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الخالصـة:
يعد البابونج من أشهر النباتات المستعملةفي معالجة الربو وامراض الجهاز التنفسي لذا صممت الدراسة
الحالية لدراسة تأثير المستخلص المائي للبابونج  Chamomillarecutitaفي التركيب النسجي للحجاب
الحاجز .شملت الدراسةاستعمال 40فأرا من ذكور الفئران البيض albino mice Musmusculus
تراوحاعمارها بين ( )7-5أسابيع قسمت عشوائيا ً على خمس مجاميع وجرعت بجرعة مقدارها  1مليلتر ولمدة
 10ايام-:
المجموعة االولى : G1عدت مجموعة سيطرة وجرعت بالمحلول الفسيولوجي والمجموعة الثانية : G 2جرعت
بالمستخلص المائي للبابونج بتركيز  3غم لكل  100مللتر ماء مقطر والمجموعة الثالثة : G3جرعت
بالمستخلص المائي للبابونج بتركيز  5غم لكل  100مللتر ماء مقطروالمجموعة الرابعة : G4جرعت
بالمستخلص المائي للبابونج بتركيز  7غم لكل  100مللتر ماء مقطراما المجموعةالخامسة :G5فجرعت
بالمستخلص المائي للبابونج بتركيز  10غم لكل  100مللتر ماء مقطر .
اشارت نتائج فحصص مقصاطع عةصلة الحجصاب الحصاجز للمجصاميع  G3و  G4و  G5حصصول تصأثيرات تنكسصية فصي
النسيج العةلي تمثلت بتمزق اللييفات العةصلية وتباينهصا فصي السصمن وتصنكس اغلبيصةنوى الليص العةصلي وهجرتهصا
الصصى داخصصل اللي ص كمصصا لصصوحي حصصصول تلي ص فصصي اغلبيصصةااللياف العةصصلية بينمصصا كانصصت عةصصلة الحجصصاب الحصصاجز
للمجموعة  G2طبيعية .
ومن الدراسة الحالية يمكننا القول :ان للتراكيز القليلة للمستخلص المائي للبابونج تأثيرات جانبية قليلصة فصي تركيصب
ْ
ليست طويلة.
الحجاب الحاجز ،ويمكناستعمالهلمعالجة امراض الجهاز التنفسي الناجعة ولكن لمدة
الكلمات المفتاحيه :بابونج ،تغيرات نسجية  ،الحجاب الحاجز.

المقدمة:
البابونج هو نبات طبي ينتشر في العديد من بلدان
العالم ،منه انواع تنبت برية في بعض انحاءبالد
للبابونج
العلمي
االسم
ان
الشام؛
االلماني  Matricariachamomilla L.طبقا ً
للقوانين الدولية للتسمية النباتية The International
Nomenclature

Botanical

of

(،)Mucilageو
(،)Coumarinsومواد لزجة
(،)Glycosidesو الدباغيات
كلوكوسيدات
(، )Tannic acidو مركبات فينولية ( phenolic
 )compoundsكما جاء في ].[5يعالج البابونج
اضطرابات الجهاز الهةمي فهو فعال في عالج
عسر الهةم ،والحموضة ،والتهاب المعدة ،والريح
،والنفخة ،والمغص المعدي ،والقرح المعدية المعوية
،والقولون العصبي ][6كما يفيد شرب مستخلصه
المائي المحلى بالسكرفي معالجة االالم التشنجية
،واالم الكلى ،وحرقة البول في التهاب المثانة،

rules

هو Chamomillarecutita (L.) Rauschert
][2,1وينتمي للعائلة المركبةAsteraceaeاو ][4,3
Compositaeيحتوي البابونج على العديد من
المكونات الفعالةاهمها الزيت الطيار ( Volatile
(،)Flavonoidsوالكومارين
،)oilوالفالفونات
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استعمل في التجربة المستخلص المائي
الخام  Crude Aqueous extractمن اجل توفير
طريقة علمية تطبيقية سهلة وغير مكلفة اقتصاديا
دون اللجوء الى الطرائق المعقدة لالستخالص .تم
اعتماد طريقة التنقيع  Macerationبأستعمال الماء
المقطرالستخالص المكونات الفعالة للبابونج
 Active Ingredientsحيث حةرت التراكيز
المختلفة للبابونج بأضافة الماء المقطر المغلي الى
المادة النباتية الجافة المسحوقة][12وبتراكيز مختلفة
و يعبر عنها بالتراكيز الوزنية الحجمية ()W/V
حيث وزن ( )10 ،7 ،5 ،3غراما ً من مسحوق
البابونج كل على حدة في اوعية زجاجية  ،ثم نقعت
بأضافة  100مليلتر ماء مقطر مغلي وتركت في
حمام مائي دافئ لمدة ( )60 – 30دقيقة مع التحرين
المستمر  ،بعدها رشح المستخلص المائي بوساطة
اوراق ترشيح للحصول على مستخلص نقي خال ٍ من
الشوائب .حفي المستخلص الناتج في اوعية زجاجية
معتمة ومحكمة االغالق في الثالجة الى حين
االستعمال وبذلن تكون التراكيز المحةرة 3g / (-:
, )7g / 100 ml( , )5g / 100 ml( , )100 ml
( )10g / 100 mlبحجم  80مليلتر.

ومغص الرحم في النفاس والحيض].[7ويظهر
البابونج فعال ً مةادا ً لألكسدة  Antioxidantاذ
يحمي الدهون غير المشبعة في الغشاء الخلوي ومن
ثم يحمي الخلية ككل من تأثيرات الجذور الحرة حيث
ترتبط هذه المركبات وتقترنمع حاالت مرضية عدة
مثل  :االلتهابات  ،واالورام وغيرها ] .[8للبابونج
تأثير مةاد للتشنج ( )Spasmolyticحيث اختبر
تأثير مكوناته في عةالت امعاء خنازير غينيا  ،وقد
وجدوا هذا التأثير المتناسب مع تركيز مكوناته].[9
ان الحجاب الحاجز تركيب عةلي وتري
( ) Musculo-tendenousقبي الشكل ( Dome
 )shapeيفصل التجوي الصدري عن التجوي
البطني ،ويعد عةلة الشهيق الرئيسة.يعد الوتر
الجزء المركزي الذي يتحرك  ،أما الجزء المحيطي
فيكون ثابتا ً النه متصل بالحافة السفلية للقفص
الصدري والحافة العليا للفقرات القطنية][10
عند تقلص الحجاب الحاجز تتحرك قبته الى االسفل
لذلن يصبح مسطحا ًعندها يدفع اعةاء البطن الى
االسفل وهذا يؤدي الى توسع الصدر وانخفاض
الةغط داخل التجوي الصدري  ،مما يؤدي الى
دخول الهواء الى الرئتين خالل عملية الشهيق  ،وفي
الوقت نفسه يزداد الةغط داخل التجوي البطني
ويقل حجمه ].[11

حيوانات التجربة
Animals
تم الحصول على الحيوانات البالغة من بيت الحيوان /
كلية الطب – جامعة النهرين بعمر ( )7-5اسابيع
ووزنت لغرض اجراء التجربة.استعملفي التجربة 40
فأرا ً من ذكور الفئران البيةالبالغة Adult Albino
Mice Musmusculusوقسمت على خمس مجاميع
ووضعت كل مجموعة في قفص بالستيكي منفرد
وزودت بالماء والعليقة بشكل مستمر ad libitium
الى حين اجراء التجربة وجرعت تجريعا ً
فمويابجرعة مقدارها 1مليلتر وبواقع  8فئران في
المجموعة كما موضح في صوره (.[13] )1
The Experimental

المواد وطرائق العمل :
المادة النباتية ( البابونج ) Plant Material
تم الحصول على ازهار البابونج من احد المعاشب في
االسواق المحلية  ،وطحنت الى مسحوق دقيق
 ، Powderبعد ان تم تشخيص النوع والجنس
استنادا ً الى الصفات الموسومة بالنبات من قبل
الدكتور علي الموسوي  /معشب كلية العلوم  /جامعة
االلماني
البابونج
انه
على
بغداد
)Chamomillarecutita ( L.

الفئران

التجربة
جرعت الحيوانات بالمستخلص
المائي الخام للبابونج بالتراكيز االتية

مجموعة السيطرة
)(G1

جرعت بالمحلول
الفسيولوجي

)(G2

)(G3

)(G4

)(G5

()3g/100ml

()5g/100ml

()7g/100ml

()10g/100ml

صورة( :)1يبين تقسيم مجاميع التجربه.
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سمن االغشية الساركوبالزمية وحصول ضرر فيها ،
لذلن اصبحت حوافها مموجة ، Ragged Margins
ولوحي تنكس نواها وتةخمها واصبحت مكتنزة
(تتص بكثافة عالية للمادة الكروماتنية) وهجرتها
الى داخل اللي العةلي ومن المظاهر االخرى التي
لوحظت حصول تلي في بعض اللييفات فةال ً عن
حصول نزف دموي شكل ( .)3وتشير النتائج
الموضحة بالشكلين ( )4و( )5الى حصول تمزق في
اغلبية اللييفات العةلية لعةلة الحجاب الحاجز
للفئران المعاملة بالمستخلص المائي للبابونج بتركيز
 7غم لكل  100مليلتر ماء مقطر وفقدانها للتخطيط
فةال ًعن زيادة سمن غشائها الساركوبالزمي  ،كما
امكن تميز حصول تلي في بعض مناطق اللي
العةلي وحصول نزف دموي وزيادة ارتشاح السائل
االلتهابي  ،مما ادى الى وجود خاليا ألتهابية وخاليا
بالزمية وادت المعاملة بالمستخلص بتركيز  10غم
لكل  100مليلتر ماء مقطر الى زيادة شدة التغيرات
الحاصلة والمتمثلة في زيادة تمزق اللييفات العةلية
وزيادة تموجها وفقدانها للتخطيط  ،ولوحي حصول
نزف دموي  ،وارتشاح السائل االلتهابي وخاليا
التهابية(خاليا لمفية وعدلة) .ومن المظاهر االخرى
التي تم تميزها من حصول زيادة في عدد االوعية
الدموية الشعرية ولوحظت زيادة في حصول التلي
شكل (.)6

وزنت الحيوانات قبل الشروع بقتلها ،وفي اليوم
الحادي عشر بعد انتهاء التجريع بطريقة النزع او
الخلع الشوكي ]Cervical dislocation [14بعدها
تم فتح البطن والصدر بصورة طولية واستخرجت
عةلة الحجاب الحاجز ثم وضعت في محلول
فورمالين الدارئثم حةرت العينات للدراسة بالمجهر
الةوئي وصبغت الشرائح بصبغة هيماتوكسلين
وايوسين()H and Eوصبغة ) (PTAHوفحصت
بالمجهر الةوئي كما ورد عن ][15

النتائج:
أظهرت نتائج الفحص المجهري أن الحجاب الحاجز
في فئران السيطرة يتكون من عةالت هيكلية
مخططة تظهر فيها الحزم الغامقة والفاتحة ومحاطة
بغشاء ساركوبالزمي وتظهر فيه نوى متعددة في
محيط اللي العةلي شكل ( ، )1بينما ظهر عند
فحص الحجاب الحاجز للفئران المعاملة بالمستخلص
المائي للبابونج بتركيز  3غم لكل  100مليلتر ماء
مقطر حصول زيادة في سمن الغشاء الساركوبالزمي
العةلي شكل
وهجرة النوى الى داخل اللي
(.)2وعند موازنتها مع المقاطع النسجية لحجاب
الفئران المعاملة بالمستخلص بتركيز  5غم لكل 100
مليلتر ماء مقطر لوحي حصول تغاير في سمن
االلياف العةلية وتمزق بعض اللييفات وزيادة في

شكل ( :)1يبين مقطعا ً طوليا ً في الحجاب الحاجز لفأر السيطرة يظهر فيه الحزم الداكنة والفاتحة ()1800X,PTAH

شكل ( :) 2يبين مقطعا ً طوليا ً في عضالت الحجاب الحاجز لفأر معامل بالمستخلص المائي للبابونج بتركيز  3غم لكل
واجرة النوى الى داخل الليف N
 100مليلتر ماء مقطر ,يظهر فيه هزيادة في سمك الغشاء الساركوبالهزمي
(ايماتوكسلين وايوسين )X 400 ,
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شكل ( :) 3يبين مقطعا ً طوليا ً في الحجاب الحاجز لفأر معامل بالمستخلص المائي للبابونج بتركيز  5غم لكل 100
واجرة النوى الى داخل الليف Nوتمزق في بعض
مليلتر ماء مقطر يظهر فيه تموج في الغشاء الساركوبالهزمي
وحصول تليف في بعض مناطق الليف( Fايماتوكسلين وايوسين ) 1200X,
اللييفات العضلية

شكل ( :) 4يبين مقطعا ً طوليا ً في الحجاب الحاجز لفأر معامل بالمستخلص المائي للبابونج بتركيز  7غم لكل 100
واجرة النوى الى داخل الليف  Nوحصول تليف
مليلتر ماء مقطر يظهر فيه وتمزق في اغلب اللييفات العضلية
في بعض مناطق الليف)1200X,PTAH( F

شكل ( :) 5يبين مقطعا ً طوليا ً في الحجاب الحاجز لفأر معامل بالمستخلص المائي للبابونج بتركيز  7غم لكل 100
(ايماتوكسلين
مليلتر ماء مقطر يظهر فيه وتمزق في اغلب اللييفات العضلية ووجود خاليا التهابيةوبالهزمية
وايوسين ) 400 x,
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شكل ( :) 6يبين مقطعا ً طوليا ً في عضلة الحجاب الحاجز لفأر معامل بالمستخلص المائي للبابونج بتركيز  10غم لكل
 100مليلتر ماء مقطر يظهر فيه تمزق في اغلب اللييفات العضلية وحصول نزف دموي  Hوارتشاح خاليا
هزيادة عدد االوعية الدموية الشعرية ( BVايماتوكسلين وايوسين )400X,
التهابية

المناقشة:
الةصصصصامرة التصصصصي وصصصصصفها امصصصصري ] [25وهصصصصذا يفسصصصصر
التغيرات التي لوحظت في دراستنا الحالية.
تمزق بعض اللييفات العةلية نتيجة التقلص
-2
الشديد والمستمر لالسباب المذكورة سابقا ً.
زيصصادة فصصي سصصمن االغشصصية السصصاركوبالزمية
-3
الذي لوحي في شكل (2و )3والصذي يمكصن ان نصوعزه
الصصى أثصصر اللي ص العةصصلي فصصي اضصصافة مكونصصات الغشصصاء
(الدهون المفسفرة والبر وتينات) لزيصادة كثافصة الغشصاء
لمنصصصع دخصصصول يونصصصات الكالسصصصيوم لتقلصصصل مصصصن الصصصتقلص
العةلي والعصودة الصى حالصة االرتخصاء ،فقصد تكصون هصذه
االضصصافة غيصصر منتظمصصة ممصصا يعطصصي المظهصصر الممصصوج
لحوافي الالغشية الساركوبالزمية].[20,26
تصصنكس نصصوى االليصصاف العةصصلية ذ اصصصصبحت
-4
اكبصصصر حجمصصصا ً ومكتنصصصزة (تتصصصص بكثافصصصة كروماتينيصصصة
عاليصصة) وهصصاجرت الصصى داخصصل اللي ص العةصصلي وهجصصرة
النصصوى الصصذي يكصصون الواضصصحة فصصي الشصصكل (2و )3قصصد
يعود الى التمدد الكبير الحاصصل فصي االليصاف العةصلية
نتيجة لتقلصها أو قد تكون استجابة ً لهصذا الةصرر فص ن
النوى تبدأ باالنقسام في وسط اللي من ثم تهصاجر الصى
محيطه ][25
تموج في ترتيب الخيوط العةصلية الصذي يعصد
-5
أحد المظصاهر التنكسصية لالليصاف العةصلية التصي يصصفها
] ،[27,25وربمصصا يعصصود ذلصصن الصصى حصصصول تمس ص فصصي
البروتينصصات التصصي تحصصافي علصصى هيكصصل وترتيصصب الخيصصوط
العةصصصلية داخصصصصل الليصصص العةصصصصلي مثصصصصل  Desminو
 Vimentinومصصصن ثصصصم يصصصؤدي لظهصصصور هصصصذه الخيصصصوط
بصصصصصورة مموجصصصصة بصصصصدال مصصصصن الترتيصصصصب المتوازيشصصصصكل
(3و4و.)5
نتيجصصصة لتصصصنكس هصصصذه االليصصصاف العةصصصلية فصصصأن
-6
االليصصاف المتةصصررة تفصصرز عوامصصل الجصصذب الكيميائيصصة
 chemotactic factorsلمحاولصصصصة الصصصصتخلص مصصصصن
الةصرر النصصاتج ممصا يصصؤدي الصى اثصصارة اسصتجابة التهابيصصة
عصصصن طريصصصق زيصصصادة نفاذيصصصة االوعيصصصة الدمويصصصة للسصصصائل
االلتهصصصابي وللخاليصصصا االلتهابيةوهصصصذه الخاليصصصا االلتهابيصصصة

أظهرت عةلة الحجاب الحصاجز العديصد مصن
المظصصصاهر التنكسصصصية وبصصصدرجات متفاوتصصصة تصصصتالءم مصصصع
الجرعة المعطاة لحيوانات التجربة  ،وربما قصد تصرتبط
هصصصذه التغيصصصرات مصصصع حصصصصول التغيصصصرات التنكسصصصية فصصصي
الصصرئتين والمتمثلصصة بصصتحصول توسصصع الرئصصة وانتفاخهصصا
] ،[16ممصا حفصز توسصصع القفصص الصصصدري عصن طريصصق
تقلص الحجاب الحاجز  ،وقد اثبت هذه العالقصة كلسصن
وجماعته ] [17وهذا مايتفق مع نتائج دراستنا.
او قد يعود الى حصول الوذمة الرئوية التصي تزيصد مصن
تقلصصصصص العةصصصصالت الشصصصصهيقية كمصصصصا يصصصصذكرها اوليفصصصصين
وجماعتصصه ] ،[18فةصصال ً عصصن اثصصر يونصصات الكالسصصيوم
والمغنيسصصيوم والصصصوديوم والبوتاسصصيوم التصصي اشصصارت
المصادر الى وجودها في المستخلص المائي للبصابونج
] [20,19وأشصصصار][21الصصصى فعصصصل يونصصصات الكالسصصصيوم
والمغنيسصصيوم فصصي تحفيصصصز الصصتقلص العةصصلي  ،كمصصصا ان
زيصصادة تركيصصز يونصصات الصصصوديوم والبوتاسصصيوم بزيصصادة
تركيز المستخلص المائي للبابونج لهصا تصأثيرات عديصدة
تنكسية في تركيب االلياف العةلية والصذي يصؤدي الصى
تنكسها وتنكس نواها.
كمصصصا أشصصصار بصصصراون ][22الصصصى مسصصصالن المؤديصصصة لهصصصذه
التغيرات العديدة ومنها مسالن الخلل بعمليصات االيصض
الداخلية  intrinsic metabolic errorsعصن طريصق
التراكيصصز العاليصصة التصصي تصصؤثر فصصي عمصصل المايتوكونصصدريا
واالضرار في عمصل مةصخة الصصوديوم والبوتاسصيوم،
وقد يعود الى األثر السلبي للمصواد الدباغيصة tannins
 compoundsالقابةصصصة أيةصصصا ً التصصصي تحفصصصز تقلصصصص
العةالت ][23ومن أهم المظاهر التنكسية هي-:
تغيصصصرات فصصصي سصصصمن اللييفصصصات العةليةشصصصكل
-1
(2و )3قصصصصد يعصصصصود الصصصصى مصصصصا ذكرتصصصصه دال] [24مصصصصن ان
للبابونج اثرأ مثبطأ للجهاز العصبي المركزي ومن ثصم
التقليل من اال يعازات العصبية التي تصل للعةصالت
ممصصا يقلصصل حركتهصصا و يصصؤدي الصصى ضصصمورها Atrophy
وتظهصصر بشصصكل تجمعصصات صصصغيرة مصصن اليصصاف عةصصلية
متغصصصايرة بالسصصصمن  ،وهصصصي احصصصد المظصصصاهر للعةصصصالت
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تهاجر الى مناطق الةرر فتلصتهم االجصزاء المتةصررة
proteolytic enzyme او قصصد تفصصرز انزيمصصات حالصصة
وهصصذه االنزيمصصات تحصصل الخاليصصا المتةصصررة وقصصد تمصصزق
 ولذلن يالحي حصول نزف، جدران االوعية الدموية
.[28]دموي
ومصصن المظصصاهر التصصي امكصصن تميزهصصا ايةصصا ً هصصي زيصصادة
االوعية الدموية في عةلة الحجاب الحاجز والتي تعد
أحصصد مراحصصل االصصصالح الخلصصوي وهصصي تكصصوين اوعيصصة
 لغصصرضanglogenesis دمويصصة جديصصدة بعمليصصة تصصدعى
زيصصادة عصصدد االوعيصصة الدمويصصة النافصصذة للخاليصصا االلتهابيصصة
[وفصصي حال صة28]  الصصصالح الةصصررTranscytosis
 ف ص ن الخاليصصا االلتهابيصصةrepair عصصدم حصصصول أصصصالح
تحفصصصصصز خاليصصصصصا االرومصصصصصة الليفيصصصصصة لتكصصصصصوين االليصصصصصاف
الكوالجينيصصة التصصي تتصصراكم فصصي المراحصصل النهائيصصة مصصن
االستجابة االلتهابية لتؤدي الى ستلي العةالت ومن
 ممصصا يصصؤدي الصصى صصصعوبة فصصيSclerosis ثصصم تصصصلبها
.[29] التنفس واالضرار بوظيفة الجهاز التنفسي
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Abstract:
The chamomile is one of the most important medicinal plants recommended for
treatment of asthma and some respiratory system diseases.
This research was designed to research the effects of aqueous extract of
chamomillarecutita on histological structure of Diaphragm of albino mice.
The study included 40 male albino mice Musmusculus, their age ranged from (5-7)
weeks.The mices were divided randomly to 5 groups and oral administered with 1 ml
every day for 10 days:First Group G1: consider as control group and treated with normal saline,Second
Group G2: was treated with aqueous extract of chamomile with concentration of 3 gm
/100 ml D.W, Third Group G3: was treated with aqueous extract of chamomile with
concentration of 5 gm /100 ml D.W.Fourth Group G4: was treated with aqueous
extract of chamomile with concentration of 7 gm /100 ml D.W and the Fifth Group
G5: was treated with aqueous extract of chamomile with concentration of 10 gm /100
ml D.W.
Theresults of microscopic examination of diaphragm sections of groups G3,G4 and
G5 showed degenerative effects on muscular tissue in way of breaking of myofibrils
differences in their sizes and degeneration of most of nuclei of muscle fiber and their
migration to inside the muscle fiber , it has been found that these treatments cause an
alteration in myofibril in fibrotic myofibril.
From this study we conclude that low concentration of aqueous extract of chamomile
have low side effect on major respiratory muscles and could be used in beneficial
treatment to contact diseases of respiratory system but without longer duration.
Key words: Chamomile, histological changes, diaphragm.
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