتراوح ماذجتتكون الجذور من 

.ر الرئیسيذة و كثیفة یتعدى طولھا طول الجمنھ جذور جانبیة رفیع

ور الجانبیة كما ط الجذر بلون أبیض و توجد بعض الندبات على سطحھ التي تظھر بعد سقوذیتمیز الج

من %0,09یتمیز برائحتھ الكریھة و طعمھ المر مقارنة بالساق و األوراق و یحتوي على ما یقارب 

(Bonnier, 1990).دات  القلوی

القسم الھوائي·
:القسم الھوائي أكثر تطورا من القسم الترابي و یتكون من عدة أقسام

الساق×

و ھو أسطواني الشكل لونھ أخضر داكن سم150أكثر منللنبتة علوا قد یصل إلىالساقیعطي

ویصل مة و تفرعاتھ ثنائیةسطحھ أملس خالي من الشعیرات في الجزء السفلي لكنھا تظھر قرب الق

;Bruneton, 1999). سم5قطره الى  Evans, 2002)

األوراق×

12-7(طول و)سم25-8رقیقة و متناوبة لھا شكل بیضوي و ھي كبیرة الحجم (Datura أوراق نبتة 

تتصل ح وا الجھة السفلیة فلونھا أخضر فاتأملعلویة للورقة ذات لون أخضر داكن،الجھة ا،عرض )سم

ي یكون أكثر بروزا على ذالورقة بالساق عن طریق نصل صلب یمتد في الورقة مشكال العرق الوسطي ال

تتفرع وو تنتھي عند قمة الفصوص˚45تتفرع عنھ عروقا جانبیة تنحني بزاویة والجھة السفلیة للورقة

د الورقةبكة من العروق على امتداشعروقا أخرى دقیقة لتكونه األخیرةمن ھذ

(. Hartman et al ., 1986; Bezinger et al., 1990; Baba Aissa,1991)

فالشعیرات ،تحمل األوراق على سطحیھا السفلي والعلوي عددا كبیرا  من الشعیرات الغدیة و غیر الغدیة

من خلیةیتكونخالیا تأخذ أشكاال مختلفة و عنقا قصیرا8لى إ3رأس كروي تتكون من الغدیة تكون ذات

(Evans, 2002) .) 1الشكل (أو خلیتین  
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Datura stramonium على سطح ورقةة: أنواع الشعیرات الموجود1الشكل 

.(Carpano et al., 1990) شعیرات غیر غدیة:أ: شعیرات غدیة ،  ب

أ

ب
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األزھار×

أبیض لونھا ، قائمة ، معنقة و خنثى،أنبوبیة الشكل ، تكون األزھار كبیرة تخرج منفردة عن األوراق

.)(Paris et Hurabielle , 1980; Dietmar, 1996سم10مصفر و أحیانا تكون بنفسجیة ، أما  طولھا فحوالي 

Daturaتتكون زھرة  stramonium سبالت ملتحمة كلیة 5مكون من ، من كأس طویل أنبوبي الشكل

سم6– 4یتراوح طول الكأس بین ، سة أسنان حادة و مدببةلونھا أخضر فاتح أو بنفسجي و تنتھي بخم

Bonnier , 1990; Bruneton , 1999; Bezanger et al ., 1990; Baba Aissa , 1991)(،یج قمي و تو

یتكون من  و سم 12-6طولھ بین ، یبرز من قمة الكأس و یكون أطول منھالشكل ینتھي بفوھة كبیرة 

. یتكون عضو (Paris et Hurabielle , 1980; Bezanger, 1986; Dietmar , 1996) ابتالت ملتحمة كلی5

اني الخیط الذي یحمل السدات أسطو،تكون غائرة داخل التویج ، خمسة أسدیة فوق بتلیة التذكیر من 

من فصین مفصولین بخیط أبیض اللونیحمل في نھایتھ متك بني اللون مكون الشكل، لونھ أصفر باھت 

(Viard, 1990; Evans, 2002)                                                                                                                            .

من نھایتھ العلویة یخرج فیتكون من مبیض علوي واحد مخروطي الشكل ، المتاع ، أما عضو التأنیث 

بتالت +  5سبالت + 5ن التركیبة الزھریة للنبتة ھي إو بالتالي فینتھي بمیسم مكون من فصینقلم

زھار ما بین شھري جویلیة و أكتوبر تكون األ.(Messaili , 1995)مدقة 2+أسدیة5

(Couplan et Styner , 2000; Bonnier, 1990).

الثمار×

لونھا أخضر لھا ،أو دائریة الشكل ةكبسولة بیضاویعبارة عنDatura stramoniumتكون ثمار 

مغطاة بالعدید من األشواك اللینة التي تزداد صالبة عند النضج. ، عنق تخرج من إبط  الفروع 

و تنقسم داخلیا صمامات ، عند القمة بأربع تتفرعسم و عندما تنضج4-3یتراوح طول ھذه الثمرة بین 

شكلھا مستدیر أو كلوي  ،)بذرة460حوالي (ا ھائال من البذور الخشنة حجرات و التي تحتوي عدد4إلى 

.Baba Aissa , 1990; Dietmar, 199 )0(مر یمیل إلى السواد سأما لونھا فأ

سم الجوزة الشائكةإإن الثمار تشبھ في شكلھا جوزة صغیرة لذا أطلق علیھا 

« Pomme épineuse ».  (Dardenne , 1985; Debuigne , 1984) شكال لثمرة 12ھناكDatura

stramonium و ھي ناتجة عن حدوث طفرات على مستوى العتاد الوراثي لھذه النبتة و الذي یتكون من،

زوجا و كل زوج معرض ألن تحدث لھ طفرات لیصبح ثالثیا 12كروموزوم مجمعة في 24

(Trisomique)ال أن بذورھا تكون عقیمةإولة ،فیتغیر بذلك شكل الكبس ; Genovois , 1973)Francisco

et al .)2(شكل )1987 ,.
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الناتجة عن حدوث طفرات على مستوى Datura stramoniumاألشكال المختلفة لثمار نبات :2شكل ال

Francisco)األزواج الكروموزومیة  et al., 1987).
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 4.Iعمومیات حول نبتةDatura stramonium

I.1.4 أصل الكلمة

الھنود عندDhaturaعند الفرس وTatulaوTatorahأو Datorahتعرف ھذه الكلمة عند العرب  ب 

و التي تعني « Tat »أما  األصل فھي كلمة فارسیة Daturaذه األسماء أساس كلمة    تشكل ھ،الحمر 

كنایة الى الكبسولة.(الذع أو السع

.4.I2النبتةتاریخ

البد من الغوص بعیدا في الزمن لمعرفة تاریخ ھذه النبتة، فقد أكدت دراسات علم الحفریات أن تواجدھا 

المكسیكيBuskyeسنة في 4000تة طبیة یعود على األقل إلى كنبتة مسببة للھلوسة و كنب

(Boyd et Dering , 1996 ).

و غواتیماال ومناطق أخرى في المكسیكرفي السلفادوDaturaالصخور بینت انتشار بذور بعض

(Litzinger, 1981).

.4.I3أصل النبتة

یة و منطقة  بحر قزوین و البحر األسود، أما مركز یدور الجدال حول أصل النبتة بین منطقة أمریكا الشمال

تنوع ھذا النوع من النباتات فھو العالم الجدید و بالتحدید أمریكا الجنوبیة  في المنطقة الجنوبیة الغربیة 

Conklin , 1976)للمكسیك  عن طریق Daturaفتحت أبواب أوربا الغربیة ل XV. و في بدایة القرن (

و حالیا تنموا ،ت في أفریقیا الشمالیة  و تثبتت على طول البحر األبیض المتوسط اإلسبان ، ثم انتشر

بصورة طبیعیة في كل مناطق أفریقیا المركزیة و أسترالیا، أما في الھند فتنموا على حواف معبد الھندوس 

,MingSchultes et Hofmannو Songالصین، فنقلت  من الھند بین األسر الحاكمة  إليالھ الدمار .أما 

1992) (

في الوقت الحالي من النباتات متعددة المناطق ، حیث مس تواجدھا العدید من المناطق Daturaتعد 

سواءا عن طریق الزرع  أو عن طریق عشوائي ،حیث تغرس في أوربا و الھند  لقلویداتھا.
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.4.I4التي تنموا فیھا النبتةالبیئة

من الكرة األرضیة، تنمو في األراضي الصالحة الحارةفي المناطقDatura stramoniumتنتشر نبتة 

، و قریبا من أراضي زراعة أو بالقرب من الطرقات األنقاضللزراعة و الرطبة، كما نصادفھا في 

األمالح بالمواد العضویة و و تنمو في التربة الغنیة،)الشعیر و األرزوالذرى (عالبقولیات و الزر و

و بیولوجیا جیدا االتي تمنح نموا  مورفولوجی)الكالسیوم والمغنزیوم والبوتاسیوم و الصودیوم (المعدنیة

على كمیة  القلویدات ضاءة و كمیة األمطار و طبیعة التربةإلاللنبتة ، كما تؤثر

(Bruneton ,1999).

.نقاض و في أراضي زراعة البقولیاتتنمو ھذه النبتة على حواف الطرقات و في األ،في الجزائر

5.I التركیبة الكیمیائیة لبذور نباتDatura stramonium

أجریت العدید من الدراسات في مجاالت الفالحة و علم النبات و الكیمیاء الطبیة و السمیة ، وذلك بغرض 

Hémagglutinineتحدید كمیة القلویدات و البروتینات و الكربوھیدرات و الدھون و المعادن و 

(Friedman and Levin, 1989).

مینیة و البروتینات آلاألحماض ا·

غ بذور، كما 16/مغ13,05الكمیة األكبر حیث قدرت بحوالي Glutamiqueتشكل كمیة الحمض األمیبي 

كمیة ھامة ، و التي قدرت على الترتیب LeucineوArginineو Aspartiqueمینیة آلتشكل األحماض ا

Tryptophaneغ بذور، أما الحمض األمیني 16/مغ5,3غ بذور و 16/مغ6,54غ بذور، 16/مغ7,74ب 

,Friedman and Levin)غ بذور ) 16/مغ0,51مینیة األخرى ( آلفیتواجد بكمیة قلیلة مقارنة باألحماض ا

Oseniالناضجة، وحسب الدراسات التي أجراھا البذورأما كمیة البروتینات الكلیة في،(1989 et al.,

.%16.20فقدرت ب 2003سنة 

المعادن·
وCadmiumثار لعناصر معدنیة سامة على وجھ الخصوص و تتمثل في الزئبق و آتبین المعطیات وجود 

Selenium في حین یتواجد الحدید و المغنزیوم و ،Chrome 1305بكمیات كبیرة و التي تقدر بppm و

2890ppm 2300وppm على الترتیب( Levin et Friedman, 1989 ).
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·(Lectine) Hémagglutinine

ذ تفقد إاللكتینات عبارة عن بروتینات مرتبطة بالكربوھیدرات، و ھي عبارة عن مركبات غیر مستقرة ، 

خاصیتھا أثناء عملیة الطھي.

و Immunocytochemieبغناھا باللكتینات ، و التي یمكن الكشف عنھا بتقنیة Daturaنبتة بذورتعرف 

.( Agglutination ) ( Friedman and Levin, 1989)تقدیرھا بطریقة التالزن

·Tanin

غ بذور، و تتحكم في ھذه الكمیة التربة و الظروف البیئیة و التي /مغ4.5و 1.4 بین Taninكمیة قدرت 

، 1989سنة Friedman and Levinوذلك حسب الدراسات التي أجراھا،Taninتؤثر على بیولوجیة

Oseniفي حین لم یتحصل et al., غ بذور.⁄میكروغرام 8ال على إ2003سنة

القلویدات·

و    Atropineو  hyoscyamine :على ثالث قلویدات ھي Datura stramonium تحتوي نبتة 

. (Bezanger et al., 1990; Paris et Hurabielle, 1980; Bruneton, 1999) Scopolamine

6.I توزع القلویدات التروبانیةAtropineو Scopolamineفي نبتةDatura

stramonium

في القلویدات التروبانیة  التي لھا خاصیة ضد Datura stramoniumتتمثل المواد السامة لنبتة 

Kurzbaum)كولینارجیة  et al ., 2001; Vearrier and Greenberg, 2010)،یقدر تركیزھا و التي

:موزعة كالتالي%0.6-%0.02ب

(hyoscyamine) Atropine 2/3و. (hyoscyne) Scopolamine 1/3

الزھرة كأس، %0.3األزھار ، %0.4لىإ%0.3،  األوراق  %0.3حیث تبلغ كمیتھا في الجذور 

ن إ.  وبالتالي ف%0.6و%0.3أما البذور فتقدر نسبة القلویدات فیھا بین، %0.02في التویج و0.3%

إال أن البذور أكثر سمیة و ذلك الحتوائھا على أكبر كمیة من القلویدات التروبانیةكل أجزاء النبتة سامة ، 

(Arouko et al., 2003).

و كذلك حسب خرآلتتغیر من جزء scopolamineو atropineوقد بینت الدراسات أن كمیة القلویدت 

Miraldi)) 3مرحلة تطورھا ( الجدول  et al., 2001).



12

Datura stramonium(Miraldi) في نبات g/mgµ: كمية القلويدات (3الجدول et al., 2001).

العینات

نبتة مسنةنبتة فتیة

Scopolamine

AtropineScopolamine                   Atropine

أوراق صغیرة

أوراق متوسطة

أوراق كبیرة

السیقان

الجذور

األزھار

الثمار

غالف الثمرة

البذور

0,008± 0,1560,001±0,073

0,014±0,8310,005±0,04

0,004±0,2280,009±0,035

0,015±0,9150,014±0,129

0,015±0,1210,004±0,014

أزھار براعم-

0,021±0,2990,031±0,106

ثمار غیر ناضجة-

0,001±0,001_

0,003±0,1700,001±0,012

0,006±0,1650,007±0,016

0,002 ±0,1500,005±0,022

0,004±0,1340,006±0,044

0,001±0,001_

__

متفتحةأزھار-

0,026±0,2700,004±0,066

ثمار ناضجة-

0,001±0,001_

0,015±0,3870,010±0,089
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7.IنباتّسمیةDatura stramonium

أھمھا األتروبین والحتوائھا على القلویدات التروبانیة،Datura stramoniumتعود سمیة نبات 

).4و التي تتمیز بخاصیة ضد كولینارجیة (الجدول السكوبوالمین

)تةلنبل: الجرعة السامة 4الجدول  Goldfrank, 1994) Datura stramonium

AtropineScopolamineكمیة البذور

الجرعة السامة عند 
األطفال

مغ/كغ0,1مغ/كغ0,1غ بذور5لى إ2

الجرعة القاتلة عند 
البالغین

كغ⁄مغ4-2>كغ⁄مغ10> غ بذور12لى إ10

وراق في بعض األحیان و بالرغم من رائحتھا الكریھة إال أن األ(Forrester, 2006)كل أجزاء النبتة سامة

البذور تسمم عدد كبیر من تسببتختلط مع بعض الخضروات البریة مؤدیة إلى تسممات خطیرة. كما 

.(Couplan et Styner, 2000)األشخاص و الحیوانات

1.7.Iالتسممات بواسطة نباتDatura stramonium

الكولینارجیة الدالة على إصابة الجھاز أعراض المضادات Datura stramoniumیبدي التسمم بنبات 

لألتروبین العصبي االعاشي و إصابة الجھاز العصبي المركزي و  المماثلة للتأثیرات غیر المرغوبة 

Desachy). السكوبوالمینو et al., 1997 ; Vale, 2002).

Roblot)دقیقة 20الى 10تظھر أعراض التسمم بعد دخول النبتة ب  et al., 1994)،           و یكون

(Rates, 2000). ) غیر مقصودإرادي (الرادي أوإالتسمم سواء 
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( Intoxication accidentelle)التسمم الالإرادي·

Bouzidi)فئة األطفال Daturaیخص التسمم الالإرادي بنبات  et al., 2000; Bouziri et al., 2011)

ثمارھابذوریمكن أن یتناولوامون برحیقھا ، وحیث تجذبھم زھرتھا كبیرة الحجم فیتسم

(Cooper and Johnson, 1984; Roblot et al., 1994).

یحدث التسمم الالإرادي نتیجة تناول أغذیة محضرة بدقیق ملوث ببذور النبتة أو بعسل نحل جمع كما 

Datura)(Henriمن أزھار مؤونتھ et al ., 2003.

التسمم اإلرادي·

منھم 82 %سنة و حوالي 28 و11بین فئة الشباب التي تتراوح أعمارھم التسمم اإلراديیمس 

;Klein-Schwartz and Odera, 1984; Rodgers and Von Kanel, 1993)ذكور Forrester, 2006 ).

Montcriol)أو نادرا لالنتحاربتھاجإلاالرغبة فيیعود ھذا التسمم في أكثر األحیان إلى  et al., 2007) و

و األوراق و األزھار، و ذلك إما یكون ذلك عن طریق استعمال البذور في غالب األحیان و أحیانا الجذور

، و یشكل ھذا الخلیط مصدر قلق cannabisمخدرات أخرى مثل العن طریق تدخینھا أو خلطھا مع

اع ، حیث سجلت تسممات كبیر النتشار استعمالھ  في افریقیا الوسطى و في أوربا واستعمالھ في ارتف

Osvalth)عدیدة في السنوات األخیرة  et al , 2000; Marc et al., 2007 ).

:تستعمل األجزاء المختلفة للنبتة بطرق مختلفة

ـ البذور تمضغ أو تجفف و تحول الى مسحوق لتضاف بعد ذلك الى العصیر أو الكوكا .

ـ األزھار یمكن أن تخلط مع الشوربة. 

تستعمل الجذور في إعداد شراب الشاي الباعث للھذیان.ـ یمكن أن

السجائرـ األوراق یمكن أن تمضغ  أو تجفف وتستعمل كسجائر للتدخین، أو أن تدخل في تركیب

Garcia)المستعملة ضد الربو  et al ., 2002).

2.7.Iأعراض التسمم بنباتDatura stramonium

اضطراب الرؤیةوو تتمثل في: جفاف الفم،النبتةدقیقة من تناول 20إلى 10تظھر أعراض التسمم بعد

لتظھر بعدھا اضطرابات في السلوك حیث یصبح ،د یصل إلى عدم القدرة على الوقوفضعف عضلي قو

الفرد ھائجا و یفقد توازنھ، وفي بعض األحیان عدواني و تكون لغتھ غالبا غیر واضحة

(Forrester, ومن في غیبوبة عمیقة مما یجعل التشخیص صعبا. اا یدخل المتسمم أحیان، كم(2006
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دوار و نعاسوتوسع الحدقةو: جفاف المخاطیةاألعراض أیضا

(Dardenne, 1958 ; Birmes et al., 2002).

و إذا كانت الجرعة كبیرة: 

.أكثرم و°39.5جسم المتسمم إلى غایة ترتفع درجة حرارة -

/دقیقة و قد تتجاوز أحیانا 120لتبلغ (Tachycardie) تزداد سرعة ضربات القلب- دقة 

دقة/دقیقة150

اوجافاجلده ساخنو یصبحة المتسمم ھ و رقبیحمر وجھ-

یر مقلقةفي بعض األحیان بتعابال یتعرف المتسمم على أھلھ و یقبض على أشیاء خیالیة و یحاور-

(Bruneton, 1999)أشخاص  خیالیین

.(Forrester, 2006)حجز بوليوھلع و خوف من الضوء-

یعود المتسمم إلى الحالة العادیة ببطئ ( یوم أو یومین) ، و في حالة الجرعة المرتفعة فإن نوبات الھلوسة 

تسبب الموت بعد و ي المركزي أیام و یمكن لھذه التأثیرات أن تصیب الجھاز العصب4تستطیع أن تتجاوز 

Bruneton, 1999;  Forrester , 2006). (ھذیان في بعض األحیان  

3.7.I تشخیص التسمم بنباتDatura stramonium

تساع حدقة العین إریریة  للمتسممین بالمضادات الكولینارجیة ( احمرار الوجھ و تساعد األعراض الس

و (Chan, 2002)والھلوسة ...) في التعرف على سبب التسمم یجانوجفاف الفم و الشعور بالعطش و الھ

بالبحث على ما تبقى من النبتة دون ھضم  في المعدة و البحث عن األتروبین و یتم التأكد من ذلك

أو كروماتوغرافیا السائلة السكوبوالمین في الدم و البول بواسطة تقنیة كروماتوغرافیا الطور الغازي 

,.spectrométrie de masse)et al مع متزاوجة  1997.(Marc et al., 2007; Desachy

في حالة الوفاة وبعد عملیة التشریح  تؤخذ أنسجة، التي تستخلص منھا القلویدات ویتم التعرف علیھا بتقنیة

. (Bruneton, 1999) spectrométrie de masse

Datura stramoniumعالج التسمم بنبات 

قواعد العامة لمعالجة التسمم ، كما تراعى األولویات في عالج الحالة على حسب حالة المریض تراعى ال

و خطورتھا .
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في حالة الغیبوبة تكون األولویة المطلقة للحفاظ على مجرى التنفس مفتوحا و قد تلزم التھویة الصناعیة و 

األوكسجین على حسب عمق الغیبوبة.

ذا إنھ یعطى شرابا مقیئا للتخلص من السم الموجود في المعدة، و إي فأما إذا وصل المریض في حالة وع

فشلت ھذه الطریقة بعد تكرارھا أو إذا كان المریض في غیبوبة یجرى غسل المعدة مع مراعاة تركیب 

لمنع دخول أي سائل إلى القصبة الھوائیة أثناء الغسل. و ،لالنتفاخأنبوبة من النوع المزود بوسادة قابلة 

بالورید  في حاالت الھیجانbenzodiazépinesأن یعطى المریض مھدئات مثل یمكن

(Schenoyo, 1994; Bruneton, 1999).

.physostigmine(Lapostolle et Flesch, 2006)یستخدم العقارالحادةفي حالة التسممات 

·Physostigmine

physostigmineل لل أن أول استعما1988سنة Nickalsو Nickalsورد من خالل بحث

التسممات األتروبینیة یعود ضدPhysostigma venenosum لنباتcalabar beanالمستخلص من بذور 

لى مجموعة العقاقیر المعروفة بمثبطات الكولین استیراز إPhysostigmineینتسب .1863الى سنة 

Jastak, 1985; Froberg)العكوسة  et al., 2007; Khosravani et al., 2007; Sever et Cekin, 2007).

الدماغي محدثا تأثیره الكولینارجي - نھ یخترق بسھولة الحاجز الدمويإو بفضل بنیتھ األمینیة الثالثیة، ف

المركزي والمتمثل في الرفع من تركیز األستیل كولین وبالتالي عكس أعراض المضادات الكولینارجیة
Burns)(المركزیة et al., 1999; Steven and Neil, 2005; Diker et al., 2006; Moos, 2007.

ونظرا ال أنھ إ، Datura stramoniumالعقار المفضل في حالة التسمم بنبتة physostigmineیعد 

Roblot)دقیقة) 120–30(لزمن نصف حیاتھ القصیر et al., 1994)،عادة حقنھ مما إلى إنھ یضطر إف

سھال و تقیئ و انخفاض  دقات القلبإصحوبة بتعرق و یسبب للمریض أزمة كولینارجیة م

)Montcriol et al., 2007(ة، لذلك یستوجب استعمال جرعات منخفضة في حالة التسممات األكثر خطور

(Henri et al., 2003) جرعات .physostigmine 20میكرولترفي الورید للبالغین ، تتجدد كل 2ھي

Desachy)دقیقة إذا لزم األمر  et al., 1997)أن استعمال. غیرphysostigmine ال یخفض ال من

.(Salen et al., 2003)ستعجاالت إلالعالج المكثف وال من مدة مكوث المتسمم في قسم ا
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·Neostigmine

الدماغي-الدمويال یستطیع أن یجتاز الحاجزNeostigmineن إ، فرا لبنیتھ األمینیة الرباعیةنظ

( hemato-encéphalique)المحیطیةنھ ال یؤثر إال على أعراض المضادات الكولینارجیة إ، و بالتالي ف

(Moos, 2007; Jastak, 1985).

5.7.I التسمم بDatura stramoniumلدى الحیوان

یمكن للعدید من الحیوانات أن تتسمم بھذه النبتة، حیث سجلت حاالت تسمم عند األبقار و الماعز و 

ن الحیوانات ال إفوق كریھئحة قویة و ذبراو الخنازیر . و بما أن النبتة تتمیز المواشينة و األحص

إال أن البذور تسبب العدید من المشاكل نتیجة اختالطھا مع تتناولھا إال إذا لم یتوفر لدیھا أي غذاء آخر. 

Nelson ).    بّذور أخرى et al., 1982 ; Cooper et Johnson , 1984 ; Cheeke et Scheel, 1985 ;

  ( Berny et al. 2010; Botha et al., 2009;.

و النحل والنمل طورت بعض الحیوانات تفاعالت دفاعیة كیماویة ضد المواد الفعالة للنبتة مثل : العصافیر

.)5الجدول((Siegel , 1989)و الجراد 

8.Iالخصائص الدوائیة لنبتةDatura stramonium

مجالإال أنھا تستعمل  في،ضمن النباتات السامةتعد Datura stramoniumم أن نبتة  رغ

و مخفض لإلطراحات و موسع لحدقة العین و مسكن للجھاز مضاد للروماتیزمالطب كمضاد للتشنج و

Charpin)العصبي المركزي و مضاد للربو ( خاصة على شكل سجائر ) et al. 1979)، كما أنھا تدخل

و النعناع.jusquiame و belladone ي تركیب شراب للسعال معف

لخصائصھا المؤثرة على العقل من طرف عدد من المجتمعات التقلیدیة بالنقع أو بالتدخینأوراقھا تستعمل 

(Richard et Senon, 2001).

زھار على شكل تطبق  أوراق النبتة ككمادات مسكنة كما تستعمل األوراق و الجذور و السیقان و األ

كما الم الروماتیزم،ٱو تطبق على الجلد لتخفیف و تسكین الكلوي و الكبديالمغصآالم تیزانة لتسكین 

.(Encyclopédie, 2001) كانت تستعمل لعالج الجنون
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.لدى الحیوانDatura stramoniumنباتالتسمم ب5:الجدول 

أعراض التسممالحیوانات

األبقار

اض التسمم في:تتمثل أعر

.ـ عدم التناسق ـ تھیج

ـ زیادة في عملیة التنفس.

األعراض العامة ھي:

.ـ فقدان الشھیة

مغصالحدقة ـ جفاف الفم ـ انقباضـ انتفاخ ـ 
(Nelson et al., 1982 ; Cheeke and Shull , 1985)

األحصنة

ـ فقد الشھیة الى الطعام ـ اسھال ـ تمدد حدقة العین 

Cheeke) سریع ـ عطش.ـ تنفس  and  Shull  ,

1985)

الخنازیر

ـ سیر متصلب ـ انھیار عصبي ـ تمدد حدقة العین

(Keeler, 1981)تناسقـ عدم 

ـ انخفاض في الوزن الدجاج

(Cheeke and Shull , 1985)

الماعز

الخرفان

اضطراب في ـ انخفاض في كمیة الماء المتناولة ـ 

ـ انھیار ـ رد ـ تمدد ـ عسر التنفس والتنقلالحركة

فعل تھیجي و تنفس سریع ـ ارتجاف ثم الموت.

(El Dirdiri et al., 1981)

9.Iستعماالت أخرى للنبتةإ

و البذور كمبید للملتھمات والحشراتDatura stramoniumأوراق نبات تستعمل

; Mckenna, 1992)(Bruneton,1999. كما بینت الدراسات المیكروبیولوجیة وجود نشاط ضد السالالت

Fereshteh) لمستخلص النبتة(+)Gramالبكتیریة et al., 2005; Ergin et al., 2004).

بمركبات نشطة حیث تؤدي إلى اضطرابات ھضمیة وقلبیة و لغناھالكن استعمال النبتة نفسھا خطیر 

.(Couplan et Styner, 2000)مصحوبة بھذیان لك اضطرابات في الرؤیةو كذتنفسیة



 IIالقلویدات التروبانیة
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1.II تعریفھا

مستقلبات ثانویة لعملیة أووھي منتجات طبیعیة نھائیة ،تعتبر القلویدات التروبانیة من القلویدات الحقیقیة 

ذات طبیعة  قاعدیة،زوتیةٱأو اصطناعیة ،عضویة استقالب المواد في الخلیة النباتیة ، 

(Goodwin et Mercer , 1993 عند نباتي، ونادرا ما توجد.و ھي غالبا ما تكون ذات مصدر (

الحیوانات، إذ تم عزل البعض منھا من الحشرات و الحیوانات و الكائنات الدقیقة

(Melentyeva et Antonova, 1988).

2. IIتوضع القلویدات التروبانیة

وضعة تتوضع القلویدات عموما في األنسجة التي تكون في طور النمو، خاصة خالیا البشرة و الخالیا المت

و ھي تتواجد أساسا داخل الحویصالت .(Goodwin et Mercer, 1983)تحتھا و جدران األوعیة الناقلة 

السیتوبالزمیة للخلیة النباتیة ، لذلك ال نجدھا في الخالیا التي لم تكتمل فیھا عملیة تكوین الحویصالت بعد، 

Guignard)و نادرا ما نجدھا في األنسجة المیتة  et al., 1985).

في األوراق الفتیة، مما یفسر تواجده époxydationفي الجذور و تحدث لھ عملیة hyosyamineیتم بناء 

.(Oliver-Bever, 1982)الكبیر فیھا 

3.IIالخواص الفیزیوكیماویة للقلویدات التروبانیة

وتین، و ھي نادرا ما كل القلویدات سامة، طعمھا مر و قابلة للتبلور بشكل بلورات صلبة باستثناء النیك

تكون ملونة مثل الكولشسین ذو اللون األصفر .أھم ما یمیز القلویدات نشاطیتھا الضوئیة ، وذلك لوجود 

.ظیفیة والمجامیع ال

یمكن اعتبار القلویدات كمشتقات لألمونیاك ، حیث تستبدل فیھا ذرات الھیدروجین بجذور كیمیائیة 

و الذي یكون على شكل مجامیع: كحول النیتروجین على األكسجین،لى اضافةإلتحتوي القلویدات أحیانا با

.یثر أو مجموعة أسترإ، كربونیل، 

للقلویدات بنیات جزیئیة معقدة، إذ یمكنھا أن تكون حرة أو على شكل أمالح ألحماض عضویة مثل حمض 

TartriqueوMaliqueوCitriqueلمواد الدباغیة مثل ، كما یمكنھا أن تكون على شكل رواسب مرتبطة با

Tanins(Melentyeva and Antonova, 1988).

تختلف درجة ذوبان القلویدات في الماء أو في المذیبات العضویة تبعا الرتباطھا بالمواد الكیمیائیة 

أمالح تذوب في الماء و ال تذوب في المذیبات على شكلاألخرى، حیث أن القلویدات الموجودة 
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ب القلویدات الحرة في المذیبات العضویة وال تذوب في الماءفي حین تذوالعضویة، 

)Truhaut,1965(Fabre et.

4. IIالقلویدات التروبانیةبنیة

على ثنائي حلقة آزوتي :                Datura stramoniumتحتوي القلویدات التروبانیة لنبات 

azobicyclo(3,2,1) octane8و ھي-methyl-8-azobicyclo(3, 2, 1) octane

(Fan, 2005; Bruneton, 1999)،

و ھي عبارة عن أسترة تروبانول مع حمض عضوي الذي یكون متغیرا ، ویعد حمض التروبیك و الذي 

أھم حمض ، أما نواة التروبانول فھي عبارة عن نضام غیر متجانس الحلقة ریحتوي كربونا غیر متناظ

(hétérocyclique) آزوتي تتكون نتیجة تكاثف حلقةmethylpyrrolydineN-وN- methylpiperidine و

ornithine. (Paris et hurabeille , 1981; Bruneton , 1999التي تشكل طلیع )

  5. IIالبناء الحیوي للقلویدات التروبانیة

و arginineعرفة عند النباتات ،  حیث یشكل یعد بناء القلویدات التروبانیة إحدى طرق االستقالب األكثر م

ornithineطلیعا لسلسلة البناء الحیوي(Fan, 2005).

ornithine (ODC) نزیمین ھماإتبدا سلسلة البناء الحیوي بنشاط  décarboxylase و

. (Verzar et al., 1978; Robins et al ., 1990)(ADC) arginine décarboxylase

والذي یمثیل putrescineلى تكون مركب إODCنزیم إبفعل ع مجموعة كربوكسیلتؤدي عملیة نز

putrescine N-methyltransférase( PMT(Fan, 2005)(بواسطةmethyl purescineN-لى إ

والذي یعطي عن طریق عملیة نزع Diamineoxydase (DAO)بفعل انزیم amino-butanal-4یولد 

.الكاتیوني.N-methylpyrroliniumمركبمجموعة كربوكسیل

acetoacétiqueمع حمض N-methylpyrroliniumیعطي تكاثف مركب Daturaفي نبات 

و الذي یعطي مركب tropinoneھذا األخیر الذي یشكل حلقة إلعطاء مركب hygrineمركب 

Tropanol  بفعل إنزیمtropinone réductase

جد معقدة و تتطلب تدخل العدید من الطالئع ، لكنھ یمكن أن ینحدر مباشرة scopolamineتعد عملیة بناء 

، حیث یتحول hyoscyamine-6-β-hydroxylaseتحت تأثیر انزیم hyoscyamineمن 

6-ß-hydroxy-hyosciamine إلى مركبscopolamine )3الشكل(
(Robins et al ., 1990; Fan , 2005; Laszlo et al., 2005).
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(Fan, 2005)سلسلة البناء الحیوي للقلویدات التروبانیة :3الشكل
ADC: Arginine Décarboxylase, PMT: Putrescine N-Méthyle Transférase
DAO: Di Amine Oxydase, TR : Tropinine Réductase, ODC: Ornithine Décarboxylase,
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ألتروبینا 6.II

 1.6.II  الخصائص الفیزیوكیماویة لألتروبین

4مع وظیفة كحولیة محوریة في الموقع Tropiqueو حامض Tropanolاألتروبین عبارة عن أسترة

C17H23NO3صیغة العامة ذو الD-L- Hyoscyamineمقارنة بذرة اآلزوت، وھو أیضا 

)(Parfitt et al., 1999; Robins et al., 1990، دالتون.289.38و الوزن الجزیئي

لیس لھ لون و یكون على شكل مسحوق أبیض، قلیل الذوبان في الماء، ذوقھ مر و في محلول األتروبین 

ة انصھار األتروبین  . نقطTropanolو Tropiqueمائي و بالحرارة یتمیھ األتروبین إلى حامض 

.)4شكل ()(252nmParfitt, 1999م و یتمیز بامتصاص أعظمي عند طول موجة 115,5°

.

بنیة األتروبین:4شكلال

2.6.IIاألتروبیناستقالب

یتوزع في كامل الفم  أو األوردة  أو تحت الصفاق،  یمر في الدم ثم تروبین  عن طریقبعد دخول األ

الجسم  و یمتص على مستوى الكبد و الكلى والغدد اللعابیة و یخترق الحاجز الدموي الدماغي 

(hémato-encéphalique) و الحاجز المشیمي و یشكل خطرا على الجنین حیث یزید عدد ضربات

.(Viallard et Tanguy, 2003)ا یمر أیضا في الحلیب قلبھ، كم

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/L-Hyoscyamin.svg
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%85لى إ%50جزئي  و  یتم  على مستوى الكبد ، حیث تقوم  بالحد من نشاط األتروبینیكون  تحول 

الذي یكون atropine estéraseمن  الكمیة الداخلة الى الجسم، و یثبط نشاطھ تدریجیا عن طریق انزیم 

, Beasley)نسانإلاللحوم و انشاطا عند آكالت أكثر 1999).

3.6.IIآلیة تأثیر األتروبین

فھو مثبط للمستقبالت المیسكارینیة المتمركزة في .كمثبط للجھاز العصبي النظیر ودياألتروبین یعمل 

األعضاء المحیطیة المعصبة باألعصاب بعد عقدیة للجھاز العصبي النظیر ودي و كذلك  تلك المستجیبة 

و المحتویة على األستیل كولین و بعض مناطق في الجھاز العصبي الوديالخالیا بعد العقدیة لتنبیھ 

الجھاز العصبي المركزي، حیث یثبط بصورة تنافسیة و عكسیة تثبت األستیل كولین على مستقبالتھ.

یسكارینیة یجابا تشغل الموقع األیوني للمستقبالت المإفالضد میسكارینیة تملك مجموعة أمینیة مشحونة 

Schorderet, 1992 ; Hardman)معیقة بذلك ارتباط األستیل كولین( et al., 1998 4(الشكل(

(Graham , 2003), التي المسافةننا نالحظ  أن إفوق ھیكل األستیل كولین فاألتروبینذا وضعنا ھیكل إو

.)(Graham, 2003)5الشكل(زوت و األستر تكون متطابقة بشكل كامل تفصل مجموعة ا

.)(Graham, 2003: التطابق الكامل لھیكلي األتروبین و السكوبوالمین 5الشكل 

.األستیل كولین;        األتروبین
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1.3.6.II المستقبالت الكولینارجیة

. (type 1, type 2)الكولینارجي عبارة عن تجویف یندمج فیھ األستیل كولین، و ھو نوعان المستقبل 

في حین ال یستطیع أن 1یستطیع المركب المشابھ أن یندمج بالمستقبل الخاص باألستیل كولین من النوع 

(Graham, 2003)، أما األستیل كولین فیستطیع أن یرتبط بكال النوعین2یندمج بالمستقبل من النوع 

میسكارینیة و على ھذا األساس قسمت المستقبالت الكولینارجیة الى نیكوتینیة و

(Graham, 2003 ; Schorderet, 1992).

 2.3.6.IIالمستقبالت الكولینارجیة النیكوتینیة

، تعوض تحت 2α ،1β ،1γ ،1δتحت وحدات: 5مكون من المستقبل النیكوتیني عبارة عن معقد بروتیني 

عرف سبب ھذا التغییر. و ال یεفي المشابك العصبیة العضلیة للثدییات البالغة بتحت الوحدة γالوحدة 

)5aلشكلا(تكون تحت الوحدات ھذه منظمة في ھیئة قمع عابر للغشاء البالزمي 

.(Ganong, 2005 ;Neal, 2003) تحت وحدة 7عند الجرذان، المستقبل النیكوتیني مكون منα تحت 3و

.β(Graham, 2003)وحدة 

و +kو+Naونیة  باألخص)، تسمح بتمریر أیونات الجزء المركزي من القمع یلعب دور قناة أیونیة (كاتی

على موقعین لتثبیت جزیئتین من األستیل αنانومتر. تحتوي تحت الوحدتین 2.5یتراوح قطر ھذه القناة 

1لى فتح القناة الكاتیونیة، و تبقى ھذه القناة مفتوحة لمدة إكولین، یودي تثبیت جزیئتین من األستیل كولین 

و حدوث زوال استقطاب الغشاء بعد +kو خروج +Naا ما یؤدي الى زیادة نفاذیة میلي ثانیة، و ھذ

المشبكي، و تعتمد الفترة الزمنیة النفتاح القناة على شراھة المماكب و تركیزه في الفراغ المشبكي.

ستقبل یعد األستیل كولین و النیكوتین من المماكبات األكثر شراھة للمستقبالت النیكوتینیة، كما أن الم

التي تلعب دورا مھما على مستوى المشبك.Ca+2النیكوتیني قابل لتمریر أیونات 

(تتواجد على N2(تنتشرعلى مستوى الغدد اللعابیة) وN1قسمت المستقبالت النیكوتینیة الى قسمین: 

مستوى المشابك العصبیة العضلیة و مناطق في الجھاز العصبي المركزي

(Ganong, 2005 ; Neal, 2003; Graham, 2003).

ما یمكن مالحظتھ أن المستقبالت النیكوتینیة توجد بشكل أزواج، حیث یرتبط كل زوج منھا بواسطة جسر 

للمستقبل الثاني δللمستقبل األول بتحت الوحدة δثنائي الكبریت، و یتم جمع تحت الوحدة 
(Graham, 2003).
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)Karlin, 2002(كولینالمستقبل النیكوتیني لألستیل : a5شكل

 3.3.6.II المستقبالت الكولینارجیة المیسكارینیة

5لى إبناءا على مجموعة من الخصائص الفرماكولوجیة قسمت المستقبالت الكولینارجیة  المسكارینیة 

و تكون مشفرة بخمس جینات مختلفة، وھي من M5وM4وM3وM2وM1تحت وحدات وھي: 

.Gطة في عملھا بالبروتین النوع الحلزوني المرتب

ینتج عن تنبیھ ھذه المستقبالت تأثیرات مختلفة مثل: اتساع األوعیة الدمویة وانخفاض ضربات القلب و 

فراز اللعاب والمخاط و التعرق وزیادة حركة و تقلص األمعاء وانقباض الحدقة.إ

ذ إعاشي)، إلتتوزع المستقبالت المسكارینیة في مناطق مختلفة من الجھاز العصبي المركزي والذاتي (ا

أساسا بالجھاز العصبي المركزي، ویؤدي ارتباط األستیل كولین بھذا النوع من M1تتواجد المستقبالت 

M2أما المستقبالت المستقبالت الى ارتجاف وانخفاض في درجة الحرارة وزیادة الكفاءة في المعرفة. 
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لى إفي القلب M2فتتواجد بشكل أساسي في القلب و المخ أیضا و یؤدي ارتباط األستیل كولین بالمستقبل 

تباطء معدل ضربات القلب، كما ینقص من قوة التقلصات ویبطئ مسارالسیالة العصبیة.

رتخاء األلیاف الحشویة، ویعمل على تقلص واخصوصا بالعضالت الملساءM3ینتشر المستقبل 

sphinters:

لألمعاء.(péristaltisme)ستدراكي إلوالتقلص ا(tonus)في األمعاء یعمل على زیادة توتر-

.(bronchoconstriction)یعمل على تقلص القصبات-

الصفراء و المثانة.-

: یؤدي ارتباط األستیل كولین بھذه (glandes exocrines)الخارجي فرازإلعلى مستوى الغدد ذات ا

فرازات الخارجیة.إلالمستقبالت الى زیادة حجم ا

على مستوى العین: یؤدي ارتباط األستیل كولین الى تقلص العضالت الھدبیة بغرض توضیح الرؤیة. 

: یؤدي ارتباط األستیل كولین الى (muscles lisses vasculaires)على مستوى العضالت الملساء الوعائیة 

(vasodilatation)یة، و الذي یؤدي الى توسع األوعیةمن طرف الخالیا البطانNOتحریر

.(Dangoumau, 2006 )(تأثیر غیر مباشر)

، أما نفراز البنكریاسي و األنسولیإلبالمخ والجزر البنكریاسیة، و یعمل على تنشیط اM4یتواجد المستقبل 

.(Ganong, 2005 ; Neal, 2003)فلم یتم التعرف على خصائصھ الفزیولوجیة بدقة M5المستقبل 

و تضمن تحویل إشارة Gpبالبرتین ھي مستقبالت مرتبطة في عملھا M5وM3وM1المستقبالت

الى داخل الخلیة،وھي عبارة عن مستقبالت بعد مشبكیة، تؤدي DAGوIP3المتمثلة في المرسال الثاني 

عن ارتباط األستیل ، وینتج Giفمرتبطة في عملھا بالبروتینM4وM2الى تنشیط العضو المنفذ، أما 

وبالتالي تثبیط تكوین المرسال الثاني adenylate cyclaseكولین بھذا النوع من المستقبالت  تثبیط  

AMPcوھذا ما یؤدي الى فتح قنوات ،K+ وتثبیط فتح قنواتNa+ ویكون ناتج التأثیر خروج ھام ،

مما یسبب فرط استقطاب غشاء الخلیة بعد مشبكیة +Kألیونات 
(Ganong, 2005; Neal, 2003 ).

عاقة محدودة لفعل األستیل كولین على المستقبالت إال إوفي الحالة العامة ال تولد المضادات المیسكارینیة 

العضلیة مثال أین المشابك أساسا –بتركیز عالي . ففي المشابك العصبیة االنیكوتینیة , و یشترط وجودھ

Hardman).        عاقةحداث اإلعالي ضروري إلو بتركیزاألتروبیننیكوتینیة , وجود  et al., 1998)
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 4.6.II الخصائص الفرماكولوجیة لألتروبین

المثبط  النوعي للجھاز العصبي النظیر ودي ، وھو یستعمل خاصة في:األتروبینیعد 

زات اللعاب و األنف و التخدیر في العملیات الجراحیة : ألنھ یوسع القصبات الھوائیة و یقلل من افرا-

البلعوم المصاحبة لعملیة التخدیر .

ألنھ یثبط بعض المراكز الحركیة للجھاز العصبي المركزي .Parkinssonلعالج داء-

لعالج المغص الكلوي و المعوي :ألنھ یرخي العضالت الملساء و كان قدیما یستخدم لعالج القرحة .-

.)2008الحالق والسعید , (از العصبي المركزي منبھ ضعیف للجھاألتروبینیعتبر-

ـ طب العیون : كموسع لحدقة العین أثناء فحصھا 

Bertholdy , 2005)(ـ  كموسع للقصبات الھوائیة ; Pretorius and Max , 2006.

.(Bruneton, 1999)ـ طب أمراض القلب: في حالة وجود خلل في دقات القلب، انخفاض دقات القلب 

سھال و التقلصات العضلیة غیر اإلرادیة وخاصة ت الجھاز الھضمي ،حیث یستعمل كمضاد لإلصاباإـ 

تلك التي تمس العضالت الملساء للجھاز الھضمي.

.ـ مضاد للثشنجات مثل تشنج القلون

لألتروبینمرغوبةتأثیرات غیر*

ركزیةتحدث تأثیرات محیطیة وأخرى مألتروبینعند تجاوز الجرعة العالجیة ل
(Francis et Clarke, 1999).

لألتروبینمحیطیةالتأثیرات ال*

ـ جفاف الفم بسبب توقف إفراز اللعاب .

ـ جفاف و احمرار و ارتفاع حرارة الجلد باألخص الرقبة و الجلد .

ـ تمدد حدقة العین نتیجة شلل العضالت التي تشدھا .

.)دقیقة/دقة220الى 150(تروبین زیادة دقات القلب ـ یسبب األ

الى ارتخاء األلیاف مما یؤدي الى انخفاض في حیویة األتروبینـ على مستوى األلیاف اللینة ، یؤدي

حتباس البولي ، انخفاض  حیویة سعة  وتردد التقلص العضلي .الصفراء و شلل مثاني، مما یولد اإل

فرازات اللعابیة و الصدریة و المعدیة و البنكریاسیة و العرقیة و تكبح اإلفرازات :ـ على مستوى اإل

الدمعیة 
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.les Récepteurs muscariniques(Dangoumau, 2006)المستقبالت المسكارینیة:6الجدول 

M1M2M3M4M5النوع

Type 2 : Protéine G

          Gq                Gi                    Gq                  Gi                   Gq

آلیة التزاوج

phospholipaseadenylcyclas

e

phospholipaseadenylcyclasePhospholipase

IP3AMPcIP3AMPcIP3

آلیة التأثیر

بعد مشبكیة

قنوات

K+

زوال استقطاب
تحفیز

قبل مشبكیة

نواتق

K+  Ca+2

فرط استقطاب
تثبیط

بعد مشبكیة

Ca+2

تحفیز

التمركز

الجھازالعصبي 

المركزي

(SNC)

فراز المعديإلا

عاشیةإلالعقد ا

افراز الغددالقلب
العضالت المساء 

الحشویة

العضالت الملساء 

:الوعائیة

NOتحریر 

( تثبیط )
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لألتروبینمركزیةالالتأثیرات*

ـ ھلوسة و تھیج.

ـ عدوانیة

ـ اختالط ذھني.

ـ تشنج.

ـ فقدان التوازن .

ـ ھلوسة سمعیة و بصریة .

ـ اضطراب في الحركة .

ـ فقدان الذاكرة .

ـ ھذیان.

Spina  and Taddei, 2007; Desachy)ـ انعاش   et al., 1997).

ساننإلاالجرعات السامة والجرعات القاتلة عند  5.6.II

(بالنسبة لـ  Gowdy1972(مغ1مغ من األتروبین و توسع الحدقة بـ0.5جفاف الفم ب دثیح

مغ5-3جرعات الجل أمن اواضحو یكون التسمم ،مغ2جرعة فتحدث بدقات القلب أم زیادة سرعة 

أتروبین.

ن الجرعة ما بالنسبة للطفل فإسبة للبالغ، أمغ من األتروبین بالن5عموما الجرعات السامة المسلم بھا ھي 

في مغ.10ألتروبین تكون أكثر أو مساویة لمن ابة للبالغ الجرعة القاتلة بالنسمغ/كغ.0.1السامة مقدرة بـ

مغ من 5- 2.25(تحوي سجارة2أو 1.5تكون ب للتسممحالة  استھالك سجائر، األعراض الممیزة 

القلویدات).

7.IIلھیوسیامینا   Hyoscyamine

)(lévogyre. وھو المماكب الیساريTropanolو كحول Tropiqueمن أسترة حامض ینتج الھیوسیامین

لألتروبین والذي ینتج من تحول الھیوسیامین أثناء استخالصھ من النباتات
(Djilani et Legseir, 2005 ; Melentyeva et Antonova, 1988 ).

خالل عملیة chloroformeھولة، حیث  أن ارتداد بسیط ل تحول الھیوسیامین الى أتروبین یحدث بس

,Bruneton)ستخالص یكفي لحدوث ھذا التحولإلا 1999).
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ال أن الھیوسیامین إلألتروبین و الھیوسیامین نفس الصیغة الكیمیائیة، و نفس الخصائص الفرماكولوجیة، 

.ماھةإلنزیمات  اإلحساسیة األكثر استعماال في مجال الطب، ألنھ أكثر نشاطا و استقرارا و أقل

(Grynkiewicz and Gadzikowska, 2008)

Scopolamine  8  السكوبوالمین.II

إال Tropanolو كحول ال یختلف عن كحول Tropique, وھو أسترة حمض Hyoscyneیسمى أیضا 

.scopanol(Cohen, 1990; Bruneton ,1999), و ھو pyrrolidiqueفي الحلقة epoxydeبمجموعة  

, یكون بشكل مسحوق C17H21NO4ةدالتون , صیغتھ الكیمیائی303,356یتمیز بوزن جزیئي یقدر ب 

.)6شكل(أبیض اللون , قاعدي , ذوقھ مر و كریھ

بشكل جید على مستوى العین و الجلد و من طرف األنبوب الھضمي ,و یقدر زمن scopolamineیمتص 

.(Hayman, 1985)ساعات8نصف حیاتھ بحوالي 

لسكوبوالمینبنیة ا:6شكلال

1.8.IIلسكوبوالمین ااستقالب

% من 50بشكل كلي في الكبد و یطرح عبر الطریق الكلوي, حیث نجد في البول لسكوبوالمینایستقلب 

Desachy)ساعة 27% بعد 90ساعات و 8كمیة المدخلة بعد ال et al., 1997) .

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Image-Scopolamine.png
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 2.8.IIآلیة تأثیرالسكوبوالمین

مضاد للمستقبالت الكولینارجیة على مستوى الجھاز العصبي المركزي و المحیطي یعد السكوبوالمین

(Nurhan et al ., 2005; Wei-Wei Zhang et al .Acetylcholineتھ بنیة ، تشبھ بنی(2008 ,.

الدماغي بتثبیطھ المستقبالت المسؤولة عن التحریرacetylcholineمن تركیز السكوبوالمینیخفض 

.acetylcholine esteraseالمفرط لھذا األخیر و الذي یھدم بسرعة من طرف 

سكوبوالمینللتبدي العضیات المعصبة بالجھاز العصبي النظیر ودي حساسیة مختلفة للفعل المثبط 

(Henri et al ., 2003)  .

 3.8.IIالخصائص الدوائیة للسكوبوالمین

وة من التي یملكھا یعد السكوبوالمین مسكن قوي للجھاز العصبي، لھ خصائص فرماكولوجیة أقل ق

و في معالجة بعض األوجاع الھضمیة و النسائیة Parkinsonاألتروبین, یستعمل كمضاد لمرض 

(Pérez et al., 2011 ) .

لتأثیرات غیر المرغوبةا*

في حالة الجرعات الضعیفة تمدد حدقة العین و تمدد القصبات و انخفاض  ضربات السكوبوالمینیسبب 

، أما في حالة الجرعات القویة فیسبب جفاف )atropineفعل أقل من (رازات اللعابیة فالقلب و یثبط اإل

نعاش  إالفم و ارتفاع درجة الحرارة و اإلمساك و صعوبة في التبول و نسیان أو فقدان الذاكرة و ھذیان ثم 

(Bruneton, 1999).

نسانإلو القاتلة عند االجرعات السامة  4.8.II

مغ/كغ. بالنسبة للبالغ 0.1مغ/كغ، أما بالنسبة للطفل فتقدرة بـ4ة لدى الشخص البالغ ب تقدر الجرعة السام

و من الضروري اإلشارة الى أن التأثیرات تستطیع أن مغ،4-2الجرعة القاتلة من السكوبوالمین أكبر من 

Henri)تتغیر بطریقة جد مھمة من شخص آلخر et al ., 2003)  .



الجزء التطبیقي



IIIالمواد و الطرق
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1. IIIالمادة النباتیة

ثمار النبتة إزھار و المرحلة الموافقة إل،في بدایة شھر سبتمبرDatura stramoniumتم جني نبات 

)7الشكل (م جنوب مدینة سطیف لك17بالقرب من الحقول في منطقة قالل الواقعة على بعد 

.ثمارزھار و اإلخالل مرحلة اإلDatura stramonium:  نبات 7الشكل 
: األوراق3;الثمار:2;األزھار:1

2

1

3
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البذور الغیر منمن كل الشوائب وتمت تنقیتھا لتيللنبة أخذت منھا البذور االناضجةالثماربعد جني

بعیدا عن أشعة الشمس C25°لى إC20°في درجة حراریة مثلى بینجففت في المخبر، الناضجة

حین استعمالھالى إغالق إلاوعاء محكمفيھاتم تخزینالتجفیف ، بعد.ضوء  لمدة عشرة أیامو ال

.)8الشكل(

Datura stramoniumثمار و بذور نبات ׃8الشكل
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III2. التحلیل الفیتوكیمیائي لنبتةstramoniumDatura

2.III.1ستخالص القلویداتإ

كمیةأعلى علىائھاحتوالنضجالوقتبذور الخترناإ، moniumstraDaturaسمیة دراستنا لفي

تسمموكذلك سببالمخدراتمدمنيمن طرفألنھا تستخدمأخرىجھةمن ، وجھةمن القلویداتمن 

بعض الحیوانات األلیفة لتلوث علفھا بالنبتة و خاصة بذورھا

( Dessailly et al ., 1988; Gaillard et al ., 2001; Guitart et al., 2010).

على الفرق في ذوبانیة المعتمدة و سائل ،-استخالص القلویدات الكلیة باستعمال طریقة سائلتم 

و ذلك و قاعديأالوسط حامضي pHلیل العضویة حسب االمحأوالمائیة ل المحالیالقلویدات في

. 1999سنة Brunetonحسب 

∙مطحنة كھربائیة بواسطةالناضجة والمجففة غ من البذور100تم طحن 

بتحریكھ وéther de pétroleمل من 250تم نزع اللبیدات من ھذا المسحوق و ذلك بإضافة 

لمدة ثالث ساعات. المخبررة میكانیكیا في درجة حرا

ammoniaque(0,5N)(NH4OH)مل من40(marc)لى الثفالةإیرشح المزیج بعد ذلك ثم یضاف 

∙من شكلھا الملحي إلى العضوي الكاملیسمح للقلویدات بالتحولقاعديالالوسط .ساعات8لمدة 

التي توضع بدورھا في  جھاز وcelluloseمن(cartouche)یوضع المسحوق بعد ذلك في خرطوشة 

soxhlet ,مل من250یحتوي علىالذي یعتلي بالونDichlorométhane (CH2Cl2)∙

الى 3لمدة dichlorométhaneمل من 250بالتسخین بارتدادتستخلص القلویدات في المرحلة األولى 

. )على األقل ضروریة الستخالص القلویدات الكلیة دورات5(ساعات 4

د انتھاء ھذه العملیة, یمرر المستخلص الخام إلى التنقیة عن طریق االستخالص ثالث مرات متتالیة عن

.acide sulfurique (H2SO4)(0.5N)المحلول الحمضيمل من 150بواسطة 

) ترسیب تسترجع األجزاء الثالثة في حوجلة  ampoule à décantation ) ثم نضیف لھا قطرات من

(0,5N) ammoniaque حتى یصبحpHوسط قاعدي(9الوسط∙(

chloroformeمل من 150استخالصھا ثالث مرات بواسطة بذلك والقلویداتمن یستنزف المحلول

∙مستحلباتلتفادي تكوینءمع تحریك الحوجلة في كل مرة ببطي

Sulfate de sodiumببواسطة ترشیحھا على ورق مدعم تجمع األجزاء الثالثة و یتم نزع الماء منھا 

anhydre∙

chauffanteیبخر على صفیحة التسخین(ثمموزون  من قبلbécherیجمع المستخلص في بیشر

plaque (و الفرق بین الوزنین یمثل وزن القلویدات الكلیة یوزن بعد التبخیر) 9الشكل(.
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2.III.2و الكمي لقلویدات األغلبیةالتحلیل النوعي(Alcaloïdes majoritaires)

على الحیوانات ، تم استعمال كروماتوغرافیا الطبقات الرقیقة كتقنیة العمل التجریبيقبل الشروع في 

القلویدات (المتواجدة بكثرةالقلویدات  بسیطة للتأكد من وجود القلویدات في المستخلص أو على األقل

.scopolamineوatropineو المتمثلة في )األغلبیة 

scopolamineیة األداء لفصل و تحدید و قیاس كمیةلكروماتوغرافیا السائلة عالكما استعملنا ا

.Datura stramoniumالمتواجدة في مستخلص القلویدات الكلیة لبذور نبات atropineو

1.2.2.III كروماتوغرافیا الطبقات الرقیقة( C.C.M )

ستعمال لإلجاھزة الھالم السیلیسلھذا الغرض تم استعمال صفائح

(gel platesAlugram sel G/UV254 20x20)و المتحصل علیھا منGermany, Nagel-Macherey.

scopolamineو sulfate d’atropineوالشواھد المستعملة (ةذابة قلویدات بذور النبتتمت إ

hydrochlorideمتحصل علیھا من الشركة التجاریةالو المتواجدة بشكل مسحوق أبیض و (« USA –

FLUKA . méthanolفي «

على الصفیحة ، المنشطة مسبقا في درجة حرارة من المستخلص و الشواھد من كلµl 10نضع 

سم من الحافة السفلیة للصفیحة. 1دقائق، على بعد 5الى 3م لمدة 110°

كمتحربالطور الالمشبعةتجفف كل بقعة بواسطة مجفف الشعر، ثم توضع الصفیحة في غرفة الھجرة 

Ammoniaqueالمتكون من ⁄ chloroforme ⁄ méthanol78.5):20:1.5((V/V/V).

سم لمدة حوالي 15ھجرة لمسافة (سم من الحافة العلویة للصفیحة 4عند وصول المحلول على بعد

حتى ظھور بقع Dragendorffبالكاشف، یتم استرجاع الكروماتوغرام،  یجفف ثم یرش )دقیقة 45

ةملون

.)Kurt ،1971التعدیالت (بعضمعKurtوفقا لطریقة
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(Bruneton , 1999)استخالص القلویدات الكلیة لبذور نبات:9الشكل Datura stramonium L.

نزع اللبیدات بواسطة
Ether de pétrole

)سا مع الرج 3مل لمدة 250 ) (NH4OH) األمونیاك

االستخالص ب : 
Soxhlet

)تستبعد (ثفالة  dichlorométhaneمحلول استخالص 
( قلویدات كلیة، أصباغ قابلة للذوبان في الدھون )

 l'acide sulfurique االستخالص ب 
(0.5N)  (H2SO4, 3×150ml)

ي حمضي مائمحلول
(القلویدات

)في شكل أمالح

محلول
dichlorométhane

مستنفذ (یستبعد)

NH4OH
(0,5N)

chloroforme باالستخالص
(CHCl 3, 3 x150ml)مذیب عضوي ،

غیر قابل لالمتزاج بالماء.

محلول عضوي  
chloroformé

محلول مائي        
یستبعد

غ100البذور 

التبخیر
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2.2.2.IIIالسائلة عالیة التحلیل النوعي و الكمي بواسطة كروماتوغرافیا
HPLCالجودة

وھي تتكون ، barrettes de diodesأوUVالمستعملة للمراقبة التحلیلیة مزودة بكاشف HPLCلسلة س

حنفیة للحقن مزودة بحلقة تسمح بمرور ،بتدفق ثابت PerKin Elmer-USAمن مضخة من نوع

قد (PerKin Elmer-USAمن نوع C18میكرولتر من المحلول المحقون و عمود من السلیس 20

كاشف و العمود مزود بقبل عمود و.)مم 4القطر الداخلي ،مم 125الطول ،میكرومتر5یئات الجز

.(intégrateur)و دامج (barrette diode)قلنسوة ثنائیة المسكن 

acétonitrileمن %15و tampon phosphateمن %85الطور المتحرك ھو عبارة عن مزیج من 

.ثا ⁄مل1میكرومتر ونزع الغاز منھ یستعمل بتدفق 0.45بعد ترشیحھ في غشاء قطر مسامھ 

مع بعض ) Kirchhoff)2004 نانومتر حسب طریقة  210بتداءا من إطول الموجة المستعملة للكشف

.التغیرات

 3.III المادة الحیوانیة

، تم جلبھا من حظیرة Albino wistarناث من جنس إأعمالنا كانت على جرذان ذكور و أخرى 

بالجزائر العاصمة .Pasteurحیوانات لمعھد  ال

سم, و19سم و ارتفاعھا 33سم و عرضھا 55وضعت الحیوانات في أقفاص بالستیكیة شفافة طولھا 

النموذجيالعلف المكعبزودت الحیوانات بماء الحنفیة و غ250و200یبلغ وزنھا ما بین 

ad libitum  (Croquettes, Ets ONAB El Kseur, Béjaia)لى مرتین في إیغیر الفرش مرة و

األسبوع.

تركت الحیوانات لتتأقلم مع مناخ حظیرة الحیوانات لجامعة سطیف.قبل الشروع في األعمال التجریبیة 

4.IIIتحدید السمیة الحادة لدى الجرذان

(قصیرة بعد إدخال المادة تسمح تجارب السمیة الحادة بتقدیر التأثیرات السمیة التي تظھر في أوقات 

، سواء بجرعة واحدة أو بجرعات )Datura stramoniumرفي ھذه الحالة القلویدات الكلیة لبذو

سا .24متكررة في زمن أقصاه 
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:ھيالتأثیرات األساسیة المراد البحث عنھا*

لماء.أو االغذاء و /ستھالكإنخفاض إ-

الجسم.تغیرات أوزان ـ 

.)المجردةالتغیرات المالحظة بالعین ( ض السریریة  األعراـ 

.الوفیاتحاالت ـ 

1.4.III تحدیدDL50عند الجرذان

ثم حقن يبالماء الفیزیولوجوخفف éthanolتمت إذابة مستخلص بذور النبتة في قطرات من

بجرعات مختلفة تحت الصفاق.

كغ على أربع مجموعات /مغ300غ وك/مغ200كغ و /مغ100كغ و /مغ50تم تجریب الجرعات 

).جرعات تجریبیة بھدف البحث عن الجرعة القاتلة(تحتوي كل محموعة جرذین فقط

جرذ إناث ،  تم  وزنھا و التفریق بینھا عن طریق 30جرذ ذكور و 30تم استخدام DL50لتحدید 

الى بالتساوي مت في أماكن مختلفة من الجسم بعد أن قس%1حامض البیكریك محلول تعلیمھا ب

جرذان:10مجموعات تحتوي كل مجموعة على 

ومغ /كلغ3 00الجرذان الذكور قسمت إلى مجموعة شاھدة و مجموعتین معالجتین بالجرعتین·

.مغ /كلغ500

ومغ /كلغ250 ناث قسمت إلى مجموعة شاھدة و مجموعتین معالجتین بالجرعتینإلالجرذان ا·

.مغ /كلغ450 

قبل التجربة ووزنت أثناھا، ثم حقنت مرة واحدة عةسا24المجموعات من األكل حرمت ھذه 

مع قطرات من يالماء الفیزیولوجفحقنتا ببالمستخلص تحت الصفاق أما المجموعتان الشاھدتان 

éthanolبنفس الحجم .

المالحظات السریریة *

خالل الیوم األول  ثم كل یوم بعد حقن مستخلص البذور لوحظت الحیوانات كال على حدى كل ساعة

و تم تسجیل األعراض السریریة و سلوك الحیوانات خالل كل مدة التجربة. تم تقدیر ،یوم14لمدة 

DL50 بالطریقة الحسابیة ل(Staneva-stoitcheva, 1988) Behrens:
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DL50 =A+ (50-a) D/b-a
 >50                        %  a a % من الجرذان، أین الجرعة المسببة لموت : A

.%50 <  b من الجرذان، أین % b الجرعة المسببة لموت : B

:  تمثل الفرق بین جرعتین متتالیتین D

عند الجرذان الذكور:

جرذان )10من 2من الجرذان (%20كغ، وھي الجرعة المسببة لموت /مغ300=  A

جرذان )10من6من الجرذان (%60كغ، وھي الجرعة المسببة لموت /مغ500=  B

ناث :إلعند الجرذان ا

جرذان )10من 3من الجرذان (%30كغ، وھي الجرعة المسببة لموت /مغ250=  A

جرذان )10من 7من الجرذان (%70كغ، وھي الجرعة المسببة لموت /مغ450=  B

5.III السمیة الحادة لدى الجرذان

جرذ ذكر موزعة 30تم استعمال Datura stramoniumنبات بذورلدراسة السمیة الحادة لقلویدات

:جرذان 10تحتوي كل مجموعة علىمجموعات3على 

غ.239.8المجموعة الشاھدة متوسط  وزنھا  ·

Datura   ربالقلویدات الكلیة لبذومغ /كلغ100مجموعة الجرذان األولى المعالجة مرة واحدة ب ·

stramonium من الحقن. أیام5تقتل بعد غ210.1و التي معدل وزنھا

Datura رالكلیة لبذوالقلویدات مغ /كلغ ب100مجموعة الجرذان الثانیة المعالجة مرة واحدة ب ·

stramonium سا من الحقن. 24تقتل بعد غ208.1معدل وزنھا

جرذان:10أما بالنسبة لإلناث فقد تم استعمال ثالثة مجموعات تحتوي كل مجموعة على 

غ 210.2نھا المجموعة الشاھدة متوسط وز·

ربالقلویدات الكلیة لبذومغ /كلغ100مجموعة الجرذان األولى المعالجة مرة واحدة ب ·

stramoniumDatura أیام من الحقن. 5تقتل بعد غ215.4و التي معدل وزنھا

رمغ /كلغ بالقلویدات بالكلیة لبذو100مجموعة الجرذان الثانیة المعالجة مرة واحدة ب ·

stramoniumDatura سا من الحقن. 24تقتل بعد غ213.3معدل وزنھا
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)، التي تعد جرعة كبیرة  لكنھا غیر ممیتة 4DL50\1≈كغ (/مغ100حقنت المجموعات بالجرعة 

Antov)بھدف معرفة األعضاء المستھدفة et al., 1991).

لوحظتفس الحجمنبéthanolمع بضع قطرات من يالفیزیولوجحقنت المجموعتان الشاھدتان بالماء

بعد ذلك، و6و ، 5، 3،4، 2، 1ساعةالفي تابشكل منھجي كل المالحظوتم تسجیلالحیوانات

االختبار.مادةبعد معالجتھا بیومیا

التنفسيوالجھاز األغشیة المخاطیة والعینین والجلد والشعرالتغیرات فيالبصریةالمالحظاتوشملت

)كل جنس(منالمجموعة األولىبيضحووالمركزي،الالإراديعصبيوالجھاز الالدمویة والدورة

لكبدلالحادةسمیةالحد األقصى للوالتي تمثلأیام5بعد المجموعة الثانیة وةجالعمالمنساعة24بعد

)2005،DanelandSzymanowicz.(

stramoniumDaturaتة نببواسطةالتسمم الحادنسان بعدإلاعندواالنتعاشاالستشفاءمدة تتراوح

Bouzidi(أیام5إلى 1ما بین  et al., 2000(.

 6.III السمیة شبھ الحادة

جرذ أنثى.20جرذ ذكر و20لدراسة السمیة شبھ الحادة للنبتة، تم استخدام 

الجرذان الذكور موزعة كالتالي:

،غ310جرذان ومعدل وزنھا 10المجموعة الشاھدة مكونة من 

غ.250جرذان و معدل وزنھا 10معالجة مكونة من المجموعة ال

جرذان، 10لى مجموعتین تحتوي كل منھما على إبالتساوي ناث فقسمت ھي األخرى أما بالنسبة لإل

230غ و تمثل المجموعة الشاھدة و معدل وزن المجموعة الثانیة 180األولى معدل وزن المجموعة 

غ وھي المجموعة المعالجة .

(ھي bromide de scopolamineوsulfate d’atropineلجرذان بالقلویدات التجاریة تمت معالجة ا

-عبارة عن مسحوق أبیض متحصل علیھا من الشركة التجاریة  FLUKA(USAبشكل  تحت الصفاق

كغ /مغ2.6 وsulfate atropine  كغ /مغ5.2وبجرعاتيمحلول مذاب في الماء الفیزیولوج

bromide de scopolamine معالجات في األسبوع لمدة شھر.6، بمعدل

7.III السمیة المزمنة
جرذا أنثى 30جرذا ذكرا و 30تم استعمال Datura stramoniumلدراسة السمیة المزمنة لنبات 

موزعة كالتالي:
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209غ بالنسبة للذكور و276.9جرذان معدل وزنھما 10المجموعتان الشاھدتان مكونتان من ·

بالنسبة لإلناث.غ 

غ بالنسبة  للذكور و 220.2متوسط وزنھما ،جرذ20المجموعتان المعالجتان مكونتان من ·

غ بالنسبة  لإلناث .168

(ھي bromide de scopolamineوsulfate d’atropineتمت معالجة الجرذان بالقلویدات التجاریة 

تحت الصفاق، FLUKA(USA -تجاریة عبارة عن مسحوق أبیض متحصل علیھا من الشركة ال

1.6وsulfate atropine  كغ /مغ4.2 وبجرعاتيبشكل  محلول مذاب في الماء الفیزیولوج

شھر.أ4معالجات في األسبوع لمدة6، بمعدل bromide de scopolamineكغ /مغ

بتداءا من یوم الحقن    إو تخضع(ad libitum)و الماء بالشكل الكافيبالعلف المكعبـ  تزود الحیوانات 

للمراقبة و یتم تدوین األعراض و سلوك الحیوانات خالل كل زمن المعالجة.                         

ـ یتم أخذ وزن الحیوانات عند بدایة المعالجة و قبل القتل بالنسبة للسمیة الحادة و كل أسبوع وقبل القتل 

بالنسبة للسمیة شبھ الحادة و المزمنة.

و قبل قتل الحیوانات، نقوم بدراسة سلوكھا حادة وشبھ حادة ومزمنة  تجریبیةفترةكلنھایةفي

،الذي یعتمد على صفیحة من الخشب ،  Planche à trous )(ثقوبعلىباستعمال حقل مكشوف  یحتوي

، سم3.5مربع متساویة و تحتوي زوایاھا على ثقوب قطرھا 25، مقسمة الى سم 60یبلغ طول ضلعھا 

على األقل.صف متراألرض بنو مرتفعة على سطح

یوضع الحیوان في وسط الصفیحة ،و یتم تسجیل عدد المربعات و الثقوب التي تم استكشافھا من طرف 

).1985Khinkova ,()10(شكل  الجرذ لمدة ثالث دقائق 

ختبار مالئم لدراسة و تقییم نشاط  الحركة و التوجھ، حیث یسمح بدراسة:إلھذا ا

النشاطیة الحركیة و ذلك من خالل دراسة عدد المربعات المقطوعة من طرف الجرذ.-

الفعل التوجھي، وذلك من خالل دراسة عدد الثقوب المكتشفة من طرف الجرذ.-

.                 )Khinkova, 1985(نفعال، وذلك من خالل عدد عملیات الغسل التي یقوم بھا الجرذإلا-
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                                                      60 cm

12 cm

3.5 cm

).1985،Khinkova((Planche à trous)مكشوف الحقل ال:10الشكل

8.IIIاویةدراسة بعض العوامل الدمویة و البیوكیم

veineیتم نزع الدم بواسطة أنبوب شعري للھیماتوكریت  من الورید المداري للعین  orbitale لجرذان

ي على ،و یوضع في أنابیب تحتوكغ محقونة تحت الصفاق/مغ760بجرعة Uréthaneمخدرة ب 

EDTA  و أخرى تحتوي علىhéparine.

دقیقة لمدة  /دورة3000إلى عملیة طرد مركزي بسرعة héparineتخضع األنابیب الحاویة على مادة 

في المصل النشاطیة االنزیمیة ل :دقائق  ثم تتم معایرة5

·Glutamic-oxaloacetic transaminase (GOT)و(GPT) Glutamic-Pyruvic

Transaminaseباستعمال طقم تجاري(commercial Kits –SGM Rome-Italy).

·Alkaline phosphatase (ALP)باستعمال طقم تجاري

(commercial Kits–Cypress Diagnostic Langdrop–Belgium).

Technicon RA-1000-USA.بواسطة جھاز

RBC ,WBC ,PLT ,HGB ,HCT ,MCV ,MPV ,RDW:المتمثلة فيوالدمویةمعایرة العواملتمت

  ,MCH ,MCHCالحاویة على األنابیبالدم الموجود فيفيEDTAبواسطة جھاز ، MEDONIC

(USA– Beckman Coulter)



43

.

ثم تشرح و یتم فحص عام و دقیق الحیوانات قتلتبعد جمع الدم،وتجریبیةفترةكلفي نھایة

لألعضاء

بالعین المجردة إن كانت مصابة أم ال، التي )المخ،القلب ،الرئتان ،انالخصیت،الكبد،الطحال،الكلى(

و توزن. الترشیحتجفف بورقثم الشحوم الزائدة منبعد ذلك و یتم تجریدھا تنزع 

یتم حساب الكتلة النسبیة ألعضاء الجرذان المعالجة و الشاھدة .

جراء مقاطع نسیجیة إل، Bouinلحلوأو مformol10% لمحلوتحفظ أجزاء من الكبد والمخ في 

فیھا.

9.III دراسة نسیجیة لألعضاء

المقاطع النسیجیة*

formol10%أوBouinتم إجراء مقاطع نسیجیة ألجزاء من الكبد والمخ المحفوظة في محلول ی

وتمرر على الخطوات التالیة :Unicassettesساعة على األقل ، ثم توضع في 24لمدة 

المطلق.éthanolض من أحوا7ـ 

لمدة ساعتین.3و 2و 1في األحواض ٠

لمدة ساعة واحدة.7و 6و 5و 4في األحواض ٠

Xylèneأحواض من 3ـ 

لمدة ساعة .1الحوض ٠

لمدة ساعة ونصف.3و2الحوضین ٠

Paraffineـ حوضین من 

ساعتان في كل حوض.٠

میكرون 5كل قوالب ، ثم تقطع الى عینات صغیرة سمكھا على شparaffineـ تغلف العینات ب 

بواسطة المیكروتوم .

% ، و لغرض تلوینھا تمرر العینات على :0.3ـ تمدد العینات على شرائح بھا الجیالتین 

دقائق10، مدة كل حوض xylèneأحواض من 3·

توضع في:ثم تغسل بالماء ،ثم،المطلق لمدة دقیقة في كل حوضéthanolأحواض من 4·

دقائق.10لمدة Hemalin ( Hématoxyline de Mayer )ـ حوض واحد بھ صبغة 

دقائق.5ـ حوض واحد بھ ماء لمدة 
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دقائق، ثم تغسل بالماء.10لمدة )% éosine)1ـ حوض بھ صبغة 

ثانیة في كل حوض.30أحواض من الكحول لمدة 4ـ 

دقائق في كل حوض.3لمدة xylèneأحواض3ـ 

المجھرثم تتم المالحظة تحت ،Eukittبعد انھاء عملیة التلوین تثبت الساترة على الشریحة بواسطة 

.الضوئي

10.III بواسطة القلویدات الكلیة لجرذان بیضاء ذكور معالجة كریات الدم الحمراء

(in vitro)في المخبرDatura stramoniumلبذور نبتة 

(2004)قنیة جراء ھذه العملیة حسب تإتم  Chwalek مع بعض التعدیالت ، حیث تم جمع الدم انطالقا

ناث  في أنبوب یحتوي إلعین جرذان بیضاء (veine orbitale))حجاج العین (من الورید المداري

.héparineعلى 

دقائق ، یتخلص من 5دقیقة لمدة /دورة3000بعد اخضاع ھذا األنبوب  لعملیة طرد مركزي بسرعة 

بواسطة )دقائق 10آخر عملیة طرد مركزي تكون لمدة (الطافي و یغسل الراسب ثالث مرات الجزء

PBS (125mM  NaCl , 10mM phosphate de sodium , pH 7)محلول منظم

)2008(Barreira et al .,.

.  %2للحصول على ھیماتوكریت PBSالراسب الخلوي المتحصل علیھ یخفف بمحلول 

و یخفف في المحلول المنظم éthanolمیكرولترمن 80ة القلویدات المستخلصة من البذور في ذابإتتم 

PBSالمحلول األم (مل/مغ7.4للحصول على تركیز(.

ختبار بتراكیز مختلفة بالتخفیف بواسطة انطالقا من ھذا المحلول األم یتم تحضیر سلسلة من أنابیب اإل

.)مل /مغ7.4و 0.2راكیز للمستخلص محصور بین سلم الت(PBSالمحلول المنظم

میكرولترمن المعلق 180بئر، حیث نضع  في كل بئر 96التحلیل یتم في  صفائح صغیرة تحتوي 

أما في البؤر ،)الشاھد (PBSمیكرولتر من المحلول المنظم 100بؤر 6الخلوي ثم نضیف في 

الى 0.2الكلیة للبذور بالتراكیز المحصورة بین میكرولترمن مستخلص القلویدات100األخرى فنضع 

دقائق في درجة حراریة مثلى .5مل . نترك الصفیحة لمدة /مغ7.4

باستعمال قارئ خاص بالصفائحنانومتر 630متصاصیة في لحساب عدد الخالیا المتبقیة  یتم تقدیر اإل

  (lecteur de plaques Elisa).
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11.IIIوزیة لكریات الدم الحمراءدراسة المقاومة األسم(in vivo)

معالجة كریات الدم الحمراء لجرذان ذكور بواسطة القلویدات التجاریة- 
(sulfate d’atropine ,  bromide de scopolamine)

جرذان ذكور یومیا تحت الصفاق و 6لدراسة المقاومة األسموزیة لكریات الدم الحمراء تمت  معالجة 

كغ /مغ4.61وatropine sulfateكغ /مغ10.19جرعات في األسبوع ب 6ل لمدة شھر بمعد

scopolaminebromide de جرذان كمجموعة شاھدة .4في حین استعملت

بعد نزع الدم من الورید المداري لعین الجرذان الذكور یتم تحضیر معلق كریات الدم الحمراء بنفس 

الطریقة المشروحة سابقا.

المحضر مسبقا ،  یتم تحضیر سلسلة من أنابیب PBSلول األم للمحلول المنظم انطالقا من المح

ختبار بتراكیز مختلفة بالتخفیف بواسطة منظم فوسفات .اإل

میكرولتر من 260میكرولتر من المعلق الخلوي المحضر سابقا في كل بئر الحاوي على 20یتم وضع 

PBS أین تركیزNaCl تترك الصفیحة لمدة /غ0ل و //غ7.3125محصور بین . دقائق في 5ل 

نانومتر 630متصاصیة عند بقیاس اإلةدرجة حراریة مثلى ، ثم یتم تحدید عدد الخالیا المتبقی

.( Lecteur de plaques ELISA)ل قارئ خاص بالصفائحاستعمبا

12.III الدراسة االحصائیة

أ المعیاري , حیث عولجت إحصائیا باختبار الخط±ـ قدمت النتائج المتحصل علیھا على شكل متوسط 

Fisher-Student.(حالة السمیة المزمنة و شبھ الحادة) للمقارنة بین متوسطین لمجموعتین مختلفتین

ـ لدراسة النتائج المتحصل علیھا في حالة السمیة الحادة و للمقارنة بین تغیرین لمجموعتین مختلفتین 

.one-way Anova  suivi de Turkey’s testاحصائیة في عامل واحد ، تم اعتماد طریقة 

)ـ تحدید  Test d’hémolyse ) EC50 تم بواسطة برنامجGraph Pad Prism.



IVالنتائج و المناقشة
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1.IVالنتائج

Datura stramoniumالتحلیل الكمي و النوعي للقلویدات الكلیة لبذور نبات 

الطریقة سائل ـ سائل بالحصول ةستخالص  القلویدات  التروبانیة الكلیة انطالقا من البذور بواسطإسمح 

.(w/w)بذورغ 100غ لكل0.02±0.089على مستخلص بلون أصمر مصفر بأكبر حصیلة قدرت ب  

بین التحلیل النوعي للقلویدات الكلیة بكروماتوغرافیا الطبقات الرقیقة باستخدام ھالم السلیس وجود بقعتین. 

و البقعة الثانیة األبعد atropineالبقعة األولى قریبة من مكان وضع العینة لمستخلص القلویدات  توافق 

بالشواھدقارنة ، و ذلك مscopolamineمقارنة بالبقعة األولى موافقة ل 

scopolaminehydrochlorideوsulfate d’atropine) 11الشكل(

)HPLC(كروماتوغرافیا سائلة عالیة األداءنتائج التحلیل ب

القلویدین المفصولین بكروماتوغرافیا الطبقات الرقیقة و تواجدكروماتوغرافیا سائلة عالیة األداءأظھرت 

دقیقة و معول 8.97 بزمن احتباس scopolamineمعول أساسیین، لینذلك بالحصول على معو

atropine حتباس من تحدید طیف إل. ومكن زمن ا)12الشكل (دقیقة  15.96 بزمن احتباس

)12الشكل(.)13الشكل (نانومتر256امتصاص كال من األتروبین و السكوبوالمین والمتمثل في 

بالتعرف على  قلویدي كروماتوغرافیا سائلة عالیة األداءي باستخدام سمح التحلیل النوعي و الكم

100مغ  لكل 4، حیث قدرت كمیة األتروبین ب ا متقدیر كمیاتھمكن منواألتروبین و السكوبوالمین،

الثلثین في حین atropineحیث تمثل كمیة غ بذور 100لكل مغ2كمیة السكوبوالمین ب وغ بذور

Aroukoو ھو ما یتوافق ما  تحصل علیھ .الثلث scopolamineتمثل كمیة  et al. 2003سنة.

الجرذانلدى DL50تحدید 

الحیوانات سلوكمالحظة األعراض السریریة و 

سجلنا لدى الحیوانات بطاقة سریریة تمیزت كغ /مغ 200وابتداءا من الجرعة منذ بدایة المعالجة 

بأعراض حادة :

.ات القلب وصعوبة في التنفسـ زیادة ضرب
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مع أرجل خلفیة مفتوحة تتمدد الحیوانات على بطنھاـ نقص و صعوبة  في حركة الحیوانات و شیئا فشیئا 

و مزرقة .

لمستخلص بذور نبات( atropine , scopolamine )فصل القلویدات التروبانیة :11الشكل  

Datura stramoniumوغرافیا الطبقات الرقیقة.بكرومات

. الكاشف : 78.5/20/1.5 / méthanol/chloroforme/ammoniaque ( v/v/v)الطور المتحرك 

Dragendorff.
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Daturaللقلویدات الكلیة لبذور نباتHPLC كروماتوغرافیا سائلة عالیة األداء:12الشكل 

stramonium. العمودC18 85، الطور المتحرك٪Tampon phosphate ،15٪ . acetonitrile

نانومتر364الى 211طول الموجة من ، c°35، درجة الحرارة bar 140، الضغط  1ml / minالتدفق 

بالدقائقاحتباسزمن 
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.Datura stramoniumلقلویدات الكلیة لبذور نباتمتصاص اإ: أطیاف 13الشكل 

A،السكوبوالمین;B،األتروبین.

B

A



50

ساعة من الحقن تسترجع 72ساعة وبعد 24وحتى 50بتداءا من الدقیقة إوفاة ـ سجلت حاالت ال

الحیوانات المتبقیة على قید الحیاة سلوكھا العادي مقارنة بالحیوانات الشاھدة .

، أما الجرعة %20جرذان أي بنسبة 10كغ جرذین من /مغ300الجرعة قتلت عند الجرذان الذكور،

.%60جرذان أي بنسبة  10ذان من جر6لى وفاة إكغ فأدت /مغ500

، وأدت %30جرذان  أي بنسبة 10جرذان من 3كغ /مغ250ناث فقتلت الجرعة إلأما عند الجرذان ا

.%70جرذان أي بنسبة 10جرذان من 7لى وفاة إكغ /مغ450الجرعة 

:DL50حددت Bahrensمعادلة لو على ھذا األساس وباستعما

كغ/مغDL50 =450عند الجرذان ذكور 

كلغ/مغDL50 =350ناث  إلعند الجرذان ا

على كریات الدم الحمراء لجرذان Datura stramoniumتأثیر القلویدات الكلیة لبذور 

vitro )(inذكور

ضاء ذكور في أنابیب تحتوي تراكیز مختلفة من مستخلص یلجرذان بعند حضن كریات الدم الحمراء

زیادة تحلل الكریات بزیادة تركیز المستخلص ، وذلك من خالل  تمثیل النتائج القلویدات الكلیة  تبین 

و الذي ،المتبقیة بداللة التركیز الكلي للقلویدات الدم الحمراءكریات لمتحصل علیھا بمنحنى یبین نسبة ا

من الكریات الدمویة ھو %50الذي یسبب تحلل صتبین من خاللھ أیضا أن تركیز المستخل

)14الشكل(مل/غم2.375

على كریات الدم الحمراء لجرذان (Atropine ,scopolamine ) تأثیر القلویدات التجاریة

vivo)(in ذكور

كغ /مغ10.19(صطناعیة إلاجرذان  ذكور معالجة بالقلویدات لدراسة ھشاشة كریات الدم الحمراءل

atropine كغ /مغ4.61وscopolamine(تعمال تراكیز مختلفة   من اسبو وجرذان شاھدةNaCl

لوحظ أن  كریات الدم الحمراء للمجموعة الشاھدة أكثر مقاومة من كریات الدم الحمراء للمجموعة 

وجود فرق معنوي بین المجموعتین. تم عرض النتائج المتحصل التحلیل اإلحصائي كما أبدى،المعالجة 

)15الشكل(NaClلة تركیز علیھا في منحنى یبین نسبة الخالیا المتبقیة بدال
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نسبة الكریات الدمویة الحمراء المتبقیة لجرذان ذكور معالجة في ظروف السمیة شبھ الحادة : 15الشكل

الخطأ المعیاري±لمدة شھروأخرى شاھدة. النتائج ممثلة بالمعدل

القلویدات الكلیة

الخالیا المتبقیة

المجموعة الشاھدة

المجموعة المعالجة

الخالیا المتبقیة
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السمیة الحادة 

لكلیةبالقلویدات اكغ /مغ100ناث المعالجة في ظروف السمیة الحادة بجرعة إللم تبدي الجرذان الذكور وا

أي أعراض سریریة ممیزة مقارنة بالمجموعة الشاھدة.

تبین من خالل دراسة سلوك الحیوانات باستعمال الحقل المكشوف انخفاضا معنویا في عدد المربعات 

ناث وذلك مقارنة بالمجموعة الشاھدة، في حین لم تشھد العوامل إللدى الجرذان ا%44.55المسارة بنسبة 

).7(الجدول  األخرى أي تغییر معنوي

أما لدى الجرذان الذكورفلم نسجل أي تغییر معنویا في العوامل المدروسة ، وذلك مقارنة بالمجموعة 

).8الشاھدة (الجدول 

بعد قتل الحیوانات وتشریحھا والمالحظة بالعین المجردة لمختلف األعضاء لوحظ شكل و حجم عادي لكل 

.األعضاء مقارنة بحیوانات المجموعة الشاھدة

Datura stramoniumكل مجموعات الجرذان المعالجة بمستخلص القلویدات الكلیة لنبات شھدت

ناثا زیادة في كتلتھا، غیر أن الفرق المعنوي لوحظ في الوزن إكغ و الشاھدة ذكورا و /مغ100بجرعة  

ناث أقل منھ عند إلغیر أن الوزن الزائد عند االزائد لدى الجرذان المعالجة مقارنة بالجرذان الشاھدة. 

).9،10الذكور ( الجدول

على سلوك Datura stramoniumلبذور نبات للقلویدات الكلیةالتأثیر السمي الحاد : 7الجدول 

.كغ⁄مغ 100ناث معالجة بجرعة إجرذان 

عملیات الغسلالثقوبالمربعات♀المجموعات

المجموعة المقتولة بعد 

♀یوم واحد
21.67 ± 49.96.95 ± 15.22.1 ± 3

المجموعة المقتولة بعد 

♀أیام5
⃰14.96 ± 30.664.73 ± 6.221.83 ± 2.88

17.35♀المجموعة الشاھدة ± 55.16.09 ± 10.61.95 ± 3.6

.P <0.05)(*الفرق المعنوي )، SDالخطأ المعیاري (±النتائج ممثلة بالمعدل
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على سلوك جرذان Datura stramoniumلبذور نبات للقلویدات الكلیةر السمي الحاد التأثی: 8الجدول 

كغ.⁄مغ 100معالجة بجرعة ذكور

عملیات الغسلالثقوبالمربعات♂المجموعات

المجموعة المقتولة 

♂بعد یوم واحد
16.43 ± 56.885.89 ± 10.52.05 ± 2

المجموعة المقتولة 

♂أیام5بعد 
9.01 ± 33.13.8 ± 9.31.7 ± 2.7

19.93♂المجموعة الشاھدة ± 44.96.3 ± 13.11.93 ± 3.2

P <0.05)(*الفرق المعنوي )، SDالخطأ المعیاري (±النتائج ممثلة بالمعدل

على الكتلة المطلقة Datura stramoniumتأثیر مستخلص القلویدات الكلیة لبذور نبات :9الجدول  

كغ ⁄مغ 100رذان ذكور معالجة في ظروف السمیة الحادة بجرعة لج

الفرقالیوم الخامسالیوم األولالمجموعات

المقتولة بعد یوم ♂المجموعة

*37±208.2واحد

2.83*      ±8.4325.1±235.2*10.81±210.1أیام5بعد ♂المجموعة المقتولة

10.97±7 .15.3914±22.58254.15±239.8الشاھدة♂المجموعة

.P <0.05)(*الفرق المعنوي )، SDالخطأ المعیاري (±النتائج ممثلة بالمعدل
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على الكتلة المطلقة Datura stramoniumتأثیر مستخلص القلویدات الكلیة لبذور نبات :10الجدول  

كغ ⁄غ م100ناث  معالجة في ظروف السمیة الحادة بجرعة إلجرذان 

الفرقالیوم الخامسالیوم األول♀المجموعات

المقتولة بعد یوم ♀المجموعة
واحد

213.3±18.31

*3.95 ±4.6 10.88±9.68218.22±215.4أیام5المقتولة بعد ♀المجموعة 

6.55±12.50 19.11±20.43222.7±210.2الشاھدة♀المجموعة 

P <0.05)(*الفرق المعنوي )، SDالخطأ المعیاري (±ممثلة بالمعدلالنتائج

عضاء، فقد سجلنا لدى الجرذان الذكور انخفاضا معنویا في الكتلة النسبیة أما فیما یتعلق بالكتلة النسبیة لأل

الجدول  (مقارنة بالمجموعة الشاھدة %14.61للمخ عند الجرذان المقتولة بعد یوم واحد من الحقن بنسبة 

11(.

ھذا فقد أبدت الكبد انخفاضا معنویا في كتلتھا النسبیة خالل الیوم األول قدر،للجرذان األنثىأما بالنسبة 

خالل الیوم %23.95، وانخفضت الكتلة النسبیة للرئتین معنویا بنسبة %10.52نخفاض بنسبة إلا

).12الجدول (الخامس مقارنة بالمجموعة الشاھدة 

ما یتعلق بالعوامل الدمویة فقد سجلنا لدى الجرذان  الذكور ارتفاعا معنویا   في عدد كریات الدم أما فی

على الترتیب، و ارتفاعا %8.17و%8.04الحمراء في الیوم األول و الخامس، قدر ھذا االرتفاع ب  

الیوم الخامس, و خالل%11.48خالل الیوم األول و %63.45الھیماتوكریت بنسبة  نسبةمعنویا في

، %9.39خالل الیوم األول بنسبة MPVخالل الیوم األول والخامس و%8.46الھیموغلوبین بنسبة  

.)13الجدول (مقارنة بالمجموعة الشاھدة و ذلك 

كما سجلت الجرذان اإلناث انخفاضا معنویا في عدد كریات الدم الحمراء خالل الیوم األول و الیوم 

على الترتیب مقارنة بالمجموعة الشاھدة، %12.22 و %19.62 نخفاض ب إلا االخامس قدر ھذ

،في حین ارتفع  الھیموغلوبین بنسبة  %11.82 و%20.79وانخفضت نسبة الھیماتكریت بنسبة 

بنسبة       RDWخالل الیومین األول والخامس على الترتیب .كما انخفض%7.87 و15.67%

.)14الجدول(وھذا مقارنة بالمجموعة الشاھدة %9.46ة  بنسبMPVوارتفع 8.72%
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الكتلة النسبیة ألعضاء جرذان ذكور بیضاء معالجة في ظروف السمیة الحادة بجرعة ׃11الجدول 

Datura stramoniumبالقلویدات الكلیة لبذور كغ/مغ100

القلبالرئتانالمخالكلیتانالخصیتانالطحالالكبدالمجموعات
المجموعة 

المقتولة بعد
واحدیوم

0.035
±

0.0042

0.0038
±

0.00034

0.0073
±

0.0022

0.0069
±

0.00086

0.0076*
±

0.00063

0.0093
±

0.0041

0.0038
±

0.00036
المجموعة 

المقتولة بعد 
أیام5

0.039
±

0.0037

0.0056
±

0.0016

0.010
±

0.0020

0.0074
±

0.0013

0.0088
±

0.0010

0.0081
±

0.0013

0.0039
±

0.00057

المجموعة
الشاھدة

0.039
±

0.0024

0.0045
±

0.00071

0.0087
±

0.002

0.0070
±

0.00076

0.0089
±

0.0011

0.0081
±

0.0022

0.0037
±

0.00047

.P <0.05)(*الفرق المعنوي ،) SDالخطأ المعیاري (±النتائج ممثلة بالمعدل
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الكتلة النسبیة ألعضاء جرذان بیضاء أنثى معالجة في ظروف السمیة الحادة بجرعة ׃12الجدول 

Datura stramoniumبالقلویدات الكلیة لبذور كغ/مغ100

القلبالرئتانالمخالكلیتینالطحالالكبدالمجموعات
المجموعة 

المقتولة بعد
یوم واحد

0.034*
±

0.0023

0.0044
±

0.00059

0.0073
±

0.001

0.0085
±

0.00053

0.0076
±

0.0014

0.0039
±

0.00029

المجموعة 
المقتولة بعد

أیام5

0.039
±

0.0028

0.0047
±

0.00076

0.0070
±

0.00058

0.0080
±

0.00064

0.0073*
±

0.0015

0.0039
±

0.00033

المجموعة 
الشاھدة

0.038
±

0.0045

0.0046
±

0.00076

0.0073
±

0.001

0.0085
±

0.00097

0.0096
±

0.0024

0.0039
±

0.00029

P <0.05 )(*الفرق المعنوي )، SDالخطأ المعیاري (±النتائج ممثلة بالمعدل
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كغ /مغ100العوامل الدمویة لجرذان بیضاء ذكور معالجة في ظروف السمیة الحادة بجرعة ׃13الجدول 

Datura stramoniumالكلیة المستخلصة من بذور نبات بالقلویدات 

المجموعات
RBC

106/mm3
MCVRDWHCT

%
PLT

103/mm 3
MPVWBC

103/mm
3

HGB
ل/غ

MCHMCH
C

المجموعة 
المقتولة 

بعد  یوم 
واحد

8.46*
±

0.56

52.09
±

0.98

14.76
±

1.14

44.67*
±

2.29

487.88
±

85.59

*7.22
±

0.14

10.51
±

1.42

*14.1
±

0.63

18.07
±

0.66

34.99
±

0.28

المجموعة 
المقتولة 

أیام5بعد 

8.47*
±

0,66

53.77
±

2.69

16.13
±

0.95

46*
±

2.51

433
±

73.29

6.81
±

0.23

10
±

2.4

*14.1
±

0.44

18.26
±

0.5

33.4
±

0.65
المجموعة

الشاھدة
7.83

±
0.56

52.75
±

3.23

16.11
±

1.86

41.26
±

2.3

431
±

73.92

6.6
±

0.31

8.56
±

2.69

13
±

0.8

17.94
±

0.69

33.19
±

0.17
P <0.05 )(*الفرق المعنوي )، SDالخطأ المعیاري (±النتائج ممثلة بالمعدل
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كغ /مغ100ة ناث معالجة في ظروف السمیة الحادة بجرعإالعوامل الدمویة لجرذان بیضاء ׃14الجدول 

Datura stramoniumبالقلویدات الكلیة المستخلصة من بذور نبات 

المجموعات
RBC

106/mm3
MCVRDWHCT

%
PLT

103/mm
3

MP
V

WBC
103/mm

3

HGB
ل/غ

MCHMCH
C

المجموعة 
المقتولة 

بعد  یوم 
واحد

6,51*
±

0,30

53,15
±

1,90

12,03*
±

0,85

34,62*
±

1,70

411,78
±

37,67

*6,6
±

0,25

10,02
±

1,6

12,1*
±

0,57

16,49
±

0,44

31,68
±

0,53

المجموعة 
المقتولة 

أیام5بعد 

7,11*
±

0,72

54,17
±

1,76

14,00
±

0,99

38,54*
±

3,95

536,87
±

136,62

7,28
±

0,27

9,53
±

2,46

*13,22
±
1

16,7
±

0,83

31,1
±

0,32

المجموعة 
الشاھدة

8,10
±

0,43

54,06
±

2,06

13,18
±

1,06

43,71
±

2,06

464,12
±

51,39

7,29
±

0,17

10,37
±

1,04

14,35
±

0,43

16,56
±

1,33

31,41
±

0,66
P <0.05)(*الفرق المعنوي ،) SDالخطأ المعیاري (±النتائج ممثلة بالمعدل
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ذكور المعالجة في ظروف السمیة الحادة لدى الجرذان الALPو TGPو TGOتبین معایرة نشاطیة 

)16الشكل(مقارنة بالمجموعة الشاھدة وذلك عدم حدوث أي تغیر معنوي في نشاطیة ھذه األخیرة

لجرذان ذكور شاھدة وأخرى معالجة في ظروف TGO, TGP, ALPالعوامل المصلیة :16الشكل   

.لیة لنباتكغ بالقلویدات الك⁄مغ100السمیة الحادة بجرعة  Datura stramonium

).SDالخطأ المعیاري (±النتائج ممثلة بالمعدل

المجموعة الشاھدةیوم واحد المجموعةأیام  5المجموعة 
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برتفاع خالل الیوم األول ، قدر ھذا اإلTGOناث فقد عرفت ارتفاعا معنویا في نشاطیة أما الجرذان اإل

اھدة .أي تغییر معنوي، وذلك مقارنة بالمحموعة الشALPو TGPلم تعرف نشاطیة فیما ، 38.02%

.)17نزیمات الى قیمھا العادیة (الشكل إلاأم خالل الیوم الخامس فالحظنا عودة نشاطیة 

ناث شاھدة وأخرى معالجة في ظروف إلجرذان TGO, TGP, ALPالعوامل المصلیة :17الشكل

Datura stramonium. كغ بالقلویدات الكلیة لنبات⁄مغ100السمیة الحادة بجرعة 

).SDالخطأ المعیاري (±النتائج ممثلة بالمعدل

ناث المعالجة   إللم یتبین من خالل دراسة المقاطع النسیجیة التي أجریت في كبد و مخ الجرذان الذكورو ا

).18،19(الشكلالحادة حدوث أي تغییر وذلك مقارنة بالمجموعة الشاھدةالسمیة في ظروف 

*

المجموعة الشاھدةیوم واحد المجموعةأیام  5المجموعة 
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( أ )

) ( ب

في ظروف معالجة معالجة ( أ ) و أخرى شاھدة ( ب ) ناثإجرذانلكبدمقاطع نسیجیة :18الشكل 
Eosineالتلوین باستعمالأنسجة عادیة..كغ⁄مغ100حادة بالقلویدات الكلیة بجرعة السمیة ال

hématoxyline .100 X.
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( ب )

( أ )
حادة معالجة ( أ ) و أخرى شاھدة ( ب ) في ظروف السمیة الثناإجرذان: مقاطع نسیجیة لمخ19الشكل 

Eosine hématoxyline.400التلوین باستعمال أنسجة عادیة..كغ⁄مغ100بالقلویدات الكلیة بجرعة  X
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السمیة شبھ الحادة 

باستعمال ناث المعالجة في ظروف السمیة شبھ الحادة إلتبین من خالل دراسة سلوك الجرذان الذكور والم 

الحقل المكشوف أي فروقات معنویة مقارنة بالمجموعة الشاھدة، باستثناء عدد الثقوب المستكشفة التي 

.)16،15شھدت ارتفاعا معنویا لدى الجرذان الذكور المعالجة مقارنة بالمجموعة الشاھدة    (الجدول

كغ /مغ5.2  بجرعة معالجة كورذعلى سلوك جرذان للقلویدات الحاد شبھالتأثیر السمي :15الجدول 

atropineكغ /مغ2.6 وscopolamine.

عملیات الغسلالثقوب المربعات♂المجموعات

المجموعة 
♂المعالجة  لمدة شھر

36.08±12.04⃰7.37±20.162.7±3.75

2.6±11.82.1±27.85.37±10.06♂المجموعة الشاھدة

P <0.05)(*الفرق المعنوي )، SDالخطأ المعیاري (±النتائج ممثلة بالمعدل

كغ /مغ5.2  بجرعة ناث معالجة إعلى سلوك جرذان للقلویدات الحاد شبھالتأثیر السمي :16الجدول 

atropineكغ /مغ2.6 وscopolamine.

عملیات الغسلالثقوبالمربعات♀المجموعات

موعة المعالجة المج
♀لمدة شھر

15.75±35.586.33 ± 12.162.02 ± 2.5

11.25♀المجموعة الشاھدة ± 39.35.98 ± 9.51.63±2.7

P <0.05)(*الفرق المعنوي )، SDالخطأ المعیاري (±النتائج ممثلة بالمعدل

ناث  المعالجة  في ظروف السمیة إللذكور و اللجرذان ا(الوزن)لم تبدي النتیجة النھائیة للكتلة المطلقة

أي انخفاظ  ( sulfate d’atropine , bromide scopolamine )شبھ الحادة بالقلویدات التجاریة 

.)20; 21الشكل (معنوي و ذلك مقارنة بالمجموعة الشاھدة ، حیث شھدت الجرذان نموا طبیعیا 
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[Tapez une citation prise dans le document, ou la synthèse d’un passage intéressant. Vous
pouvez placer la zone de texte n’importe où dans le document et modifier sa mise en forme à
l’aide de l’onglet Outils de dessin.]

على الكتلة المطلقة ( atropine , scopolamine)تأثیر القلویدات التروبانیة الصناعیة :20الشكل  

⁄مغ2.6كغ أتروبین و ⁄مغ5.2أسابیع بجرعة  4(لجرذان ذكور معالجة في ظروف السمیة شبھ الحادة 

P <0.05 )(*الفرق المعنوي )،SDالخطأ المعیاري (±النتائج ممثلة بالمعدل.كغ سكوبوالمین
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على الكتلة المطلقة ( atropine , scopolamine)الصناعیة التروبانیة تأثیر القلویدات:21الشكل  

كغ ⁄مغ5.2بالقلویدات الصناعیة بجرعة )شھر(ناث معالجة في ظروف السمیة شبھ الحادة إلجرذان 

*الفرق المعنوي )، SDالخطأ المعیاري (±. النتائج ممثلة بالمعدلكغ سكوبوالمین⁄مغ2.6أتروبین و 

)( 0.05> P.

الكتلة النسبیة ألعضاء الجرذان الذكور المعالجة في ظروف السمیة شبھ الحادة أي تغییر معنوي لم تبدي 

).17الجدول(وذلك مقارنة بالمجموعة الشاھدة 

ناث وفي نفس الظروف من السمیة   أي تغییر معنوي في الكتلة النسبیة لألعضاء إلكما لم تشھد الجرذان ا

)18عة الشاھدة ( الجدول و ھذا مقارنة بالمجمو

األسابیع

(g)
ا

ألوزان

المجموعة الشاھدة

المجموعة المعالجة
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: الكتلة النسبیة ألعضاء جرذان بیضاء ذكور معالجة في ظروف السمیة شبھ الحادة بجرعة 17الجدول 

.scopolamineكغ/مغ2.6 وatropineكغ /مغ5.2

القلبالرئتانالمخالكلیتانالطحالالخصیتانالكبدالمجموعات

المجموعة 
المعالجة 

شھرلمدة

0.035
±

0.0042

0.011
±

0.001

0.0026
±

0.0003

0.0065
±

0.0006

0.012
±

0.0018

0.010
±

0.002

0.003
±

0.00035

المجموعة 
الشاھدة

0.033
±

0.0041

0.01
±

0.001

0.0035
±

0.0022

0.0067
±

0.0009

0.011
±

0.0016

0.0077
±

0.0012

0.003
±

0.00035

.P <0.05 )(*الفرق المعنوي )، SDالخطأ المعیاري (±لمعدلالنتائج ممثلة با

ناث بیضاء معالجة في ظروف السمیة شبھ الحادة بجرعة إ: الكتلة النسبیة ألعضاء جرذان 18الجدول 

.scopolamineكغ /مغ2.6 وatropine كغ /مغ5.2

القلبالرئتانالمخالكلیتانالطحالالكبدالمجموعات

المجموعة 

لمدة المعالجة

شھر

0.041

±

0.0031

0.0040

±

0.00035

0.0066

±

0.00056

0.0079

±

0.00068

0.0071

±

0.00064

0.0035

±

0.00036

المجموعة

الشاھدة 

0.042

±

0.0046

0.0048

±

0.00057

0.0070

±

0.00087

0.0083

±

0.00038

0.0075

±

0.00075

0.0033

±

0.00038

.P <0.05 )(*الفرق المعنوي )، SDالخطأ المعیاري (±النتائج ممثلة بالمعدل
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بینت دراسة العوامل الدمویة لدى الجرذان الذكور انخفاضا معنویا في عدد كریات الدم الحمراء بنسبة 

%2.67و الصفائح الدمویة%6.65و الھیموغلوبین بنسبة %10.23و الھیماتوكریت  بنسبة 9.04%

أما العوامل الدمویة األخرى فلم تشھد أي فروقات معنویة  وذلك مقارنة بالمجموعة الشاھدة                  

.)19الجدول(

فروقات معنویة لدى المجموعة المعالجة مقارنة بالمجموعة الشاھدة أي نسجلأما الجرذان اإلناث فلم  

مقارنة بالمجموعة %25.61ضت بشكل معنوي بقیمة باستثناء الكریات الدمویة البیضاء التي انخف

)20الجدول (الشاھدة 

و  TGO لدى الجرذان الذكور ارتفاعا معنویا في نشاطیة المصلیةبینت دراسة العوامل البیوكیماویة 

TGPوALP و ذلك مقارنة %78.69و %65.53و %52.36قدر ھذا االرتفاع على التوالي  ب

)22الشكل (شاھدة بالمجموعة ال

لدى الجرذان اإلناث و في نفس الظروف من السمیة فلم نسجل المصلیة أما دراسة العوامل البیوكیماویة

).23الشكل(خاللھا أي فروقات معنویة بین المجموعة المعالجة و المجموعة الشاھد
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5.2  جة في ظروف السمیة شبھ الحادة بجرعة العوامل الدمویة لجرذان بیضاء ذكور معال19:الجدول 

.scopolamineكغ /مغ2.6 وatropineكغ /مغ

المجموعات

RBC

106/mm3

MCVRDWHCT

%

PLT

103/mm 3

MPVWBC

103/mm 3

HGB

ل/غ

MCHMCHC

المجموعة 

المعالجة

8.15*

±

0.38

53.73

±

2.80

14.76

±

1.14

42.34*

±

2.90

448.4*

±

102.29

7.02

±

0.30

11.92

±

2.48

14.72*

±

0.40

17.40

±

0.65

33.36

±

0.65

المجموعة 

الشاھدة

8.96

±

0.52

52.58

±

1.95

16.01

±

1.15

47.17

±

2.17

460.75

±

129.81

7.05

±

0.37

12.57

±

2.74

15.77

±

0.62

17.41

±

0.59

33.67

±

1.97

P <0.05 )(*الفرق المعنوي )، SDالخطأ المعیاري (±النتائج ممثلة بالمعدل
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ناث معالجة في ظروف السمیة شبھ الحادة بجرعةإالعوامل الدمویة لجرذان بیضاء 20:الجدول

.scopolamineكغ /مغ2.6 وatropineكغ /مغ5.2

المجموعات

RBC

106/mm3

MCVRDWHCT

%

PLT

103/mm 3

MPVWBC

103/mm 3

HGB

ل/غ

MCHMCHC

المجموعة 

المعالجة

لمدة شھر

7.49

±

0.56

53.05

±

11.01

12,49

±

0,88

41.56

±

2.70

475.27

±

51.97

6.61

±

0.21

10.66*
±

1.81

14.3

±

0.67

19.21

±

0.55

34.41

±

0.37

المجموعة 

الشاھدة

7.89

±

0.49

53.97

±

2.04

13,27

±

1,27

42.4

±

1.77

473.66

±

80.70

6.50

±

0.26

14.33

±

1.60

14.56

±

0.66

18.53

±

0.33

34.48

±

0.84

P <0.05)(*الفرق المعنوي ،) SDالخطأ المعیاري (±النتائج ممثلة بالمعدل
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عالجة في ظروف لجرذان ذكورشاھدة وأخرى مTGO, TGP, ALPالعوامل المصلیة :22الشكل 

.scopolamineكغ /مغ2.6 و atropineكغ /مغ5.2  السمیة شبھ الحادة بجرعة

).SDالخطأ المعیاري (±النتائج ممثلة بالمعدل

المجموعة الشاھدةالمجموعة المعالجة
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300

1 2
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ALP
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*

*

المجموعة المعالجة             المجموعة الشاھدة
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ناث شاھدة وأخرى معالجة في ظروف إلجرذان TGO, TGP, ALPالعوامل المصلیة :23 الشكل

.scopolamine كغ /مغ2.6  و atropineكغ/مغ5.2  لحادة بجرعةالسمیة شبھ ا

).SDالخطأ المعیاري (±النتائج ممثلة بالمعدل
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تبین من خالل دراسة المقاطع النسیجیة التي أجریت في كبد الجرذان الذكور حدوث بؤر لنخرو تمدد  

د على بنیتھا الفصیصیة ، في حین لم واحتقان دموي في الورید الفصیصي المركزي ، مع محافظة الكب

المعالجة   ناثإلمخ الجرذان الذكور و اناث و في إلكبد الجرذان االمقاطع النسیجیة التي أجریت في تبدي 

، 24(الشكل معتبر وذلك مقارنة بالمجموعة الشاھدة السمیة حدوث أي تغییرمن ظروف النفس في

25(.

السمیة المزمنة

اسة سلوك الجرذان الذكور المعالجة في ظروف السمیة المزمنة وباستعمال الحقل تبین من خالل در

، وعدد الثقوب المستكشفة بنسبة   %68.68المكشوف ارتفاعا معنویا في عدد المربعات المسارة بنسبة  

).21،و ذلك مقارنة بالمجموعة الشاھدة (الجدول 78.94%

4.2  بجرعة على سلوك جرذان ذكور معالجة یدات  التجاریة للقلوالمزمن: التأثیر السمي 21الجدول 

.scopolamineكغ /مغ1.6 وatropineكغ /مغ

عملیات الغسلالثقوبالمربعات♂المجموعات

المجموعة المعالجة 

♂أشھر4لمدة 
*13.78±46.81*6.02 ± 17.681.55±2.18

± 6.11♂المجموعة الشاھدة 27.752.08±9.880.92±1.11

P <0.05)(*الفرق المعنوي )، SDالخطأ المعیاري (±النتائج ممثلة بالمعدل

ناث و في نفس الظروف من السمیة و باستعمال الحقل المكشوف، فلم یبدي إللوك الجرذان اما دراسة سأ
)22أي فروقات معنویة في العوامل المدروسة، وذلك مقارنة بالمجموعة الشاھدة (الجدول

4.2  بجرعة ناث معالجة إعلى سلوك جرذان للقلویدات التجاریةالمزمن التأثیر السمي :22جدول  ال

.scopolamineكغ /مغ1.6 وatropineكغ /مغ

عملیات الغسلالثقوبالمربعات♀المجموعات

المجموعة المعالجة

♀أشھر4لمدة 
21.43±32.274.91±8.811.90±2.27

3.1±6.41.72±35.73.27±11.46♀المجموعة الشاھدة

P <0.05)(*الفرق المعنوي )، SDالخطأ المعیاري (±النتائج ممثلة بالمعدل
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( أ )

( ب )

و أخرى شاھدة ( ب ) ،وجود بؤر لنخر،معالجة ( أ )ذكورجرذانلكبدمقاطع نسیجیة :24الشكل

كغ /مغ2.6 و atropineكغ /مغ5.2  ادة بجرعةالسمیة شبھ الحفي ظروف بنسیج عادي ، معالجة 

scopolamine. التلوین باستعمالEosine hématoxyline . 400 X.
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( أ )

( ب )

) ناثإجرذان: مقاطع نسیجیة لمخ25الشكل  ( ب  ) و أخرى شاھدة  ( أ  وأخرى معالجة في معالجة 

. أنسجة عادیة.scopolamineكغ /مغ2.6 و atropineكغ /مغ5.2  ظروف السمیة شبھ الحادة بجرعة

. Eosine hématoxyline . 400 Xالتلوین باستعمال 
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الدراسة التجریبیة  التي أجریت على جرذان ذكور معالجة في ظروف السمیة المزمنة بتسجیل بینت

ة و المجموعة ال أن تغیرات األوزان التي عرفتھا المجموعة الشاھدإفروقات معنویة في الكتلة المطلقة ، 

المعالجة أخذت نفس المنحى . كما لم نسجل أي فرق معنوي في الوزن المكتسب لدى الجرذان المعالجة 

) 20.71±43.81المجموعة المعالجة ;8.16±41.00المجموعة الشاھدة (مقارنة بالمجموعة الشاھدة 

).26(شكل

على الكتلة المطلقة لجرذان (atropine , scopolamine)الصناعیةأثیر القلویدات التروبانیةت:26الشكل 

كغ ⁄مغ1.6كغ أتروبین              و⁄مغ4.2بجرعة )أشھر4(ذكور معالجة في ظروف السمیة المزمنة 

.SD±المعدل :النتائج .سكوبوالمین

المجموعة الشاھدة
ةالمجموعة المعالج

األوزان
       (g)

األشھر
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معالجة في ظروف السمیة المزمنة بتسجیل فروقات في الكتلة سمحت الدراسة التجریبیة على جرذان ٳناث 

المطلقة , كما أن تغیرات األوزان التي عرفتھا المجموعة الشاھدة و المجموعة المعالجة لم تأخذ نفس 

المنحى ، حیث  سجلنا  فرق معنوي في الوزن المكتسب لدى الجرذان المعالجة مقارنة بالمجموعة الشاھدة

).27(شكل)24.51±69.18المجموعة المعالجة ;4.83±36.00ھدة المجموعة الشا(
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Treated

على الكتلة المطلقة ( atropine , scopolamine)الصناعیةتأثیر القلویدات التروبانیة :27 الشكل

1.6كغ أتروبین             و⁄مغ4.2بجرعة )أشھر4(ظروف السمیة المزمنة ناث معالجة في إلجرذان 

.SD±المعدل :. النتائج غ سكوبوالمینك⁄مغ

المجموعة الشاھدة

المجموعة المعالجة ا
ألوزان  

(g)

األشھر
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سمحت الدراسة التجریبیة على جرذان ذكور معالجة في ظروف السمیة المزمنة بتسجیل انخفاضا معنویا 

, في حین لم تسجل األعضاء األخرى أي تغیر في كتلتھا النسبیة %8.82 في الكتلة النسبیة للكبد بنسبة 

)23الجدول (اھدة و ھذا مقارنة بالمجموعة الش

الكتلة النسبیة ألعضاء جرذان ذكور بیضاء معالجة في ظروف السمیة المزمنة  بجرعة 23 :الجدول

.scopolamineكغ /مغ1.6 و atropineكغ /مغ4.2

الكتلة 

النسبیة

القلبالرئتانالمخالكلیتانالطحالالخصیتینالكبد

المجموعة 

المعالجة

لمدة

أشھر4

0.031*

±

0.0037

0.0091

±

0.0027

0.0034

±

0.00066

0.0067

±

0.0011

0.0067

±

0.00091

0.0074

±

0.0011

0.0034

±

0.00062

المجموعة 

الشاھدة

0.034

±

0.0031

0.0090

±

0.003

0.0030

±

0.00055

0.0072

±

0.00052

0.0061

±

0.0007

0.0064

±

0.00035

0.0034

±

0.00084

P <0.05)(*الفرق المعنوي ،) S.Dالخطأ المعیاري (±النتائج ممثلة بالمعدل
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ناث في نفس الظروف من السمیة فقد سجلنا لدیھا انخفاضا معنویا في الكتلة النسبیة للكلیتین إلأما الجرذان ا

ى روامل األخعفي حین لم تشھد الئتین،و انخفاضا في الكتلة النسبیة للر%24.59قدر ھذا االنخفاض ب 

)24الجدول  (أي تغییر معنوي،  و ذلك مقارنة بالمجموعة الشاھدة

الكتلة النسبیة ألعضاء جرذان اناث  بیضاء معالجة في ظروف السمیة المزمنة بجرعة 24:الجدول

.scopolamineكغ  /مغ1.6 و atropineكغ  /مغ4.2

القلبالرئتانالمخالكلیتانالطحالالكبداتالمجموع

المجموعة المعالجة

أشھر4لمدة 

0.035

±

0.0048

0.0036

±

0.00056

0.0061⃰

±

0.00066

0.0074

±

0.00095

0.0083

±

0.0032

0.0031

±

0.0003

المجموعة الشاھدة

0.036

±

0.0049

0.0036

±

0.00061

0.0076

±

0.00061

0.0078

±

0.00067

0.0096

±

0.0045

0.0037

±

0.00039

P <0.05)(*الفرق المعنوي ،) S.Dالخطأ المعیاري (±النتائج ممثلة بالمعدل

سمحت دراسة العوامل الدمویة لدى الجرذان الذكور بتسجیل انخفاض معنوي في عدد كریات الدم 

و %17.28 یت  بنسبة و الھیماتوكر%13,90و الھیموغلوبین بنسبة %16.24الحمراء بنسبة  

).25(الجدول %2.22بنسبة   MCHوارتفاع معنوي في %34.78كریات الدم البیضاء بنسبة 

ناث فلم نسجل أي تغییر معنوي في العوامل الدمویة لدى المجموعة المعالجة ، و ذلك إلأما لدى الجرذان ا

.)26الجدول (مقارنة بالمجموعة الشاھدة  
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العوامل الدمویة لجرذان بیضاء ذكور معالجة في ظروف السمیة المزمنة  بجرعة25:الجدول

.scopolamineكغ /مغ1.6 وatropineكغ /مغ4.2
RBCالمجموعات

106/mm3

MCVRDW

%

HCT%PLT

103/mm 3

MPVWBC

103/mm 3

HGB

ل/غ

MCHMCHC

المجموعة 

المعالجة 

4لمدة 

أشھر

7.89*

±

0.52

50.24

±

1.65

14.22

±

0.89

38.63*

±

3.27

593.18

±

144.56

6.76

±

2620.

6.6*

±

2.92

13.62*

±

0.38

17.03*

±

0.76

34.3

±

0.68

المجموعة 

الشاھدة

9.42

±

0.45

49.54

±

1.74

15,13

±

0,45

46.7

±

2.421

676.77

±

89.62

6.86

±

0.16

10.12

±

1.87

15.82

±

0.58

16.66

±

0.55

33.65

±

0.49

P <0.05)(*الفرق المعنوي ،) SDالخطأ المعیاري (±النتائج ممثلة بالمعدل
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العوامل الدمویة لجرذان بیضاء إناث معالجة في ظروف السمیة المزمنة  بجرعة26:الجدول 

.scopolamineكغ /مغ1.6 وatropineكغ /مغ4.2 
RBCالمجموعات

106/mm3

MCVRDWHCT

%

PLT

103/mm 3

MPVWBC

103/mm 3

HGB

ل/غ

MC

H

MCHC

المجموعة 

المعالجة

لمدة 

أشھر4

8.11

±

0.86

53.43

±

1.50

13.13

±

0.42

43.87

±

3.12

502

±

69.34

6.77

±

0.26

11.15

±

0.89

14.62

±

0.95

18.31

±

0.60

34.29

±

0.45

المجموعة 

ةالشاھد

7.91

±

0.34

51.21

±

1.68

12.94

±

1.27

40.48

±

1.31

512.25

±

49.63

6.71

±

0.092

10.23

±

1.59

14.16

±

0.49

17.94

±

0.71

34.8

±

0.71

P <0.05)(*الفرق المعنوي ،) SDالخطأ المعیاري (±النتائج ممثلة بالمعدل
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و TGOالذكور المعالجة ارتفاعا معنویا في نشاطیة لدى الجرذاناإلنزیمیةةبینت معایرة النشاطی

TGP على الترتیب ، في حین لم نسجل أي تغیر في نشاطیة %63.62و %64.28بنسبةALP

.)28الشكل(

لجرذان ذكور شاھدة وأخرى معالجة في ظروف TGO, TGP, ALPالعوامل المصلیة :28الشكل 

النتائج .scopolamineكغ /مغ1.6 وatropineكغ  /مغ4.2  السمیة المزمنة بجرعة

).SDالخطأ المعیاري (±ممثلة بالمعدل

⃰

⃰
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%39.03 بالنسب ALPو , TGOTGPأما لدى اإلناث فقد سجلنا ارتفاعا معنویا في نشاطیة كال من

.)29الشكل(الشاھدة على  الترتیب , وھذا مقارنة بالمجموعة%50.17 و %80.14 و  

ناث شاھدة وأخرى معالجة في ظروف إلجرذان TGO, TGP, ALPالعوامل المصلیة :29الشكل 

.scopolamineكغ /مغ1.6 وatropineكغ /مغ4.2  السمیة المزمنة بجرعة

.)SDالخطأ المعیاري (±النتائج ممثلة بالمعدل

⃰

⃰

⃰
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المجراة في كبد الجرذان المعالجة في ظروف السمیة المزمنة مقارنة من خالل مالحظة المقاطع النسیجیة 

بكبد  جرذان المجموعة الشاھدة، تبین  محافظة  كبد الجرذان المعالجة  على شكل خالیاھا و بنیتھا 

, ولوحظت ( veine centrolobulaire )الفصیصیة ، مع حدوث تمدد في الورید المركزي للفصیص 

سواءا بالنسبة للجرذان الذكور أو االناث المعالجة Kupfferیا نخرو حركة في خاللبؤر 

.)30الشكل (

أما المقاطع النسیجیة المجراة في مخ ھذه الجرذان فلم یالحظ أي تغییر في بنیتھا، باستثناء حدوث بعض 

).31األدیمات (الشكل
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( ب )

( أ )

ذكور معالجة ( أ )حدوث تمدد و احتقان دموي في الورید جرذانلكبدمقاطع نسیجیة :30الشكل
) المركزي الفصیصي،  ( ب  بالقلویدات الصناعیة في ظروف السمیة المزمنةمعالجة و أخرى شاھدة 

Eosine hématoxylineتعمال . التلوین باسكغ سكوبوالمین⁄مغ1.6كغ أتروبین و⁄مغ4.2بجرعة 
100 X .
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( أ )

( ب )

) ذكورجرذان: مقاطع نسیجیة لمخ31الشكل  ( أ  ) في تشكل أدیمات ،معالجة  ( ب  و أخرى شاھدة 

. كغ سكوبوالمین⁄مغ1.6كغ أتروبین و⁄مغ4.2بالقلویدات الصناعیة بجرعة ظروف السمیة المزمنة

Eosine hématoxyline.400 Xالتلوین باستعمال 
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 2. IV المناقشة
) و Bruneton)1999لحسب المعطیات الوصفیةDatura stramoniumتم التعرف على نبات 

Evans)2002(.تستعمل نبتةDatura stramoniumتقالید الطبیة، لمعالجة الربوفي العادات و ال

(EL Bazaoui et al., 2009; Prétorius and  Marx, 2006 و كمحفز للجھاز العصبي المركزي (

Gidado)صابات الجلدیة واألسنانإلوعالج ا et al., 2007) كما ورد في عدة منشورات أنھا تستعمل .

;Aroukou et al., 2003كمخدر Chan,2002 ; Birmes et al., 2002).(

ا للتعرف على النبتة و استعماالتھا كمخدر وھي تشكل خطرا على الصحة أصبحت األنترنیت مصدر

العمومیة، ألنھا تسمح بالحصول على بذور النبتة من الباعة، والذي من الممكن أن یروج من استعمالھا 

كما سجلت عدة حاالت تسمم بھذه النبتة عند األطفال. (Vearrier and Greenberg, 2010)كمخدر

(Bouzidi et al., 2000 ; Al-Shaikh and Sablay, 2005;  Bouziri et al., 2011).

و التي من بینھا توائھا على قلویدات تروبانیة عالیة السمیةحباDatura stramoniumتعرف نبتة 

; Dugan et al., 1989)األتروبین و السكوبوالمین ذات التأثیر الفرماكولوجي العالي 

Desachy et al., 1997.(.

فصل القلویدات التروبانیة و الكشف عنھا باستعمال كروماتوغرافیا الطبقات الرقیقةمن السھل

(Steenkamp et al., 2004 ; Bruneton, 1999 ; Papadoyannis et al., 1995)،ال أن إHPLC تعد من

أھم التقنیات المستعملة في دراسة و تحلیل القلویدات.

تقنیة كروماتوغرافیا الطبقات الرقیقة من فصل و التعرف على القلویدین، األتروبین و مكن استعمال 

بتقدیر تركیز ھذین HPLCالسكوبوالمین، األكثر تواجدا في مستخلص القلویدات الكلیة. كما سمحت 

القلویدین األساسیین،

من التعرف على القلویدات في حین لم نتمكن حیث تبین أن األتروبین أكثر تركیزا من السكوبوالمین،

)األخرى(شبھ قلویدات) الموجودة بتراكیز منخفضة  El Bazaoui et al., 2009).

النتائج التجریبیة المتحصل علیھا و المتمثلة في فصل القلویدین، األتروبین و السكوبوالمین، وتقدیر 

Friedman, 2004)كمیاتھما یتوافق و معطیات المراجع ; Miraldi et al., 2001).

Daturaناث المعالجة بالمستخلص الكلي لبذور نبات إلتمیزت البطاقة السریریة للجرذان الذكور و ا

stramonium بزیادة ضربات القلب و ھذا راجع الرتباط األتروبین بالمستقبالت المیسكارینیةM2

tonus vagal( Kenneth and Kelly , 2001مما یؤدي الى قمع  بة في التنفس و تھیج قوي و صعو،(

توقف انتاج األستیل كولین في مشابك الجھاز العصبي (صابة الجھاز العصبي المركزيإتشنج نتیجة 
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Goulle))المركزي  et al .,2004). في الحالة العامة تموت الحیوانات نتیجة توقف التنفس و الذي یكون

ھذا قد یرجع لى حالتھا الطبیعیة ، و إنھا تعود إالحیاة فمرفوقا بتشنج ، أما الحیوانات التي تبقى على قید

Hardman)قدرتھا الكبیرة على استقالب القلویدات و طرحھا الى et al., 1998).

األعراض السریریة التي لوحظت عند الجرذان المعالجة بالقلویدات الكلیة المستخلصة من بذور النبتة و 

بة في التنفس و التھیج ، ھي نفسھا التي لوحظت في تسممات حادة المتمثلة في زیادة ضربات القلب وصعو

Bouziri)نسان إلعند ا et al., 2011 ; Vearrier et Greenberg, 2010 ; Desachy,1997)

بھدف ناث إلدراسة السمیة الحادة للقلویدات الكلیة المستخلصة من بذور النبتة لدى الجرذان الذكور و ا

الجرذان عندكغ⁄مغ 450سمح بتحدید قیمھا و التي قدرت ب Bahrensریقة باستعمال طوDL50تحدید 

ناث. إلالجرذان اعندكغ ⁄مغ 350والذكور

للجرذان الذكور و االناث، یتبین أن )كغ ⁄مغ350كغ و ⁄مغDL50)450من خالل القیم التجریبیة ل 

لى إ، و تعود ھذه الحساسیة Datura stramoniumناث أكثر حساسیة للقلویدات الكلیة لنبات إلالجرذان ا

ختالف في التركیبة الفزیولوجیة إلختالف في الجنس و بالتالي اإلا

لمستخلص القلویدات )كغ ⁄مع DL50<50>كغ ⁄مع 500(المتحصل علیھا DL50من خالل نتائج 

كیماویة من قبلالكلیة لبذور النبتة فإنھا تصنف ضمن المواد شدیدة السمیة ، حسب تصنیف المواد ال

Frank)1992( وPascoe(1983) ومتوسطة السمیة حسبLoomis وHayes)1996.(

یمكن تحدید سمیة مادة ما من خالل المراقبة الیومیة بالعین المجردة و قیاس كمیة الماء و األكل 

المستھلكة،

و دراسة بیوكیماویة التي قیاس وزن الجسم و األعضاء و دراسة لعوامل الدم و دراسة كیماویة للبول 

Maruo)تعكس وظیفة األعضاء و دراسة باثولوجیة  et al ., 2003 ; Steven et Gallo , 1989).

عرضة للضررفھوالكبد مركزا الستقالب و نزع سمیة المواد الكیماویة المدخلة الى الجسم ، لذلك یعد

Udem)الكیمیائیة المختلفة د واالناتج عن الم et al . و من العالمات الواضحة لتضرر الكبد (2009 ,.

نزیماتن العدید من اإلإنزیمات الخلویة في البالزما ، فعندما یتضرر الغشاء الخلوي فإلتسرب ا

مؤشرا TGPو TGOالمتواجدة بصورة طبیعیة في سیتوبالزما الخلیة تحرر في مجرى الدم، و یعد تقدیر

Kumar), 9(یا الكبدیةلتحدید سعة و نوع الضرر الذي ألحق بالخال et al ., 2004 ;Udem et al أما 200 ,.

Udem et al ., 2009)عاقة صفراویة   إفیدل على ALPارتفاع  ; Kaneko et al., 1997).

كغ لم تعرف أي تغیر في نشاطیة ھذه ⁄مغ 100ن الجرذان الذكور المعالجة بجرعة إوعلى ھذا األساس ف

ناث المعالجة في إلفي حین شھدت مجموعة الجرذان ال والخامس من الحقن،نزیمات خالل الیوم األوإلا
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خالل الیوم TGPوارتفاعا في نشاطیة TGOرتفاعا معنویا في نشاطیة إنفس الظروف و بنفس الجرعة 

األول من الحقن لتعود الى القیم العادیة بعد الیوم الخامس، وھذا ما قد یفسر بسرعة استقالب و اطراح 

Hardman)ت و مستقلباتھاالقلویدا et al., 1998).

كما لم یبین الفحص المیكروسكوبي للمقاطع النسیجیة المجراة في كبد المجموعة المعالجة أي تغیر في 

النسیج الكبدي و ھذا مقارنة بالمجموعة الشاھدة ، مما قد یفسر بالقدرة الكبیرة للجرذ على الطرح السریع 

.للقلویدات 

امل الدمویة للجرذان الذكور ارتفاعا معنویا في عدد كریات الدم الحمراء و العوبینت دراسة 

الھیماتوكریت والھیموغلوبین خالل الیوم األول و الخامس عند الجرذان الذكور، وھذا ما یمكن أن یفسر 

Daturaصالح األضرار الناجمة عن سمیة القلویدات الكلیة لبذور نباتلى األوكسیجین إلإبالحاجة 

stramonium ،یمكن أن یكون ھذا .ناث في نفس الظروف التجریبیةإلوانخفاض معنوي عند الجرذان ا

.Dugan et alالتغیر في العوامل الدمویة ناتج عن فقدان كریات الدم الحمراء للماء حسب ما ورد عن 

قادرة على Datura stramonium. تبین النتائج التي تحصلنا علیھا أن القلویدات الكلیة لنبات )1989(

حداث تغیرات في الكریات الدمویة الحمراء.إ

ھناك العدید من العوامل الكیمیائیة و الفیزیائیة و لو بمستویات ضعیفة، تؤثر على السلوك والجھاز 

ال أن تقدیر الخطر الحقیقي و المحتمل لھذه المواد صعب لتعقد الجھاز العصبيإالعصبي ، 

(Khinkova, جابة ذات أھمیة كبیرة، و إل الحیوانات في الوسط الذي تعیش فیھ أو حولھ ھو تنق.(1985

لى إالتي یمكن أن تتأثر بسھولة بالتغیرات التي من الممكن أن تحدث في الوسط بما في ذلك تعرضھا 

یستعمل التنقل التلقائي للقوارض كثیرا في علم المواد السامة المؤثرة على الجھاز العصبي، لذلك

غتسالإلو الشم و ااقیأفمثل التنقل عمودیا و . یتكون نشاط التنقل من عدة أفعال، (Reiter, 1978)مالسمو

(Khinkova, 1985).

من خالل دراسة سلوك الحیوانات المعالجة في ظروف السمیة الحادة، تبین تغیر في عدد المربعات 

خالل الیوم الخامس انخفاضا معنویا في المسارة و الثقوب المستكشفة و عدد عملیات الغسل، حیث سجلنا 

ناث و انخفاضا عند الذكور، في حین انخفضت العوامل األخرى  عدد المربعات المسارة عند الجرذان اإل

(عدد عملیات الغسل و الثقوب المستكشفة ).

في كما لم یبین الفحص المیكروسكوبي للمقاطع النسیجیة المجراة في مخ المجموعة المعالجة أي تغیر

النسیج المخي و ھذا مقارنة بالمجموعة الشاھدة ، مما قد یفسر بالقدرة الكبیرة للجرذ على الطرح السریع 

.للقلویدات 
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ناث ھي نوعا ما أكثر حساسیة من الجرذان الذكور للقلویدات الكلیة إلبینت ھذه الدراسة أن الجرذان ا

.Datura stramoniumلبذور نبات

sulfateكغ ⁄مغ5.2 لحادة و لدى الجرذان المعالجة بالقلویدات الصناعیة بالجرعتین في حالة السمیة شبھ ا

d’atropine كغ ⁄مغ 2.6وbromide de scopolamine تحت الصفاق، تستعمل التغیرات في وزن الجسم

El Hilaly)كمؤشر للتأثیر السلبي لألدویة و المواد السامة  et al., 2004).في لم نسجل أي تغیر معنوي

الوزن المكتسب للجرذان المعالجة و ذلك مقارنة بالجرذان الشاھدة ، ھذه المالحظات  فیما یتعلق بوزن 

)، و الذین 1990(Friedmanو Crawfordو )Gidado et al.)2007الجسم تتوافق مع المعطیات الحدیثة ل

لم یالحظوا أي تغیر في وزن الجرذان المعالجة بمستخلص البذور.

ن األعضاء األخرى لم تعرف إارتفاع  معنوي في الكتلة النسبیة للرئتین لدى الجرذان الذكور، فءثناباست

ناث المعالجة و ذلك مقارنة بالمجموعة الشاھدة.إلأي تغیر معنوي سوآءا بالنسبة للجرذان الذكور أو ا

المعالجة في حین   ناث إلأي تغیر معنوي لدى الجرذان اALPوTGPوTGOلم تشھد العوامل المصلیة 

المصلیة .ALPوTGPوTGOكان التغیر واضحا عند الجرذان الذكور وتضمن ارتفاعا في 

TGOلى الدم. یتواجد إنزیمات إلتعكس ضرر األنسجة التي تسربت من خالیاھا اTGPوTGOارتفاع 

ي معظم األنسجة بما فALPأكثر نشاطا في الكبد. یتواجد TGPبكمیات عالیة في القلب و الكبد في حین 

ضعاف الخالیا إصابة نشاط الخالیا العظمیة ، إما نتیجة إو یكون ارتفاعھ فیھا العظام و الكبد والكلیتین 

Udem)الكبدیة أو انسداد في المرارة  et al., 2009 ; Maruo et al., 2003).

الكبد، و التي تبین من خاللھا تم التحقق من ھذه النتائج البیوكیماویة بإجراء مقاطع نسیجیة على مستوى 

)حدوث بؤر لنخر  foyers de nécroses ) الذكورمع محافظة الكبد على بنیتھا الفصیصیة، لدى الجرذان

Adekomiو ھذا ما یتوافق مع ما تحصل علیھالمعالجة في ظروف السمیة et al.في دراسة 2011سنة

(1997) یتحصل في حین لم ،Datura stramoniumأجراھا على جرذان أخذعت لدخان أوراق نبات 

Piva et al.لقلویدات الصناعیة ممزوجة بعلف الحیوانات لمدة في دراسة أجراھا على خنازیر تناولت ا

كما لوحظت في ھذه المقاطع النسیجیة تمدد و احتقان .یوم على أي تغیرات في النسیج الكبدي 46و 16

Binev (2006و ھو ما یتوافق مع النتائج التي تحصل علیھادموي في الورید الفصیصي المركزي، et al

أیام، كما سجل تشوه في نمو كبد األحصنة. 7عند أحصنة تناولوا علفا ممزوجا بالنبتة لمدة ) .

المعالجة الذكورن ھذه النتائج البیوكیماویة و المقاطع النسیجیة تدل على معاناة الخالیا الكبدیة للجرذانإ

)یدات التروبانیة بالقلو atropine ,scopolamine ).

ناث المعالجة فلم نالحظ أي تغیرات معتبرة في النسیج الكبدي مقارنة بالمجموعة إلأما عند الجرذان ا

الشاھدة. 
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,sulfate d’atropine)  بینت النتائج المتحصل علیھا نتیجة دراسة سمیة القلویدات الصناعیة bromide

de scopolamine ( الذكور، عند الجرذانفي العوامل الدمویةتغیرات في ظروف السمیة شبھ الحادة

حیث سجلنا انخفاضا في عدد كریات الدم الحمراء و في تركیز الھیموغلوبین و الھیماتوكریت  بعد 

لى خروج الماء إصابة العوامل الدمویة  راجع إلمدة أربع أسابیع، وقد اقترح أن تعرضھا للقلویدات

(déshydratation) العطش و حداث إمن الخالیا الدمویة، و ھذا مطابق لما یعرف عن األتروبین  في

Dugan )جفاف الفم( et al لى ذلك یمكن أن تكون ھناك عالقة بین كریات الدم إضافة إل. با1989 ,.

.الحمراء وتضرر الخالیا الكبدیة

لسمیة شبھ الحادة، تبین تغیر في عدد المربعات من خالل دراسة سلوك الحیوانات المعالجة في ظروف ا

ناث مقارنة بالمجموعة الشاھدة، حیث سجلنا إلالمسارة و الثقوب المستكشفة لدى الجرذان الذكور وا

ارتفاعا معنویا في عدد الثقوب المستكشفة عند الجرذان الذكور وارتفاع في عدد المربعات المسارة. وھذا 

في M1 عرفیة للجرذان نتیجة ارتباط األتروبین بالمستقبالت المیسكارینیةقد یفسر بانخفاض القدرات الم

,Dangoumau)المخ  2006).

ناث المعالجة بدى أنھ لیس إلمن خالل دراسة المقاطع النسیجیة التي أجریت في مخ الجرذان الذكور وا

وث أدیمات أو نكرزة ھناك تغیرات في أنسجة المخ، وذلك مقارنة بالجرذان الشاھدة، حیث لم نالحظ حد

حتقان دموي كما لم نالحظ أي تغیرات في نسیج المخ. إأو 

من خالل الدراسة السمیة شبھ الحادة للجرذان المعالجة تبین أن الجرذان الذكور أكثر حساسیة للقلویدین 

(أتروبین وسكوبوالمین).

ناث معالجة بجرعة إذكور و ذانیوم للقلویدات الصناعیة على جر120أبدت  دراسة السمیة المزمنة لمدة 

نموا عادیا مقارنة بالمجموعة الشاھدة.scopolamineكغ ⁄مغ 1.6و atropineكغ ⁄مع 4.2

لم نسجل انخفاضا معنویا في الوزن المكتسب للجرذان الذكور المعالجة مقارنة بالمجموعة الشاھدة، في 

المعالجة مقارنة بالمجموعة الشاھدة. كما ناثإلاحین سجلنا فرقا معنویا في الوزن المكتسب للجرذان 

سجلنا انخفاضا معنیا في الكتلة النسبیة للكبد لدى الجرذان الذكور و انخفضا معنویا في الكتلة النسبیة 

( 1989 )ناث  و ھذا ما ال یتطابق مع ما تحصل علیھ إلللكلیتین عند الجرذان ا Dugan et al والذي .

Daturaممزوج ببذور نبات النموذجيالعلف المكعباولت كانت دراستھ على جرذان تن stramonium

حیث تحصل في نھایتھا على زیادة في الكتلة النسبیة للكبد وانخفاض في وزن الجرذان %5بتركیز

.المعالجة

Daturaیمكن أن ترجع سمیة بذور  stramoniumلى القلویدات و مكونات أخرى متواجدة بھا.إ
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، وھذا ناثإلالجرذان الذكور و اعندTGPو TGOتجارب المزمنة ارتفاع في مستوى تبین من خالل ال

El Hilaly)الذي ألحق بالعضو ما یدل على الضرر et al., لیة الضرر لصعوبة ٱلم یتم البحث في . (2004

دراسة العوامل التوكسیكودینامیكیة.

وغلوبین و الھیماتوكریت وارتفاع نشاط  یمكن أن تكون ھناك عالقة بین كریات الدم الحمراء و الھیم

Transaminase و خاصةTGP یمكن أن یسند الجرذان الذكور. فانخفاض عدد كریات الدم الحمراء عند

لى إن ھذا سیؤدي إن كان كذلك فإو.. ھذا األخیر الذي یعد مؤشرا لتضرر الكبدTGPالى االرتفاع في  

مما یجعل نقي العظم لیس لھ كمیة كافیة من البروتینات  لبناء توقف بناء البروتینات المصلیة في الكبد، 

لى خروج الماء من كریات إكما یمكن أن یكون ھذا التغیر في العوامل الدمویة راجع كریات الدم الحمراء.

).Dugan et al.)1989الدم الحمراء حسب ما ورد عن 

یجیة على مستوى الكبد ، و التي تبین من خاللھا جراء مقاطع نسإتم التحقق من ھذه النتائج البیوكیماویة ب

لدى الجرذان المعالجة في ظروف السمیة  المزمنة و ھذه النتائج ال (foyers nécroses)نخر لحدوث بؤر 

(1989)تتوافق مع ما تحصل علیھ  Dugan et al (1997)، و . Piva et  al تناولوا علف ،عند خنازیر.

ختالف في كمیة إلختالف في النتائج یمكن أن یعود الى اإلوھذا ا.یوم76لمدة ملوث بالقلویدات الصناعیة 

.القلویدات وطریقة دخولھا الى أجسام الحیوانات 

كما لوحظت في ھذه المقاطع النسیجیة تمدد و احتقان دموي في الورید الفصیصي المركزي ، و ھو ما 

( 2006 )یتوافق مع النتائج التي تحصل علیھا  Binev et al .Kuppfer، كما سجلنا حركة لخالیا .

ن ھذه النتائج البیوكیماویة و المقاطع النسیجیة تدل على معاناة الخالیا الكبدیة للجرذان المعالجة إ

)بالقلویدات التروبانیة  atropine ,scopolamine ).

لحقل المكشوف ، تبین من خالل دراسة سلوك الحیوانات المعالجة في ظروف السمیة المزمنة باستعمال ا

ناث مقارنة بالمجموعة إلتغیر في عدد المربعات المسارة و الثقوب المستكشفة لدى الجرذان الذكور وا

الشاھدة، حیث سجلنا ارتفاعا معنویا في عدد الثقوب المستكشفة و المربعات المسارة عند الجرذان الذكور. 

M1 یجة ارتباط األتروبین بالمستقبالت المیسكارینیةوھذا قد یفسر بانخفاض القدرات المعرفیة للجرذان نت

ناث تغیرات طفیفة غیر معنویة  في سلوكھا إل، كما عرفت الجرذان ا(Dangoumau , 2006)في المخ 

مقارنة بالمجموعة الشاھدة. ویبدوا من خالل ھذه النتائج أن القلویدات لھا تأثیر على ذاكرة الجرذان 

ناث.إلاالذكور أكثر منھ على ذاكرة 

ناث المعالجة بدى أنھ لیس إلمن خالل دراسة المقاطع النسیجیة التي أجریت في مخ الجرذان الذكور و ا

ھناك تغیرات في أنسجة المخ، وذلك مقارنة بالجرذان الشاھدة، حیث لم نالحظ حدوث سوى أدیمات ، في 

حتقان دموي.إحین لم نالحظ  حدوث نكرزة أو 
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میكرومتر و تظھر بشكل 8خالیا األكثر تواجدا في الجسم، یقدر قطرھا ب تعد كریات الدم الحمراء ال

. وھي أكثر خالیا الجسم دینامیكیة، (Murray, 2003)یوم 120قرص ثنائي التقعر، غیر منواة ،تعیش مدة 

من وزنھا الجاف، للقیام بوظیفة نقل %95جزیئة ھیموغلوبین، أي ما یعادل 400تحتوي على أكثر من 

تؤثر على كریات الدم الحمراء ةن أي ظروف مرضیة أو فیزیولوجیإ، و(Martin, 1983)ین األوكسج

.(Agbor et al.,2005)تنعكس سلبا على وظیفتھا، وھذا ما قد یضر الجسم كلھ

نتقائیة للمواد والمعلومات إللكریات الدم الحمراء بالنفاذیة اتسمح تركیبة الغشاء البالزمي

(Lehninger,1989).

وھو عبارة ، حدد قیاس قدرة خالیا الدم الحمراء لتحمل الضغط األسموزي مؤشر الضغط األسموزيی

Krogmeiger) عن اختبار یستعمل للتحقق من استقرار بنیة الغشاء واستقرار وظیفتھ et al., 1993).

اطا وثیقا یرتبط تركیب غشاء كریات الدم الحمراء من أحماض دھنیة وفوسفولبیدات وكولیسیرول ارتب

) أنھ حتى شكل وقد وعدد أنویة خالیا Aldrich et al.)2006باستقراره واستقرار وظیفتھ، وحالیا یعتبر 

الدم الحمراء، ھي عوامل فیزیولوجیة أخرى یمكن أن تؤثر بشكل معنوي على نفاذیة الغشاء واستقراره.

و ذلك بالتماس المباشر مع اءكریات الدم الحمرغشاء ر على سالمة بعض المركبات تؤثر بشكل معتب

Champe) مي البالزالجزیآت المكونة للغشاء et al., 2005) في حین مركبات أخرى تؤثر على بعض.

لى الضررإرجاع لكریات الدم الحمراء، مما قد یعرض سالمة غشائھا إلانزیمات األكسدة وإ

 (Glutathionréductase, glutathion peroxydase, glucose-6-phosphate déshydrogénase)
(Berker et al., 1995; Mayes, 1983).

المباشر لمستخلص القلویدات بالتأثیر(in vitro)كریات الدم الحمراء في المخبرلیمكن أن یفسر تحل

ت البیولوجیة التي تكون البنیة الفسیفسائیة للغشاء البالزمي، حیث وجد أن الجرعة ٱالكلیة للنبتة على الجزی

= 2.375 من كریات الدم الحمراء للجرذان الذكور منخفضة                                (%50لمحللة ل ا

EC50مل/مغ.(

تبین من خالل دراسة الدم أثناء السمیة شبھ الحادة و المزمنة، عند الجرذان الذكور انخفاضا في عدد 

قد تم التأكد من ذلك  من خالل اختبار ھشاشة كریات الدم الحمراء والھیموغلوبین و الھیماتوكریت  و 

كریات الدم الحمراء لجرذان ذكور معالجة بالقلویدات وأخرى شاھدة، حیث وجد أن ھناك انخفاضا معنویا 

في المقاومة األسموزیة لكریات الدم الحمراء للجرذان المعالجة مقارنة بكریات الدم الحمراء للمجموعة 

.الشاھدة
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الخالصة 
ناثإلعند الجرذان الذكور و اDatura stramonium )DL50التسمم الحاد بقلویدات عوامل- 1

تصنف القلویدات ضمن مجموعة المواد الخطیرة جدا .)

:كغ، تمیزت⁄مغ100باستعمال الجرعة Datura stramoniumالسمیة الحادة لقلویدات - 2

ماتوكریت عذد الجرذان ارتفاع معنوي في كریات الدم الحمراء و الھیموغلوبین و الھی·

.ناثإلالذكور، وانخفاض معنوي عند الجرذان ا

و األنسجة الكبدیة لم تشھد تغیرات معنویة.(TGO , TGP, ALP)العوامل البیوكیماویة ·

، مع عدم مالحظة تغیرات في البنیة النسیجیة للمخ.ناثإلتغیر في سلوك الحیوانات ا·

، تبین أن الجرذان Datura stramonium لكلیة لنباتدراسة السمیة الحادة للقلویدات اخالل من 

.الذكورناث أكثر حساسیة من الجرذان إلا

السمیة شبھ الحادة باستعمال القلویدات الصناعیة تمیز ب:- 3

انخفاض معنوي في كریات الدم الحمراء و الھیموغلوبین و الھیماتوكریت عذد الجرذان ·

.الذكور

عند و األنسجة الكبدیة (TGO , TGP, ALP)یماویة  تغیرات معنویة في العوامل البیوك·

.الجرذان الذكور

، مع عدم مالحظة تغیرات في البنیة النسیجیة للمخ.تغیر في سلوك الجرذان الذكور·

أكثر حساسیة من الذكور، تبین أن الجرذان الصناعیةالحادة للقلویدات شبھدراسة السمیةخالل من 

ناث.إلالجرذان ا

منة باستعمال القلویدات الصناعیة تمیز ب:السمیة المز- 4

انخفاض معنوي في كریات الدم الحمراء و الھیموغلوبین و الھیماتوكریت عند الجرذان ·

.الذكور

عذد و األنسجة الكبدیة (TGO , TGP, ALP)تغیرات معنویة في العوامل البیوكیماویة  ·

ناث.إلاالجرذان الذكور و

مع تغیرات في البنیة النسیجیة للمخ.،تغیر في سلوك الجرذان الذكور·

من خالل دراسة السمیة المزمنة للقلویدات الصناعیة، تبین أن الجرذان الذكور أكثر حساسیة من 

ناث.إلالجرذان ا
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خالصة عامة

نبتة سامة.ھيDatura stramoniumبینت مجموع المعطیات المرجعیة و التجریبیة أن نبتة 

من خالل دراسة السمیة الحادة للقلویدات الكلیة للنبة  على الجرذان تبین غیاب حاالت الوفیات، و ھذا 

.Datura stramoniumستقالب الجید (الطرح السریع) لقلویدات نبتة إلیفسر قدرة الجرذان على ا

bromideوSulfate d’atropineتبین من خالل دراسة السمیة شبھ الحادة  للقلویدات الصناعیة ( 

de scopolamine أن لھذه األخیرة تأثیر سمي على كبد الجرذان الذكور، و غیابھ على الجرذان ،(

Gidadoناث، و ھو ما یتوافق مع الدراسات التي أجراھا إلا et al., 2007سنة .

یتضح من خالل ھذه النتائج أن ھناك اختالف في حساسیة الجنس عند الجرذان.

وأن لھذه األخیرة فعل تسممي على كبدالصناعیة ، بینتیوم للقلویدات120دراسة السمیة المزمنة لمدة 

ناث .إلمخ الجرذان الذكور و ا

خالل دراسة السمیة الحادة و شبھ الحادة والمزمنة المعالجةن التغیرات المالحظة  في سلوك الحیواناتإ

یوكیماویة والنسیجیة للمخ.لى دراسة معمقة للعوامل البإ، تدعوا 

ن غیاب حاالت الوفیات و أعراض التسمم السریریة الثقیلة  تبین ضعف حساسیة الجرذان إبصفة عامة 

ن البحث عن حیوان نموذجي آخر أكثر حساسیة لھذه إلذلك ف،Datura stramoniumلقلویدات نبتة 

نسان.إلائج التجارب على انت( extrapoler )القلویدات من الجرذ أمر ضروري الستقراء 
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