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خالالالل انرزالالشح يالالٍ  2010/3/1انالالٗ  2011/3/1رالالى دساعالالخ رالالسصٛش يغالالؾٕل قشالالٕس انشيالالبٌ صالال ٙانقيالالا انً الالبثخ رغشٚجٛالالب
ثيرٛه ٙانغٛبسدٚب اناليجهٛخ  ،Giardia lambliaؽٛش عبءد صكشح انجؾش يٍ خالالل كضالشح انًالشاعع ٍٛانٕاصالذ ٍٚنًخزجالش ان الؾخ
انًشكض٘ يٍ قشٚز ٙانًعًٛشح ٔعٕل دْٔبٌ انزبثعزبٌ نًؾبصظخ ثبثم .رى صؾص انًشاعع ٍٛؽغت االعًالبس ٔانغالُظ ،كًالب رالى اخالز
عُٛبد خشٔط انقيا ص ٙرهك انقشٖ ٔخالل عبو .ؽٛش ثُٛذ َزبئظ انذساعخ اٌ نًغؾٕل قشالٕس صًالشح انشيالبٌ رالسصٛش صعالبل ٔيجب الش
صالال ٙعالالالط انقيالالا انً الالبثخ رغشٚجٛالالب ٔانًقغالالًخ انالالٗ يغالالبي ٛؽٛالالش رُبعالالجذ عالالذد انؾٕٛاَالالبد انًعبصالالبد شدٚالب ثضٚالالبدح عالالذد انغالالش
انًعيبح ؽٛش عغهذ انًغًٕعخ انشاثعخ اعش ٔاعهٗ َغجخ ربء يقبسَخ ثبنًغبي ٛاالخشٖ .يالٍ خالالل صؾالص اال الخبن كبَالذ
انرئالخ انعًشٚالخ  )12-6عالُخ رؾًالالم اعهالٗ َغالجخ اصالالبثخ ٔيالٍ كالال انغُغالٔ .)%37.70 ٍٛكبَالالذ َغالجخ االصالبثخ انكهٛالالخ %23.55
 %24.79ركٕس %22.46 ،اَبس) .كًب عغهذ ا ٓش ان ال ٛرًالٕص) اعهالٗ َغالجخ اصالبثخ ثعُٛالبد انجالشاص نهقيالا انًالسخٕرح يالٍ
اعيؼ انًُبصل ٔانؾذائق .)%56.25
انًقذيخ
ٚعشف انزيرم ثسَّ انعالقخ ثَٕ ٍٛع ٍٛيخزهرز ،ٍٛثؾٛش اٌ اؽذًْب ْٕٔ انيرٛم ٚ Parasiteعٛش ص ٙأ عهالٗ َالٕ اخالش
ْٕ انًض ٛأ انعبئم  Hostث ٕسح يؤقزخ أ دائًٛخٚٔ .قذو انًض ٛانغزاء ٔانًالسٖٔ نغًٛال ادٔاس ؽٛالبح انيرٛهال ٙأ قغالًب يٓالب
كًب ٚغجت انيرٛهَ ٙزٛغخ َزٛغخ نٓزِ انعالقخ ضشسا ص ٙعغى انًض ٛعبد هللا.)1975 ،
ٚيهق اعى رٛه ٙعهٗ كم كبئٍ ؽٚ ٙزيرم عهٗ كبئٍ ؽ ٙآخش ٔٚغزرٛذ يُالّ كبنرٛشٔعالبد ٔانجكزشٚالب ٔانذٚالذاٌ ٔاالٔانالٙ
ٔانًر هٛبد ٔانريشٚبد ٔٚعشف انيرٛه )Parasite ٙثسَّ كبئٍ ؽ ٙصغٛش يغٓش٘ يضم االٔانال) Protozoa ٙأ صالغٛش ٚالشٖ
ثالالبنع ٍٛانًغالالشدح يضالالم انذٚالالذاٌ )ٔ (Helminthesانًر الالهٛبد ٚٔ )Arthropodsعالالٛش عهالالٗ ؽغالالبة كالالبئٍ ؽالال ٙآخالالش ٚعالالشف
انًضُْٔ )Host ٛبنك صالصخ اَالٕا يالٍ انزيرالم ْالى َ:البص ٔضالبس ٔي البؽت .صبنُالبص ٚغالًٗ ركبصالم ٔ )Mutualismانضالبس
ٚغالالًٗ ريرالالم ٔ )parasitismانً الالبؽت ٚغالالًٗ رعالالبٚش ٔ )Commensalismsاخيالالش ْالالزِ االَالالٕا ْالالٕ انُالالٕ انضالالبس .رعالالذ
االصبثخ ثبنيرٛهٛبد انًعٕٚخ يٍ االصبثبد انٕاععخ االَزشبس ص ٙعً ٛاَؾبء انعبنى َظشا نغٕٓنخ اَزقالبل ْالزِ انيرٛهٛالبد ٔادٔاسْالب
انٛشقٛخ عٍ شٚق انًبء ٔاال عًخ انًهٕصخ )ٔ .(Pozio, 2008رُزقم االصبثخ يٍ خص انالٗ اخالش عالٍ شٚالق انزًالبط انًجب الش
ص ٙانظشٔف انًالئًخ ٔنعبداد انُبط ٔٔعٓٛى انضقبصٔ ٙان ؾ ٙدٔس يٓى ص ٙاَزقبل االصبثخ  .)Damen et al., 2007كًالب اٌ
عذو اْزًبو انجبعخ ثُظب صخ انخضشٔاد ٔرهٕس اٚذٓٚى ٔخبصخ ص ٙاصُبء انُقم ٔانج ٛنّ دٔس كجٛش ص ٙاالصبثخ العًٛب ارا كبَذ ْزِ
انخضشٔاد قذ عقٛذ ثًٛبِ انًغبس٘ غٛش انًعبيهخ ٔ )Slifko et al., 2000يًب ٚضٚذ يٍ خيٕسح االيش ْٕ قٛبو ثعال انجبعالخ
ثزشرٛت ْزِ انخضشٔاد عهالٗ االس انزال ٙقالذ ركالٌٕ يهٕصالخ ٔٚقالٕو ثعضالٓى ثغغالهٓب صالٔ ٙعالبء ٔاؽالذ ْٔالزا ٚغالبْى صال ٙرهالٕس كالم
انخضشٔاد.
قبو انعهًبء ٔانجبؽضٌٕ ثزغًٛخ صالصخ إَا ربثعخ نغُظ  Giardiasعهٗ اعبط االخالزالف صال ٙانزيالبثق انشالكه ٙنهُب اليخ
 Trophozoiteنٕؽظذ ثٕاعيخ انًغٓش انضٕئ:ْٙٔ (Rondey, 2000) ٙ
 Giardia agilisر ٛت انجشيبئٛبد ٔركٌٕ اعيٕاَٛخ ٕٚهخ
 Giardia murisر ٛت انقٕاس

ٔركٌٕ ق ٛشح ٔيذٔسح

 Giardia lambliaر ٛت االَغبٌ ٔانهجبئٍ االخشٖ رًزبص ثشكهٓب انكًضش٘ ٔص ٙدساعخ ؽذٚضخ خ ذ إَا اضالبصٛخ اعزًالبدا
عهٗ عهٗ اعبط االخزالصبد عٍ  Giardia lambliaنٕؽظذ ص ٙانًغٓش االنكزشَٔ:ْٙٔ ٙ
ٛ ٚ Giadia ardeaeت يبنك انؾض(Erlandsen et al., 1990) ٍٚ

ٛ ٚ Giardia pistaceت انججغبء )(Erlandsen and Bemrick, 1987
 Giardia microtiر ٛت انغضالٌ ).(Feely, 1988
اٌ اسررب َغجخ االصبثخ ثبنيرٛه Giardia lamblia ٙص ٙيُب ق يخزهرخ يٍ انعالبنى رًضالم خيالٕسح كجٛالشح عهالٗ صالؾخ
انرشد ٔانًغزً  .اٌ اكضش انرئبد رسصشا ثبالصبثخ ثٓزا انًش ْى اال ربل ) .(Rajeshwari et al., 1996اعيالالالذ انذساعالالالبد
انؾذٚضالالخ َظالالشح عذٚالالذح عالالٍ ٔثبئٛالالخ رٛهالال Giardia lamblia ٙيًالالب ؽالالش انجالالبؽض ٍٛعهالالٗ انقٛالالبو ثذاسعالالبد يزُٕعالالخ ؽالالٕل اَزشالالبس
انيرٛهٛبد انًعٕٚخ ٔيٍ ثُٓٛب رٛه Giardia lambliaٙصر ٙاالسعُزال ٍٛعالغم ) Taus et al. (1998اعهالٗ َغالجخ نهًالش صالٙ
يٛبِ انششة ثهغذ .%19.7
ايب ص ٙنُذٌ صقذ كبٌ اَزشبس انيرٛهال ٙعالبنٔ ٙرنالك صال ٙدساعالخ اَزقبئٛالخ عالٍ انيرٛهٛالبد انًعٕٚالخ نُالضالء انرُالبدل آخشْالب ر
ثهغذ عذد االصبثبد ثيرٛه 58 Giardia lambliaٙؽبنخ يٍ يغًٕ  70ؽبنخ اصبثخ عبيخ ثبنيرٛهٛبد انًعٕٚخ (Hardie et
).al., 1999
ٔصال ٙدساعالخ اعشٚالذ صال ٙاعالجبَٛب يالٍ قجالم ) Rodriquez et al. (1996الًهذ ثعال
انعًش ثهغذ االصبثخ ثيرٛه %25.3 Giardia lamblia ٙص ٙدساعخ انيرٛهٛبد انًعٕٚخ.

اال رالبل دٌٔ عالٍ انشاثعالخ صالٙ

ايب ص ٙنجُبٌ صقذ كبَذ َغجخ االصبثخ ثبنيرٛه %7 ٙاعشاْالب )ٔ (Araj et al., 1996صال ٙانذساعالخ انًؾهٛالخ صال ٙانعالشال
ؽٕل اَزشبس انيرٛهٛبد انًعٕٚخ ص ٙثغذاد ار كبَذ َغجخ االصبثخ ثبنيرٛه ٙنال ربل  %21.4يقبسَالخ ثبنيرٛهٛالبد انًعٕٚالخ االخالشٖ
انشٛخه.)2002 ،ٙايب ص ٙانجبنغ ٍٛصقذ ٔصهذ َغجخ االصبثخ  %42.1انعُجكٔ )2002 ,ٙص ٙانج شح الؽال الُبٔح  )1995اٌ
اعهٗ َغجخ نالصبثخ عغهذ نيرٛه Giardia lamblia ٙثهغذ  %9.8نجع ا ربل انًذاسط االثزذائٛخ.
رؾ الالم االصالالبثخ ثيرٛهالال Giardia lamblia ٙايالالب ث الالٕسح يجب الالشح عالالٍ شٚالالق ثالالشاص أ عغالالى أ يالثالالظ انشالالخص
انً بة ) (Petersen et al., 1988أ ث ٕسح غٛش يجب شح انز ٙرؾذس عٍ شٚق رُبٔل انيعبو أ انًبء انًهٕس ثبالكٛالبط ار
ٚعذ انًبء يٍ انُٕاقم انًًٓخ نهًش ).(Mintez et al., 1993
رعذ ثع انؾٕٛاَبد كًضبئ خبصَخ نهًش رغجت ص ٙاَزشبسِ ثشكم ٔاع ص ٙاال خبن انزْ ٍٚى ص ٙرًبط يجب ش
ي انؾٕٛاَبد ص ٙانؾقم ) ،(Xiao, 1994ر رغبْى انؾٕٛاَبد انجشٚخ يضم انقُذط ٔ Beaverصالبس انًغالك ٔ Musk ratانٛشثالٕ
ٔ Gerbilانغالالشراٌ  ratصالالَ ٙشالالش االصالالبثخ عالالٍ شٚالالق رهالالٕس انًٛالالبِ ثرضالالالرٓب ) .(Tjompson, 2000; 2004كًالالب رغالالبْى
انؾٕٛاَبد االنٛرخ خبصخ انكالة ٔ Dogsانقيا ٔ Catsانًب ٛخ  Ivestockصَ ٙقم االصبثخ ار ٚعالذ ْالزا انيرٛهال ٙالبئ صالْ ٙالزِ
انؾٕٛاَبد )ٔ .(Thompson et al., 2008يٍ انعٕايم انًغبعذح عهٗ اَزقبل االصبثخ ثبنًش ص ٙاالَغبٌ ٔانؾٕٛاٌ ْالٕ ثقالبء
اكٛبط انيرٛه ٙصعبنخ ٔقبدسح عهٗ االَزشبس ٔاؽذاس االصبثخ ٔثإيكبَٓب اٌ رجقٗ ؽغٛخ نًذح صالصخ ا ٓش ص ٙانًبء ثعذ خشٔعٓالب صالٙ
انجشاص انٗ ثٛئزٓب انخبسعٛخ ) ،(Clark, 1992كزنك صإٌ انكٛظ ثبعزيبعزّ انجقبء ؽٛب ثذسعخ ؽشاسح  5و ؽٕان 11 ٙاعالجٕعب صالٙ
انًبء ٔ 7اعبث ٛص ٙانزشثخ انش جخ ٔاعجٕ ٔاؽذ ص ٙانجشاص ).(Olson, 1999
نقذ عشف االَغبٌ انُجبربد انيجٛخ ٔ صٕائذْب انعالعٛخ انًخزهرخ يُالز صغالش انزالبسٚف ,صقالذ ثالش انعالشة ٔان ال ٌُٕٛٛانقالذيبء
ص ٙعهى انزذأ٘ ثبنُجبربد ر اعزخذيٕا انعذٚذ يٍ ْزِ انُجبربد ص ٙعالط انكضٛالش يالٍ االيالشا اضالبصخ انالٗ اعالزعًبنٓب صال ٙااليالٕس
االخشٖ س بد 1961,؛ ٔعٕيبٌ.)2001,
رزُالالٕ شائالالق اعالالزعًبل انُجبرالالبد انيجٛالالخ يالالٍ اعالالزعًبل يُقالالٕ أ يغهالال ٙانُجالالبد انكبيالالم انالالٗ اعالالزخالن انًالالبد انرعبنالالخ
ٔاعزخذايٓب ص ٙصٕس ٔ رشاكٛت صٛذالَٛخ يخزهرخ ,خبصخ ٔآَب رؾزٕ٘ عهٗ انعذٚذ يٍ انًٕاد انرعبنخ يًب ٚؤد٘ انٗ رقهٛم ظٕٓس
ا٘ اعشا عبَجٛخ ثغجت اعزعًبل عً ٛاعالضاء انُجالبدٔ ,رعالذ انعالٕدح العالزخذاو انُجبرالبد انيجٛالخ صال ٙانعالالط ْال ٙعالٕدح نهيجٛعالخ,
خبصخ ٔاٌ نهعقبقٛش ان ُبعٛخ اعشا عبَجٛخ يزعذدح يقبسَخ ثٓزِ انُجزبد ظبْشَٔ.)2003 ,ظشا نًب رُقهالّ انًشالشٔثبد ٔانًالٕاد
انغزا ئٛخ ٔانخضشٔاد ٔانؾٕٛاَبد خبصخ نهكضٛش يٍ االيشا ٔانيرٛهٛالبد ٔصٚالبدح َغالجخ االصالبثخ ثٓالزا انيرٛهال ٙصال ٙيذُٚالخ انؾهالخ
خبصخ ص ٙقشٚخ انًعًٛٛشح ٔعٕل دْٔبٌ ٔقهخ انذساعبد انز ٙرخص ْزا انيرٛه ٙنزا عبء انٓذف يٍ انذساعخ انؾبنٛخ صًٛب ٚه:ٙ
 .1انزؾش٘ عٍ االصبثخ ثيرٛه ٙانغٛبسدٚب اناليجهٛخ ص ٙانًش

أ انقيا.

 .2اخزجبس صعبنٛخ انًبدح انخبو نقشٕس صًبس انشيبٌ ص ٙاالصبثبد انزغشٚجٛخ نهقيا ثيرٛه ٙانغٛبسدٚب اناليجهٛخ.

شل انعًم
خالل انرزالشح يالٍ  2010/3/1انالٗ  2011/3/1رالى دساعالخ رالسصٛش انًالبدح انخالبو نقشالٕس صًالشح انشيالبٌ صال ٙانقيالا انً البثخ
رغشٚجٛب ثيرٛه ٙانغٛبسدٚب اناليجهٛخ ص ٙيخزجش انيرٛهٛبد انًزقذو/قغى عهٕو انؾٛبح-عبيعخ ثبثم.
رى اصيٛبد  25قيخ ركٕس) ٔثعًش يٍ  8-6أعالبث ٛغٛالش ي البثخ ثعالذ انزسكالذ يخزجشٚالب يالٍ رنالك رالى عالضل  10ؽٕٛاَالبد
يُٓب نهغٛيشح كم  5ؽٕٛاَبد ص ٙقرص خبن.
ثعذ صزشح رى اصيٛبد  5قيا ي بثخ ثعذ صؾ ٓب يخزجشٚب ٔانزسكذ يٍ رنك.رى ؽغض انخًغخ عشش غٛش انً بثبد ي انخًغخ انً بثبد ص ٙقرص راد اثعبد  1×3×2و نؾ الٕل انعالذٖٔ صال ٙانقيالا غٛالشانً بثخ ي رغش ٚانؾٕٛاَبد غٛش انً بثخ ثغبئا انؾٕٛاَبد انً بثخ انؾبٔ٘ عهٗ انُب يخ ٔانًزكٛغخ.
 رغً ٛال انقيالالا  )20قيالالخ ،كالالم يغًٕعالالخ رض الى  5ؽٕٛاَالالبد صالال ٙاقرالالبن راد اثعالالبد 1.5و×1.5و× 50عالالى ثضالالًُٓب يغًالالٕعزٙانغٛيشح.
عبءد صكشح انجؾش يٍ خالل كضشح انًشاعع ٍٛنًخزجش ان ؾخ انًشكض٘ ٔانًشاكض ان ؾٛخ االخشٖ صال ٙثبثالم ٔ %90يالٍ ْالؤالء
انًشاعع ٍٛكبَٕا يٍ اْبن ٙقشٚخ انًعًٛشح ٔقشٚخ عٕل دْٔبٌ انز ٍٚكبَٕا ٚعبٌَٕ يٍ االعالٓبل .ر رالى خالالل انرزالشح انًالزكٕسح اَرالب
صؾص  259خ ب  121ركش ٔ 138اَضالٗ) يالٍ اْالبن ٙقشٚالخ انًعًٛالشح ٔعالٕل دْٔالبٌ ٔؽغالت االعًالبس نهزؾالش٘ عالٍ االصالبثخ
ثيرٛه.G.lamblia ٙ
حيىاَبد انتجشثخ
اعزخذيذ صْ ٙزِ انذساعخ انقيا انز ٙرالى اصاليٛبدْب يالٍ يُالب ق يخزهرالخ يالٍ يذُٚالخ انؾهالخٔ ،قغالًذ انالٗ عالزخ يغالبيٛ
ثضًُٓب يغًٕعز ٙانغٛيشح ثٕاق خًغخ ؽٕٛاَبد نكم يغًٕعخ ٔانز ٙعشعالذ ثًالبدح يغالؾٕل قشالٕس صًالبس انشيالبٌ انخالبو ثٕاقال
 50يهغى/كغالالى يالالٍ ٔصٌ انغغالالى ٔاعالالزخذيذ انغشعالالخ َرغالالٓب نكالالم انًغالالبي ٛانزالالٔ ٙضالالعذ صالال ٙاقرالالبن قٛبعالالٛخ يُزظًالالخ راد اثعالالبد
1.5و×1.5و× 50عى.
ٔضعذ انؾٕٛاَبد رؾذ انغٛيشح ص ٙغشصخ يكٛرخ رؾذ دسعخ ؽشاسح  2±22ؤ .ºصَالذ انؾٕٛاَالبد صال ٙثذاٚالخ انزغشثالخ
ٔعغهذ أصآَب صى اعيٛذ كم يغًٕعخ انًبء ٔانيعبو ثكًٛبد كبصٛخ ٔثشكم يزٕاصم صى ٔصَالذ انقيالا كالم اعالجٕ ٔ الٕال يالذح
انزغشثخ انز ٙاعزًشد ٕٚ 30و.
جًع وفحص انعيُبد
اعشٚذ عهٗ انغبئا انجشش٘ ٔانؾٕٛاَ ٙصؾٕصبد ًهذ انرؾص انعٛبَٔ ٙانرؾص انًغٓش٘ ْٔ-:ٙ
أ -انفحص انعيبَي
صؾ ذ عُٛالبد غالبئا انقيالا انً البثخ عٛبَالب قجالم صؾ الٓب يغٓشٚالب ٔ الًم انرؾالص قٕايالّ ٔ Consistencyنَٕالّ
 Colourصقذ ٚؾزٕ٘ عهٗ انذو  Bloodأ انًخب  Mucusصٛغت صؾص ْالزِ االعالضاء ث الٕسح يُر الهخ ٔثعُبٚالخ
ؽذٚذ٘.)1996 ،
ة -انفحص انًجهشي Microscopic examination
ًم انرؾص انًغٓش٘ اعزخذاو شٚقخ انًغؾخ انًجب شح ٔكبالر-:ٙ
أٔال -شٚقخ انًغؾخ انًجب شح Direct Smear Method

رى صْ ٙزِ انيشٚقخ ٔض قيشح يٍ انًؾهٕل انرغهغ ٙاالعزٛبد٘  %0.9 Normal salineكهٕسٚالذ ان الٕدٕٚو) عهالٗ
اؽذ عبَج ٙشٚؾخ صعبعٛخ َظٛرخ ٔعبصخ ٔقيشح اخشٖ يٍ يؾهٕل انٕٛد  Lugol's iodineعهٗ انغبَالت االخالش صالى اخالزد كًٛالخ
صغٛشح يٍ انغبئا ثٕاعيخ عٕد خشجٔ Wood stick ٙيضعذ ثشكم عٛذ ي قيشح يٍ انًؾهٕل انرغالهغٔ ٙيؾهالٕل انٛالٕدٔ ،قالذ
اخزد انعُٛالبد يالٍ ايالبكٍ يخزهرالخ يالٍ انًُالٕرط نضٚالبدح اؽزًالبل ظٓالٕس انيرٛهال ،ٙصالى ٔضال غيالبء انشالشٚؾخ يالٍ دٌٔ انزغالجت صالٙ
ؽ ٕل صقبعبد ْٕائٛخ ثعذ اصانخ اٚخ عغًٛبد كجٛشح يٍ انعُٛخ ).(Singh et al., 2009
تجشيع انحيىاَبد
رى رغش ٚانؾٕٛاَبد انز ٙكبٌ ٔصٌ كم يُٓب  0.5±1.5كغى ٔعًالش  8-6اعالبث ٛثبنغالبئا انؾالبٔ٘ عهالٗ انيالٕس انًزغالز٘
ٔانًزكٛظ نيرٛه ٙانغٛبسدٚب ٔ G.lamliaرنك ثسخز  3غى يٍ انغبئا ي  3يهٛهزش يٍ انًبء انًقيش ص ٙاَجٕة يعذ٘ Stomach
ٔ tubeؽقُذ ص ٙانرالى صالى رشكالذ نًالذح ٚالٕئ ٍٛثعالذْب صؾ الذ ثشالكم يُرالشد نًالؽظالخ انعاليالبد انًشضالٛخ انزال ٙعًهالذ االعالٓبل
انذُْ ٙي ظٕٓس اال ٕاس انًزغزٚخ ٔانًزكٛغخ ص ٙانجشاص ي ظٕٓس عاليبد انزعت ٔانخًٕل.قغًذ انؾٕٛاَبد انالٗ عالزخ يغالبيٛ
كم يغًٕعخ رضى  5ؽٕٛاَبد) ص ٙاقرالبن ثضالًُٓب يغًالٕعز ٙانغالٛيشح انزال ٙعشعالذ االٔنالٗ يُٓالب ثًغالؾٕل انيؾال ٍٛانًؾهالٙ
ٔانضبَٛخ ثًغؾٕل قشٕس انشيبٌ ٔقجم انجذء ثزغش ٚؽٕٛاَبد انًغبي ٛاالخشٖ ثـ  )10اٚبو.
 .1رى رغش ٚانًغًٕعخ االٔنٗ  5قيا) ٔكبالر-:ٙ
 50غى يٍ انًبدح ي انهؾى أ انًشل ٔانخجض ثعذ رغٕٚعٓب نضًبٌ انزٓبيٓب يٍ قجم انؾٕٛاٌ يشح ٔاؽذح صجبؽب.
 .2انًغًٕعخ انضبَٛخ  5قيا)
 50غى َرظ انعًهٛخ اعالِ يشر ٍٛكم  12عبعخ).
 .3انًغًٕعخ انضبنضخ  5قيا)
 50غى َرظ انعًهٛخ ٔنكٍ صالس يشاد ص ٙانٕٛو كم صًبٌ عبعبد).
 .4انًغًٕعخ انشاثعخ  5قيا)
 50غى َرظ انعًهٛخ  4يشاد ص ٙانٕٛو كم عذ عبعبد).
 -رى رُظٛ

االقربن ٔرعقًٓٛب ثًبدح انذٚزٕل يشرٕٚ ٍٛيٛب صجبؽب ٔيغبءا

 صؾ ذ كم انقيا نهزسكذ يٍ ؽ ٕل انعذٖٔ كم ٕٚو.ثعذ يضٕٚ 21 ٙو ؽ هذ عًهٛخ انعذٖٔ نغً ٛانقيا  20قيخ).تحضيش يضحىق قشىس انشيبٌ
رى شاء قشٕس صًشح انشيبٌ يٍ انغٕل انًؾه ٙانعيبس) ٔصُرذ ص ٙيعشت قغى عهالٕو انؾٛالبح انزالبث نكهٛالخ انعهالٕو ،صالى
ؾُذ انًبدح ٔٔضعذ ص ٙعهت صعبعٛخ راد غيبء يؾكى غٛش س ت نؾ ٍٛاالعزعًبل.
انتحهيم االحصبئي
رى رؾهٛم انُزبئظ اؽ البئٛب ثبعالزخذاو اخزجالبس  (t-test) tنهًقبسَالخ ثال ٍٛاصالبثخ ركالٕس ٔاَالبس انًغالبي ٛانعًشٚالخ انًخزهرالخ،
ٔكزنك ث ٍٛعذد انقيا انًعبصبد ثبخزالف عذد انغش انشأ٘.)1992 ،
انُتبئج Results
كبَذ َغجخ االصبثخ صٓ ٙش رًٕص اعهٗ يٍ ثقٛالخ اال الٓش ٚ )%56.25هٛالّ الٓش آٚالبس كًالب صال ٙانشالكم ٔ .)1اظٓالشد
َزبئظ انزؾهٛم االؽ بئ ٙصشٔقبد يعُٕٚخ ث ٍٛانُغجخ انًئٕٚخ نهقيا انً بثخ ثالسخزالف اال الٓش خالالل انغالُخ ثبعالزخذاو اخزجالبس (t-
).test

النسبة المئوية لالصابة ()%
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االشهر

انشكم  :)1انُغجخ انًئٕٚخ نعُٛبد انقيا انً بثخ ؽغت اال ٓش خالل انغُخ
كبَذ َغالجخ اصالبثخ انالزكٕس  )%24.79اعهالٗ يالٍ االَالبس  ، )%22.46اظٓالشد َزالبئظ انزؾهٛالم االؽ البئ ٙثبعالزخذاو
اخزجبس )ٔ (t-testعٕد صشٔقبد يعُٕٚخ عُذ االصبثخ ثيرٛه G.lamblia ٙثزسصٛش انرئخ انعًشٚخ نهزكٕس )ٔ (t=2.91كزنك ثبنُغجخ
نالَبس ) (t=4.95عُذ يغزٕٖ دالنخ  0.05عذٔل.)1-
عذٔل  : 1عذد انزكٕس ٔاالَبس انً بث ٍٛثبنغٛبسدٚب ي َغجخ االصبثخ ؽغت انرئبد انعًشٚالخ صال ٙقشٚالخ انًعًٛالشح ٔعالٕل دْٔالبٌ
انزبثعخ نًذُٚخ انؾهخ.
انعًش
5-1
11-6
12-11
12-11
02-11
52-01
انًجًىع

انكهي
اَبث
ركىس
%
يفحىصيٍ يصبثيٍ
%
يفحىصيٍ يصبثيٍ
%
يفحىصيٍ يصبثيٍ
25
8
32
29.41
5
17
20
3
15
37.70
23
61 33.33
11
33 42.85
12
28
24.52
13
53 20.83
5
24 27.58
8
29
26.31
10
38 28.57
6
21 23.52
4
17
19.56
9
46 25.92
7
27 10.52
2
19
10.34
3
29 12.5
2
16 7.69
1
13
23.55
61
259 22.46
31
138 24.79
30
121

انكشف انكيًيبئي عٍ ثعض انًكىَبد انفعبنخ في يضتخهص قشىس حًبس انشيبٌ
ا بسد َزبئظ انكش انكًٛٛبئ ٙانًجُٛالخ صال ٙعالذٔل  )2انالٗ ٔعالٕد عالذد يالٍ انًشكجالبد ٔانًالٕاد انرعبنالخ صال ٙقشالٕس صًالبس
انشيبٌ انز ٙآًْب انقهٕٚذاد ٔانشارُغبد ٔان بثَٕٛبد ٔانكالٚكٕعٛذاد ٔانذثبغٛبد.
عذٔل َ :)2زبئظ انكش

انكًٛٛبئ ٙعٍ ثع

انًكَٕبد انرعبنخ ص ٙيغزخهص قشٕس صًبس انشيبٌ.

انُتيجخ
َىع انكشف
د
+
انقهٕٚذاد Alkaloids
1
+
انشارُغبد Resins
2
+
ان بثَٕٛبد Saponins
3
+
انكالٚكٕعٛذاد Glycosides
4
+
انذثبغٛبد Tannins
5
اظٓشد َزبئظ انزؾهٛم االؽ البئ ٙثبعالزخذاو اخزجالبس )ٔ (t-testعالٕد صشٔقالبد يعُٕٚالخ ثال ٍٛعالذد انقيالا انًعبصالبد خالالل
اعجٕ يٍ انزغشٔ ٚكبَذ قًٛخ ) .(t=2.248صؾ ذ انؾٕٛاَبد ٕٚيٛب ٔكبَذ انُزبئظ كًب ص ٙانغذٔل .)3

عذٔل  :)3عذد انقيا انًزعبصبد خالل اعجٕ ثعذ رغشٚعٓب صجبؽب.
%
انًعبفبد
انيىو
االول
انخبَي
انخبنج
20
1
انشاثع
20
1
انخبيش
60
3
انضبدس
60
3
انضبثع
كًب عبءد َزبئظ صؾٕصبد انًغًٕعخ انضبَٛخ ٔانًغشعخ يشرٕٚ ٍٛيٛب كًب ص ٙانغذٔل ٔ .)4قالذ اظٓالشد َزالبئظ انزؾهٛالم
االؽ الالبئٔ ٙعالالٕد صشٔقالالبد يعُٕٚالالخ ثالال ٍٛعالالذد انقيالالا انًعبصالالبد خالالالل اعالالجٕ يالالٍ رغشٚعٓالالب صالالجبؽب ٔيغالالبءأ ،كبَالالذ قًٛالالخ
).(t=3.041
عذٔل  :)4عذد انقيا انًزعبصبد خالل اعجٕ ثعذ رغشٚعٓب صجبؽب ٔيغبءا.
انيىو
االول
انخبَي
انخبنج
انشاثع
انخبيش
انضبدس
انضبثع

انًتعبفيبد
1
2
4
4
4

%
20
40
80
80
80

ايب ؽٕٛاَبد انًغًٕعخ انضبنضخ ٔانًغشعخ صالس يشاد ص ٙانٛالٕو صقالذ كبَالذ َزبئغٓالب كًالب صال ٙانغالذٔل ٔ .)5قالذ اظٓالشد
َزبئظ انزؾهٛم االؽ بئٔ ٙعٕد صشٔقبد يعُٕٚخ ثال ٍٛعالذد انقيالا انًعبصالبد خالالل اعالجٕ يالٍ رغشٚعٓالب صالجبؽب ٔظٓالشا ٔيغالبءا،
ٔكبَذ قًٛخ ).(t=2.269
عذٔل  :)5عذد انقيا انًزعبصبد خالل اعجٕ ثعذ رغشٚعٓب صجبؽب ٔظٓشا ٔيغبءا.
%
انًتعبفيبد
انيىو
االول
انخبَي
60
3
انخبنج
60
3
انشاثع
100
5
انخبيش
ٔانغذٔل ٚ )6ج ٍٛكربءح انًبدح انًغشعخ ثضٚبدح عذد يشاد انزغشٔ ٚكبَذ  4يشاد ٕٚيٛبٔ .قذ اظٓشد َزالبئظ انزؾهٛالم
االؽ الالبئ ٙعالالذو ٔعالالٕد صشٔقالالبد يعُٕٚالالخ ثالال ٍٛعالالذد انقيالالا انًعبصالالبد خالالالل اعالالجٕ يالالٍ رغشٚعٓالالب صالالجبؽب ٔيغالالبءأ ،كبَالالذ قًٛالالخ
).(t=1.606
انغذٔل  :)6عذد انقيا انًعبصبد خالل اعجٕ ثعذ رغشٚعٓب صجبؽب ٔظٓشا ٔيغبءا ٔنٛال.

%
انًعبفبد
انيىو
االول
40
2
انخبَي
100
5
انخبنج
ايب عذٔل  )7صٕٓ ٚج ٍٛصٚبدح عذد انؾٕٛاَبد انًعبصبد يٍ انغٛبسدٚب ثضٚالبدح عالذد انغالش صال ٙانٛالٕو ٔقالذ اظٓالشد َزالبئظ
انزؾهٛم االؽ البئٔ ٙعالٕد صشٔقالبد يعُٕٚالخ ثال ٍٛعالذد انقيالا انًعبصالبد ثضٚالبدح عالذد انغالش انًعيالبح خالالل اعالجٕ يالٍ رغشٚعٓالب،
ٔكبَذ قًٛخ ).(t=8.878
عذٔل  :)7عذد انقيا انًعبصبد ثضٚبدح عذد انغش انًعيبح ي انُغجخ انًئٕٚخ ص 7 ٙاٚبو.
انًجبييع
االٔنٗ  5قيا)
انضبَٛخ  5قيا)
انضبنضخ  5قيا)
انشاثعخ  5قيا)
انًُبقشخ Discussion

كًيخ انجشع/غى
 50غى
 50غى
 50غى
 50غى

عذد انجشع في
انيىو
1
2
3
4

عذد انقطظ انًتعبفبد
في انيىو في االصجىع
 3ص ٙانٕٛو انغبث
 4ص ٙانٕٛو انغبث
 5ص ٙانٕٛو انخبيظ
 5ص ٙانٕٛو انضبنش

انُضجخ انًئىيخ
()%
60
80
100
100

انكشف انكيًيبئي عٍ ثعض انًكىَبد انفعبنخ في يضتخهص قشىس حًبس انشيبٌ
ثُٛذ َزبئظ انكش انكًٛٛبئ ٙعٍ ثع انًكَٕبد انرعبنخ ص ٙيغزخهص قشٕس صًشح انشيبٌ كًب ْٕ ص ٙانغذٔل  )1اَالّ
ٚؾزٕ٘ عهٗ يشكجبد انقهٕٚالذاد ٔانشارُغالبد ٔان البثَٕٛبد ٔانالذثبغٛبد ْٔالزا ٚزرالق يال يالب ركالشِ Al-rawi & Chakravarty
)ٔ (1988كزنك يب ا بس انٚٔ Reed (1995) ّٛزرق ٔعٕد انكالٚكٕعٛذاد ي يب ركشِ انًغعٕد٘ .)2001
تأحيش عذد انجشع (كًيخ انًبدح انًعطبح) في َضت عذد انحيىاَبد انًعبفبح
رج ٍٛيٍ خالل انُزبئظ انًٕضؾخ ص ٙانغذأل  )6ٔ 5ٔ 4ٔ 3اٌ َغجخ ربء انؾٕٛاَبد يالٍ انغٛبسدٚالب رالضداد شدٚالب يال
صٚبدح انًبدح انًغشعخ عذد انغش ) ْزا ٔاٌ انكربءح انعبنٛخ نهًغزؾه بد أ انًبدح انخبو نقشٕس صًبس انشيالبٌ صالْ ٙالالل انيرٛهالٙ
ٔثبنغشعخ  50غى/كغى ٔثبنرزشاد انضيُٛخ يشح ،يشر ،ٍٛصالالس يالشاد أ اسثال يالشاد ٕٚيٛالب) سثًالب ٚعالٕد انالٗ ررالبعالد انزبَُٛالبد
انًالبدح انرعبنالخ نهًالبدح انخالبو) يال انغشالبء انخهالٕ٘ نهكالبئٍ انؾالْٔ ٙالزا يالب اكالذِ Anthony (1976), Al-jasim & Barkat
 (1973).يالالٍ اٌ انزبَُٛالالبد رعًالالم عهالالٗ رؾيالالٛى انغشالالبء انخهالالٕ٘ نهكالالبئٍ انؾالال ٙيالالٍ خالالالل رسصٛشْالالب عهالالٗ انالالذٌْٕ ٔانجشٔرُٛالالبد صٛالالّ
ٔثبنزبنٚ ٙرقذ انكبئٍ قذسرّ عهالٗ انًُالٕ ،أ آَالب رخزالشل انغشالبء انخهالٕ٘ ٔرؾغالت انًٕاقال انرعبنالخ نالجع االَضًٚالبد داخالم انخهٛالخ
ٔانز ٙقذ ركٌٕ ضشٔسٚخ نًُٕ انكبئٍ انؾٔ ٙركبصشِ ).(Anthony, 1976
رًكالٍ ) Satomi et al., (1993يالٍ عالضل يضجيالبد اَالضٚى  Carbonic anhydraseيالٍ قشالٕس صًالبس انشيالبٌٔ ،قالذ
اظٓالالشد انُزالالبئظ ثالالبٌ انُغالالجخ انًئٕٚالالخ نهٓالالالل رالالضداد ثضٚالالبدح رشكٛالالض انًغالالزخهص أ كًٛالالخ انًالالبدح انخالالبو انًعيالالبح يًالالب ٚؤكالالذ اٌ رالالسصٛش
انًغزخهص ٔانًبدح انخبو ٚضداد ثضٚالبدح رشكٛالضِ ٔكًٛزالّ ٔرنالك سثًالب ٚعالٕد انالٗ انزالسصٛش انرٛضٚالبٔ٘ ٔانكًٛٛالبٔ٘ نهًغالزخهص ٔانخالبو
ْٔزا يب ا بس ان.Sastery & Miller (1981) ّٛ
ررغش يٛكبَٛكٛخ عًم انزبَُٛبد ٔانًشكجبد انرُٕٛنٛخ ص ٙقشٕس صًبس انشيبٌ ثقبثهٛزٓالب عهالٗ رشعالٛت انجشٔرُٛالبد انًٕعالٕدح
ص ٙانغشبء انخهٕ٘ أ ص ٙداخم انخهٛخ انؾٛخ عُذ رُبصزْب يٍ خالل انغشبء ٔركٕ ٍٚأاصش ْٛذسٔعُٛٛخ ث ٍٛيغبي ٛانٓٛذسٔكغٛم
انرُٕٛنٛالالخ انؾالالشح ٔانًزعالالذدح )ٔ (Phenolic hydroxylانًشكجالالبد انُزشٔعُٛٛالالخ أ انجشٔرُٛالالبد ٔثبنزالالبن ٙرضجالالٛا ثع ال االَضًٚالالبد
انضشٔسٚخ ص ٙانكبئٍ انؾ.(Covington, 1997; Reed, 1995) ٙ
نقذ صجذ اٌ االَغغخ انع جٛخ ْ ٙيٍ اكضش االَغغخ رسصشا ثبنًٕاد انكًٛٛبٔٚخ ثغجت اعزًبد االعزغبثبد انؾغٛخ ٔانؾالٕاصض
انع جٛخ عهٗ َربرٚخ االَٕٚبد )ٚ (Hernadez et al., 1995عزًذ رشكٛض انًغزخهص ٔانًبدح انخبو ص ٙاَغغخ انكبئٍ انؾ ٙعهالٗ
ثعال انعٕايالالم انرغالالٕٛنٕعٛخ يضالالم اخالالزالف صالال ٙيغالالبؽخ انغالاليؼ انًعالالش ٔاالخالالزالف صالال ٙكًٛالالخ انزغزٚالالخ ٔيعالالذل االٚال انخهالالٕ٘
ٔيعذالد االخشاط ٔيٕاق عًم انًغزخهص ٔيب ُٚزظ عُّ يٍ اخزالصبد عهالٗ اال الٕاس انٛشقٛالخ يالٍ ؽٛالش اعالزغبثزٓب نهًغالزخهص
).(Roberston & Mezzella, 1989

ا بس ) Guseva (1953اٌ نهزبَُٛبد انقذسح عهٗ االسرجب ثبنجشٔرُٛبد انًٕعٕدح داخالم انكالبئٍ انؾال ٙيًالب ًُٚال رؾههٓالب
صززعشقم ثغجت رنك عًهٛبد اال ٚانًزعهقخ ثبنُزشٔعٔ ٍٛاالؽًب االيُٛٛخ راد االعبط ص ٙاعزًشاس ؽٕٚٛخ انكبئٍ انؾ.ٙ
ايب ثبنُغجخ نكًٛخ انًبدح  50غى) أ٘ يشح ٔاؽذح ص ٙانٕٛو صكبَذ قذسرّ ص ٙانيرٛه ٙاقالم يًالب ْالٕ عهٛالّ يالٍ يالشر50 ٍٛ
غى) كم يشح ٔسثًب ٚعٕد انغجت انٗ قهخ كربءح انًبدح انرعبنخ انزبَ )ٍٛانًغؤٔنخ عٍ ان ربد انذٔائٛخ ص ٙانشيالبٌ ٔنضٚبدرٓالب صادد
عذد انؾٕٛاَبد انًعبصبح يٍ انيرٛه ٙانًزكٕس.
يٍ يالؽظخ رسص ٛش عذد انغش كًٛخ انًبدح انًغشعخ ص ٙانٕٛو) ص ٙؽٕٚٛخ انغٛبسدٚب َغذ االخالزالف ٔاضالؼ ٔكجٛالش صًٛالب
ثُٓٛى ص ٙانًذح انضيُٛخ انالصيخ نهقضبء عهٗ انيرٛهٔ ٙص ٙعذد انغش ص ٙانٕٛو َغذ اٚضب اٌ االخزالصالبد قبئًالخ ؽزالٗ ثال ٍٛانغالش
انًخزهرخ نهُجبد رارّ ْٔزا ايش جٛع ٙالٌ انغضء انرعبل صال ٙانُجبرالبد انشاقٛالخ ٚزالسصش ثعالذح عٕايالم يضالم عًالش انُجالبد ٔعًالش انكالبئٍ
رؾذ االخزجبس ٔ شٚقالخ االعالزخالن ٔٔقالذ ؽ البد انُجبرالبد ٔعهٛالّ صالسٌ انزُالٕ صال ٙانرعبنٛالخ ٚعالٕد انالٗ اخالزالف انزشكٛالض ٔانًالبدح
انرعبنخ ).(Walker et al., 1937
تأحيش يبدح انتجشيع في اختزال عذد االكيبس وانًتغزيخ في انقطظ انًخًجخ ثطفيهي انجيبسديب
اظٓشد دساعخ رخًٛظ انؾٕٛاَبد انًخزجشٚخ ثيرٛه ٙانغٛبسدٚب ركٌٕ انعذٚذ يالٍ االكٛالبط ٔانًزغزٚالخ انيهٛقالخ صال ٙااليعالبء
ٔعذد يُٓب يُزشش ص ٙايبكٍ يخزهرخ يٍ انغٓبص انٓضًٚٔ ٙعٕد عجت ركٌٕ ْزا انعالذد انكجٛالش يالٍ االكٛالبط ٔانًزغزٚالخ انالٗ عشعالخ
انيرٛه ٙانز ٙرى اعيبئٓب صًٕٚب ص ٙؽ ٍٛايزبصد يغًٕعبد انؾٕٛاَبد انًغشعخ ثبنيرٛهٔ ٙانز ٙعٕيهالذ ثعالذِ ثبنًالبدح انخالبو ثعالذو
ٔعٕد االكٛبط ٔانًزغزٚخ ثًُٛب ايزبصد انؾٕٛاَبد انًخًغخ ٔانًعبيهخ ثًغؾٕل ؾ ٍٛانؾُيخ ثٕعٕد عذد يٍ االكٛبط ٔقذ ٚعالٕد
انغجت ص ٙعذو ركٌٕ االكٛب ط انٗ رسصٛش انًالبدح انُجبرٛالخ صال ٙؽٕٚٛالخ انيرٛهال ٙصًالٍ انًعالشٔف اٌ عًهٛالخ ركالٕ ٍٚانكالٛظ رعزًالذ ثشالكم
سئٛغ ٙعهٗ ؽٕٚٛخ انيرٛهالٔ ٙقالٕح انغٓالبص انًُالبع ٙنغغالى انؾٛالٕاٌ انًخًالظ ) .(Thompson, 1977صرال ٙؽبنالخ كالٌٕ انيرٛهٛالبد
انًخًغخ ضعٛرخ َزٛغخ نزسصشْب ثبنًبدح انًغشعخ صٓ ٙعبعضح عٍ انزغهت عهٗ انغٓبص انًُالبعٔ ٙركالٕ ٍٚاكٛالبط ٔيالٍ صالى يزغالزٚبد
ٔنٓزا انغجت َالؽ َق بٌ ص ٙعذد االكٛبط ٔانًزغزٚبد أ عذو ركَٕٓب اعبعب عُذ اعزخذاو يغؾٕل قشٕس صًبس انشيبٌ.
ثُٛذ َزبئظ انرؾص ثسٌ  %24.79يٍ انزكٕس كبَٕا ي البث ٍٛثالبنيرٛه ٙانًالزكٕس يقبثالم  % 22.46يالٍ االَالبس ؽالبيهٍٛ
ٔي بث ٍٛثبنيرٛه ٙاٚضب عذٔل )2-كبَذ انرئخ انعًشٚخ ٔ 12-6يٍ كال انغُغال ٍٛرؾًالم اعهالٗ َغالجخ اصالبثخ  %37.70رٕصعالذ
 42.85ركٕس ٔ 33.33اَبس) ار كبَذ َغجخ االصبثخ ص ٙانزكٕس اعهٗ يُّ ص ٙاالَالبس كًالب ْالٕ يٕضالؼ صال ٙانغالذٔل ٔ )1سثًالب
ٚعٕد رنك نغهٕل انزكٕس َٔشب ٓى ص ٙانعًم يقبسَخ ثبالَبس ٔنعجٓى ص ٙانؾقٕل ٔانشٕاس ٔي انؾٕٛاَبد اكضش يُّ ص ٙاالَبس.
ايب عُذ صؾص عُٛبد ثشاص انقيالا انًالسخٕرح يالٍ اعاليؼ انًُالبصل ٔانؾالذائق انزبثعالخ نٓالب نالى رؤخالز عُٛالبد يالٍ انجغالبرٍٛ
ٔانشٕاس انزبثعخ نهقشٚز ٍٛانًزكٕسر ٍٛسثًب ركٌٕ ْزِ ثشاص كالة أ صعبنت أ ؽٕٛاَبد اخشٖ) ٔؽغت اال ٓش نًذح عالُخ كبيهالخ
رج ٍٛاٌ عجت انٕثبء ْٕ انقيا انؾبيهخ نهيرٛهٔ ٙكبَذ َغجخ االصبثخ صٓ ٙش رًٕص  %56.25اعهٗ يالٍ ثقٛالخ اال الٓش ٚهٛالّ الٓش
اٚبس ٚٔ % 65عالٕد انغالجت صال ٙرنالك نزالٕصش انظالشٔف انًُبعالجخ نًُالٕ ٔنُقالم انيرٛهال ٙؽزالٗ ثال ٍٛانؾٕٛاَالبد كسسررالب دسعالخ انؾالشاسح
ٔكضشح انؾٕٛاَبد انغبئجخ ث ٍٛقًبئى االصثبل ٔغٛشْب عهٗ انعكظ ص ٙا ٓش انشزبء قهخ ؽشكخ انؾٕٛاَبد ٔثشٔدح انغٕ انز ٙقذ رؤصش
ص ٙؽٕٚٛخ انيرٛهٔ ٙانقضبء عه.ّٛ
ٔيٍ خالل يالؽظخ انغذأل  )7ٔ 6ٔ 5ٔ 4ٔ 3صُالؽ ٔثٕضٕػ اٌ كربءح انًبدح انًغشعخ رضداد ثضٚبدح عذد انغالش
ص ٙانٕٛو انٕاؽذ صٓ ٙرُبعجّ شدٚب .يٍ خالل يالؽظخ ؽٕٛاَبد انغالٛيشح االٔنالٗ ٔانضبَٛالخ ٔيقبسَالخ انًغًالٕعز ٍٛصقالذ عالبءد كًالب
ٚه-:ٙ
عُذ رغش ٚؽٕٛاَبد انًغًٕعز ٍٛاالٔنٗ ثًبدح يغالؾٕل ؾال ٍٛانؾُيالخ انًؾهال ٙقجالم  10اٚالبو يالٍ ثالذء انزغشثالخ عالبءد
عكظ َزٛغخ ؽٕٛاَبد انًغًٕعخ انضبَٛالخ ر ؽالذس اصالبثخ عُالذ رغشٚعٓالب صًٕٚالب ٔثغالٕٓنخ ْٔالزا ظٓالش يالٍ خالالل صؾالص انؾٕٛاَالبد
ٕٚيٛب ر ظٓشد َزٛغخ اٚغبثٛخ صال ٙانٛالٕو انضبنالش يالٍ انزغشٚال  ،ثًُٛالب ؽٕٛاَالبد انغالٛيشح انضبَٛالخ ٔانًغشعالخ ثًغالؾٕل انًالبدح انخالبو
نقشٕس صًشح انشيبٌ ظٓشد انُزٛغخ االٚغبثٛخ ص ٙانٕٛو انعب ش يٍ ثذء انزغشثخْٔ .زا ٚذل يٍ خالالل انرؾالص انعٛالبَٔ ٙانًخزجالش٘
نكالالم ؽٕٛاَالالبد انغالالٛيشح سثًالالب انخًغالالخ انضبَٛالالخ ؽٕٛاَالالبد انغالالٛيشح انضبَٛالالخ) اخالالزد يُبعالالخ ٔؽضالالبَخ يالالٍ انًغالالؾٕل قجالالم انزغش ٚال
ثبنيرٛه ٙعهٗ عكظ انخًغخ االٔنٗ.
ص ٙضٕء انُزبئظ انًغزؾ هخ يٍ انذساعخ انؾبنٛخ ؽ هُب عهٗ االعزُزبعبد انزبنٛخ-:

.1
.2
.3
.4

انًكَٕالالبد انيجٛالالخ انرعبنالالخ صالال ٙؽٕٚٛالالخ رٛهالالٙ

اؽزالالٕاء قشالالٕس صًالالشح َجالالبد انشيالالبٌ  Punica granatumعهالالٗ ثع ال
انغٛبسدٚب.
اٌ نذسعخ انؾشاسح رسصٛش ٔاضؼ ص ٙعًهٛخ اَزشبس انيرٛه ٙؽٛش كبَذ اال ٓش انؾبسح ان  ) ٛرسصٛش ٔاضؼ عهٗ رنك.
عذد انؾٕٛاَبد انقيا) انًزعبصٛخ رزُبعت شدٚب ي عذد انغش انًعيبح.
اٌ ؽٕٛاَبد انغٛيشح ٔانًغشعخ قجم انجذأ ثبنزغشثخ ثبنًبدح انخبو نى ر الت عُالذ انزغشٚال ثالبنيرٛه ٙاال صال ٙانٛالٕو انعب الش
يٍ انزغشثخ ثًُٛب ؽٕٛاَبد انغٛيشح انضبَٛخ انًغشعخ ثًغؾٕل انيؾال ٍٛانًؾهال ٙاصالٛجذ ثالبنيرٛه ٙصال ٙانٛالٕو انضبنالش يالٍ
انزغش ٚثّ.
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Abstract
In period between 1/3/2010 to1/3/2011 we study the effect of Punica granatum L. fruit
peel powder in cats that laboratory infected with Giardia lamblia, The idea of this project came
from the high number of patient that came from Al maamera and Dohan market village in
Babylon Governorate. We examine the patients according to age and sex. We collect the cats
feces in these villages in a period of one year. Direct and a the result shows that Punica
granatum L. powder have al positive effect in treating the infected cats that divided into groups
also the number of animals that cure is proportionally have increased with amount of dose.The
fourth group have a faster and high healing percentage in contrast to other groups. We found that
the group (6-12) have a high infection rate in both sexes (37.7%), the total infection rate
(23.55%) (24.79%) males, 22.46 female, the summer months (July) have the greater infection
rate with cats feces from home roofs and gardens (56.25%).

