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ْمَس ِضَياًء َوالَقَمَر    ي َجَعَل الشذ هَو اَّلذ

َرُه َمنَاِزَل ِلَتْعلَُموا عََدَد الِسـِننَي  نُورًا َوقَدذ

 ِ الذ ِِبحلق 
ِ
َواحِلَساب َما َخلََق هللا ذكَل ا

ُل الآايت ِ  ِلَقوٍم يَْعلَُمون يُفص 

 العظمي العيل صدق هللا

 

                                                                                                                 

 (5)يونس  :  

 قرار المشرفا



 الجرذان على والرمان الثوم مستخلص تاثيرب )أشهد أن رسالة الماجستير الموسومة 

  Metranidazole  عقار مع ومقارنتها Cryptosporidium parvum بطفيلي تجريبيا المصابة

وهي من  كلية العلومفي  بإشرافيسرى  رزاق خضير عبادة  هها الطالبتأعد قد (

 .الحيوانعلم متطلبات نيل درجة الماجستير علوم في علوم الحياة / 

 

 :ماا اال                                                      

 األسم: د. نجم عبد الواحد عبد الخار                                                      

  الجدوع

 اللقب العلمي: أستاذ                                                       

 جامعة القادسية –العنوان: كلية العلوم                                                       

 1025/   /         التاريخ:                                                      

 

 

 رئيس قسم علوم الحياةتوصية 

أحيلت هذه الرسالة إلى لجنة المناقشة لدراستها  التوصية من رئيس القسمإشارةً إلى 

 وبيان الرأي فيها.

 

 :ماا اال                                                     

 هاشم حنونجاسم سم: د. اإل                                                            

 مدرساللقب العلمي:                                                      

جامعة  –العنوان: كلية العلوم                                                      

 القادسية



 1025/     /       التاريخ:                                                     

 قرار المقوم اللغويا

 

 

 الجرذان على والرمان الثوم مستخلص ثيرأت) باشهد أن الرسالة الموسومة 

  عقار مع ومقارنتها Cryptosporidium parvum بطفيلي تجريبيا المصابة

Metranidazole   )  تمت مراجعتها من الناحية اللغوية وتصحيح ما ورد

اصبحت مؤهلة للمناقشة  بقدر تعلق فيها من أخطاء لغوية وتعبيرية وبذلك 

 .داءاالمر بسالمة االسلوب وصحة اال

 

 

 

 

 

 

 

 :مااءاال                                                         

د.سرحان جفات االسم :                                                        

 سلمان

 أستاذالمرتبة العلمية:                                                        



جامعة القادسية/كلية   العنوان:                                                        

 التربية

 5105/   /   : التاريخ                                                       

 لجنة المناقشة قرارإ
مساتخلص الثاوم والرماان علاى الجارذان المصاابة تااثير ڊ ) نشهد إننا أعضاء لجنة التقويم والمناقشة قد اطلعنا على هذه الرسالة الموسوومة

فوي  سار  راا  ضااير ةوناقشونا الطالبو (    Metranidazole  ومقارنتهاا ماع عقاار Cryptosporidium parvum بطفيلي تجريبيا

                 وبتقدير  طفيليات / علم الحيوانوإنها جديرة لنيل درجة الماجستير علوم في علوم الحياة / 18/5/1015وياتها وفيما له عالقة بها بتاريخ محت

 .(    أمتياا  )

 :التوقيع         

 هيثم محمد حماديد.  أ.رئيس اللجنة:
 استاذالمرتبة العلمية:

 لكوفةجامعة ا/  لبناتالتربية لكلية  :العنوان

 1025/     / :   التاريخ

 :التوقيع 
 غادة باسل العميشيد.  م :لجنةالعضو 

 مدرس المرتبة العلمية:
 القادسية / جامعةالطبكلية : العنوان

 1025/     /   :  التاريخ

  

 

 :التوقيع 
 علي منصور جدعاند.  م :لجنةالعضو 

 مدرس المرتبة العلمية:
 ةقادسيجامعة ال/الطب البيطري ة: كليالعنوان

 1025/     /   :  التاريخ

 

 :التوقيع 
 أ.د.نجم عبد الواحد عبد الخضر :(المشرف) لجنةالعضو 

 استاذ المرتبة العلمية:
 القادسية ةجامع/علومكلية ال: العنوان

 1025/     / :   التاريخ

 اقرار مجلس الكلية
وقرر  منحها شهادة   5102/      /    ..........المنعقدة في   اجتمع مجلس كلية العلوم بجلسته المنعقدة .

 ر علوم في علوم الحياة /علم الحيوان .الماجستي

 التوقيع
 االمير سمير سعدون دد. عب:  االسم



 

 

 

 

 ةــــــــــالخالص

العجوول   مونجمعوت كوذل   االطفوال فال في مستشوفى النسوائية وجمعت عينات البراز من االط        

التطويو  ونقيت االكياس بطريقة   اجري فحص العينات بصبغة الزيل نلسن ثم عزلتحيث المصابة 

وسوجلت كويس بوي   لرول جورذ ببنبوبوة التجريوع الفمووي 1x310  بمحلول شيذر السورري وجرعوت 

تووم تعيووين الجرعووة المميتووة .   %100ايووام حيووث سووجلت اصووابة بنسووبة  5-3قبوول البائنووة موون  لموودة ا

للمستخلص المائي لنبات الثوم وقشوور الرموان بعود اعطواء الجورذان جورج متدرجوة   LD50الوسطية 

ملغم/كغم من وزن الجسوم هوي الجرعوة المميتوة  0500لفم  و اشارت النتائج الى ان الجرعة بحدود با

ملغم/كغووم هووي الجرعووة المميتووة لقشووور  5150للمسووتخلص المووائي لنبووات الثوووم وان الجرعووة بحوودود 

 وقشور  .Allium  satvuim  Lلنبات الثوم   باردال المستخلص المائي باستعمالثم عولجت  الرمان

ثالثوة ( بFlagyl) Metranidazole   المترونيودازول وعقوار Punica granantum L  . الرمان

 اتفعاليووة المستخلصووالدراسووة الحاليووة اظهوورت النتووائج  وملغم/كغووم   500،050،  150 هوويكيووز اتر

ز ن المدة الالزموة لقتول الطفيلوي تتناسوس عرسوياً موع زيوادة تركيوااتضح في عالج الطفيلي كما  المائية

ملغوم  050 كما اظهرت كفاءة المستخلص المائي لنبات الثوم والمترونيدازول بتركيز   المستخلصات

اذ توق  طور  اكيواس البوي  اموا التركيوز من العالج  ″ايوم 13بعد  % 100/كغم في العالج بنسبة 

 الجية بنسوبة المترونيدازول فقد اظهر كفاءة ع لنبات الثوم و البارد ملغم/كغم للمستخلص المائي 500

 الرمووانثمووار لقشووور  البووارد موون العووالج  بينمووا اظهوور المسووتخلص المووائي ″ا( يوموو15بعوود ) % 100

موون العووالج بينمووا اسووتمرت  ″ا( يوموو15بعوود ) % 18.81كفوواءة عالجيووة تبلوو  ملغم/كغووم 050بتركيووز 

  . من العالج ″ايوم( 15مجموعة السيطرة بطر  اكياس البي  حتى بعد )

عشر، اللفائفي ، الصائم (  للجرذان المصوابة  الدراسة النسجية لألمعاء الدقيقة )االثنيرت اظه         

حصووول تغييوورات مرمووية ممثلووة بووتحطم زاابووات االمعوواء الدقيقووة وتغيوور  C. parvumبووالطفيلي 

ظهارتهووا موون العمووودي الووى المرعووس والتصوواق بعوو  الزاابووات وتجمعووات لخاليووا التهابيووة فووي طبقووة 

مع وتحطم للغدد المعوية   توس  للخاليا المبطنة للزاابات لمجهزة وكذل  حصول تنخر والصفيحة ا

 استاذالمرتبة العلمية:

 كلية العلوم /جامعة القادسية  العنوان:

 1025التاريخ :   /     / 



مون    X2310ة ـلجرعوا عمالتــــلالسجة ـــوذل   نتيوجود أكياس بي  الطفيلي  في االمعاء الدقيقة  

شورله  كما ظهر فعالية المستخلص المائي للثوم في استعادة النسيج المعوي الوى طفيليالأكياس البي  

 ملغم/كغووم موون مسووتخلص نبووات الثوووم و 050    التركيووز عمالباسووت ″ايوموو 15بعوود موورور الطبيعووي 

المعالجة  بالمستخلص الموائي لقشوور ثموار الرموان جرذان الالمترونيدازول بينما استغرقت  مدة شفاء 

 .Lلنبوات الثووم   اختبار فعالية  المستخلصوات المائيوة البواردة  تم  . يوم 15مدة أطول بلغت أكثر من 

Alluium sativum    وقشور الرمانPunica granantum L     في عالج طفيلي االبواغ الخبيئة

اجريووت الفحوووك الريميائيووة علووى ومقارنتهووا مووع عووالج المترونيوودازول فووي الجوورذان المختبريووة .

ت وجوود الموواد الفعالوة المستخلصات النباتية المائية الباردة لنبات الثوم وقشور ثمار الرموان التوي بينو

والراليروسووويدات والصوووابونيات و  الممثلوووة بالقلويووودات والراربوهيووودرات و الفالفونوووات فوووي كالهموووا 

 الراتنجات والفينوالت .

 

 

 

  

       Introduction المقدمة-2

االحيوواء المجهريووة التووي لهووا أهميووة موون  protozoa parasitic ات االبتدائيووة تعوود الطفيليوو 

التوي  لهوا انتشوار واسوع  المختلفوةوالحيوانوات  لإلنسانمن المسببات المرمية فهي  ةواقتصاديصحية 

حسوس باذ تختلو  هوذه المسوببات المرموية فوي تبثيرهوا علوى المضوي  في منواط  واسوعة مون العوالم 

 .(Current,1985ها )تموقع االصابة وشدواالنواج والسالالت 

انوووواج تعوووود الوووى جووونس  هالوووذي تسوووبب   Cryptosporidiasisيعووود داء االبوووواغ الخبيئوووة

Cryptosporidium   من االمراض الطفيلية المشتركة بين االنسان والحيوانzoonotic disease   

 الذاتيووووووووة فووووووووي المضووووووووائ  المختلفووووووووة  االصووووووووابة حوووووووودو  ولهووووووووذا الطفيلووووووووي القوووووووودرة علووووووووى

(Schmididt  et al  .,2000).  



 01مون المضوائ  تصول الوى  ″امودى واسوع Cryptosporidiumجونس التابعة الوى تصيس االنواج 

 ) al., et 2000  )  واللبائن وبضمنها االنسوان مضي  كالطيور والزواح  والبرمائيات واالسماك

Fayer االنواج التابعوة للجونس نتقل توCryptosporidium  الوى مضويفه عون طريو  المواء والغوذاء

 .(Stella et al .,2004البي ) ببكياسالملوثين 

وخصوصوا عنود االطفوال  رهـــوـتبثي بشودة   متواز ييسبس الطفيلي حواالت االسوهال للمضوائ  و         

وقود   (Hunter  and    Nichole , 2003) الصوغيرة ر والحيوانات ـــــدون سن الخامسة من العم

.    Corona virusمسوببات مرموية اخورى مثول فوايروس الرورونوا االصابة بهذا الطفيلوي يصاحس 

مموا  لألمعواءالطالئيوة  الفرشواتيةفي المعدة واالمعواء حيوث يتطفول علوى الحافوة  الطفيلي التهاب يسبس

اسهاال مائيا شديدا مع ارتفاج بدرجات الحورارة ومغوص معووي واثيوان وقويء وقود يسوتمر  نتج عنهاي

                                           ((Riggs,2002المرض لمدة اسبوعين  ثم يشفى في ذوي المناعة الطبيعية 

ن االصوابة تتحوول الوى النووج ا   Pilarczyk and Balicka –Ramisz(2002)فيموا اكود         

   immunocompromised  المثوب  في االشخاك ذوي الجهاز المناعي  Chronic  typeالمزمن 

  رلوى وبعو  اموراض سووءبين بوبمراض المرمى االيدز  والسرطان والنسواء الحوامول والمصوامثل 

وقود   التغذية  واالشخاك الذين يتناولون االدوية المثبطوة للمناعوة مثول السوترويدات والرورتوزونوات

عنوود   بووالطفيلي للمصوابينتوددي االصووابة فوي مثوول هوذه الحوواالت الووى الوفواة ، اذ سووجلت نسوبة وفيووات 

 .(%15-1)تراوحت بين مرمى االيدز 

 نوجلو يعد ا     Cryptosporidiumينتمي الى جنس  ″انوع 10من  االخيرة اكثر اآلونةعرف في 

Cryptosporidium  parvum االنسان والحيوان بداء بإصابةالمهمة صحيا اذ يرتب   من االنواج   

مضي  واحد التي يقضيها في البوايات الخبيئة وله قدرة وبائية عالية من خالل دورة حياته القصيرة 

تحتاج الى مدة زمنية ولها القابليوة علوى مقاوموة  ضية لها القابلية على االصابة والكما أن االكياس البي

 .(Laberg et al.,1996عالية  للمعقمات والمطهرات )

يوجود عوالج  فبنوه ال     Cryptosporidium  parvumاموا بالنسوبة لعوالج االصوابة بوالطفيلي      

اكثوور موون   أذ تووم اسووتعمال  Cryptosporidiasis  فعال في الوقت الحامر لداء البوايات الخبيئة

( فقوود Richard  et al., 1996نتوائج ايجابيووة )  لوم تعو  اال انهوامركبوا مضوادا لهوذا المورض  15

 ،Azithromycin، Metronedazol( flagyl)  ظهووورت بعووو   االدويوووة  المسوووتخدمة مثووول

Paromomycin Nitazoxanide    andدد االكياس الطفيلية ولرنها الاذ تقلل من ع تبثير التي لها 

وقد اكود (  (Kirkpatrick et al. , 2008; Gargala, 2008تعمل على قتل الطفيلي  بشرل نهائي 



( بان هناك حاجة ماسة الكتشاف المضادات  وتصنيع  بع  المستخلصات (2007،جماعته.و عجينة

او انعودامها . ونظورا لقلوة الدراسوات يات ومنها الطفيلوي البوواي الخبويءفي مقاومة الطفيل هالالستعمال

  Cryptosporidiumحول المستخلصات النباتية في معالجة الطفيلي البواي في محافظة الديوانية 

parvum جاءت فررة الدراسة الحالية. 

 سة: اأهداف الدر

 تنقية أكياس البي  .تشخيصه وو Cryptosporidum  parvumعزل الطفيلي  .1

 وقشوووور الرموووان Allium sativumالمستخلصوووات النياتيوووة الثووووم معرفوووة توووبثير بعووو   .1

 Punica  granantum  بعقووار الفالجيوول تهوامقارنو  Metronedazol محاولووة لعووالج ك

 .هحدت لتقليل مناوالمرض 

علوى التركيوس النسويجي  Cryptosporidum parvumلطفيلوي  توبثير االصوابة التجريبيوة  .3

 .رنة مع مجموعة السيطرةالجرذان البي  والمقا لألمعاء

 

 

 

 

 

    Literature Review     استعراض المراجع -1

 History of parasite    نبذة تاريخية عن الطفيلي  1-2

ه احد المسببات وصففي اواخر القرن التاسع عشر ب Cryptosporidium عرف طفيلي       

  أول  1815عام Jackson clarkيعد العالم  ،لإلسهال عند االنسان وخصوصا االطفالالمرمية 

كبيرة من االبواغ  ببنها حشود   من الحظ الطفيلي في البطانة الطالئية المعدية للفئران ووصفها

Swarm spores   وهي اقسومات متحركةMotile Merozoit للنوج    C. muris (Newman 

 et al., 1994)    هذا الطفيلي لألول مرة الباحث  تميزوتمTyzzer  أذ وجده ملتصقا   1100عام



 خفيات  تعني باإلاريقية التيCryptosporidium  في البطانة المعدية للفئران اطل  عليه اسم  

  (Oocyst  ,1997البيضة  داخل كيس ها لصعوبة  تمييز  Hidden sporocysts  االبواغ

Fayer )  . 

حدثت   1101حتى عام  كان معيفا اتيالسبعين ما قبل مرحلةاالهتمام بهذا الطفيلي في  نا   

اصابات عديدة في انواج مختلفة من المضائ  شملت الطيور والزواح  واللبائن ومن  ممنها 

 ″راخطي ان الطفيلي ليسيعتقدون الباحثون  كان (1111)العطار والخطيس ،               االنسان

 Nime et  حيث الحظ الباحث ) 1101كونه مسببا مرميا للحيوان فق   حتى عام 

al.,(1976وتقيدلطفل يبل  من العمر ثال  سنوات يعاني من اسهال  منها االنسانت عديدة في حاال 

اما الحالة الثانية كانت لرجل ، معاء لرنه شفي في اضون اسبوعيناالقولون وال  شديد مع التهاب

مع اسهال مائي ثم سجلت حالة   Immunocompromisedسنة يعاني من عوز مناعي   31عمره 

 Hypogamaفي الراما كلوبيولين  سنوات يعاني من نقص 1جديدة لطفل بعمر

globulinaemia),1979)  .(Lasser   et al . 

الحياة   خطورة على  لهو لالسهال سبس شديدممرض  االبواغ  الخبيئة     عد 1181في عام 

االبواغ الخبيئة   عدد حاالت  الخمج  بداء ازدادتوالسيما  في االشخاك ذوي المناعة المثبطة و 

 أهميتهقد ازدادت و   وبائيا اصبح مرما  و AIDSعندما انتشر مرض   نقص  المناعة  المرتسس 

بين المسافرين عن طري  المراف  الصحية حينما اطل  عليه مرض اسهال المسافرين نتيجة انتقاله 

في الوقت الحامر فقد ازدادت و  Shinta et  al.,1994)) العالم العامة الموجودة في مطارات 

 المعدة والمهمة لاللتهاب  أحد االسباب و والمعقمات مقاوما لرثير من االدويةكون الطفيلي اهميته 

 التعرف تم    (Pettoelo-Mantovani  et al.,1995)              االمعاء في االنسان والحيوان

 C .muris  النوج تميزه عن   وتمالفئران  ألمعاءفي الطبقة المخاطية  C .parvumعلى  النوج 

الفئران يصيس  ويمرن ان ، تجريبيا  النوج يتطور  في االمعاء الدقيقة للفئران المصابة هذالوحظ أن 

 . (Tzipori,1988;WHO,2002)  الدقيقة  اءالمختبرية االخرى حيث يتطور في االمع

 

 Classification  of parasite  :تصنيف الطفيلي 1-1

أن االصابات التجريبية أظهرت و    C .parvumطفيلي من الباحثين المختصين صن  العديد       

يصاب بالنوج من المضائ  أذ لوحظ أن انواج عديدة من الحيوانات  ″اواسعهذا الطفيلي يصيس مدى 

وتم االعتماد على عدد من األسس في التصني  مثل  .  (Tzipori et  al., 1982)نفسه من الطفيلي 



ورد من نوج المضي  وموقع االصابة وحجم كيس البيضة وتم اعتماد التصني  التالي كما

(Gabriel, 2010). 

Kingdom: Protista                                                                                  

    Subkingdom: Protozoa                                                                              

       Phylum: Apicomplexa 

           Class: Sporozoa 

              Subclass: Coccidiorida 

                  Order: Eucoccidiorida 

                      Suborder: Eimeriorina 

                          Family: Cryptosporidiidae 

                               Genus: Cryptosporidium 

                                    Species : Parvum 

 Morphology and Structure of Parasite:شكل  وتركيب  الطفيلي: 1-3

 Trnsmission Electron Microscope (TEM) اومحت دراسة المجهر االلرتروني النفاذ  

  :أن للطفيلي  عدة اشرال وهي  Scanning Electronc Microscope(SEM)والمجهر الماسح 

 

 Oocystكيس  البيض -1

مسطح من  اإلهليجيبشرله البيضوي  او الرروي او  C .parvumكيس بي  الطفيلي يتميز        

              من ثال  طبقات الطبقة  C. parvumجهة ومحدب من الجهة االخرى. يترون جدار كيس النوج 

اما الطبقة    Glycoproteins وهي عبارة عن بروتينات سررية  منتظمة الخارجية للجدار اير

    , و تعطيGlycolipidsوشحوم  سررية  Lipoproteinsتترون من بروتينات دهنية  المتوسطة

             التي   Acid fast stainالصالبة للجدار وهي المسدولة عن اكتساب الصبغة الصامدة للحام  

                                          .وتترون من بروتينات سررية ،الطبقة الداخلية تترون من شريطين  ،تصطب  بها اكياس البي  

(Reduker et al., 1985;Harris and Petry , 1999  )  باستثناء  كله الريسبيحي  الجدار



مفردة والتي عندما تفتح اثناء  Sutureاو درزة  Seam  جعدهمنطقة القطس حيث يختفي لتحل محله 

 تحرر البويغات فان جدار الريس يتقلص على جانبيها وينطوي الى الداخل .

 يترون من اجسام دهنية كبيرة و   Ressidual bodyيحتوي الريس على اربعة ابواغ وجسم ثمالي  

وباالعتماد على  ( Harris  et al., 2004ورايبوسومات )  Amylopectins العديد من حبيبات

  وهي الجدار يمرن تمييز نوعين من اكياس البي           سم  

من اكياس البي  المطروحة  %80تشرل  Thick  Wall  Oocyst    االكياس سميرة الجدار -1

 مع البراز وترون مقاومة للظروف البيئية  وهي مسدولة عن احدا  الخمج الحاد للمضائ  

من اكياس البي  المطروحة مع %10  تشرل   Thin Wall Oocystاالكياس رقيقة الجدار  -1

  al.,2003)   (Pollok في االمعاء Auto-  infectionالذاتي    البراز وهي مسدولة عن الخمج

et.   

 

 Sporozoites   البويغات-1

  خلفية الموقع  مايرروميتر ، النواة فيها x0.21.3 خاليا متطاولة محدبة ثالثية الجدار وحجمها       

وتحتوي على  Gliding زاحفة  تموجيةتحتوي على اهداب او اسواط وذات حركة ال          ، 

يبل  معدل  ومايتوكندريا ،  وحبيبات وعضيات وحبيبات كثيفة اندوبالزميةوشبرة   جسيمات كولجي 

  .( (Vandepitte  et al., 1985مايررومتر    C. parvum1.1 × 8.1          قياس بوي  النوج 

البويغات هي المسدولة عن ازو الخلية المضي   اذ  تفرز ان   Coombs et al.  ( 1997)  ذكر 

 Apical   بالمعقد القمي   بصورة متعاقبة من تراكيس موجودة بداخلها تسمى هذه التراكيس ″امواد

complex  اشاء فجوي يحي  بالبوي   في اختراق الخلية المضي  وتروين ةالمواد المفروزتسهم

 المضي . عضيات ازو خاليا في مقدمة البوي   ، والمخروط و قميهمن حلقات ويترون المعقد القمي 

 

 

 

 Trophozoiteالدور الخاري -3

منطقة  عدا محاط بخمسة  أاشية مايرروميتر  1 -1يرون فيها الطفيلي ذو حجم متغير مرحلة      

 Feederتغذية  مرونة عضيات السيتوبالزمبشرل  حزمة  كثيفة من   االتصال  التي  تظهر

organelle    الغذائية من الخلية المصابة  طريقها المواد تقل عن ين اسفل فجوة  الطفيلي اذ التي تقع



صغيرة كما  أنويهعلى نواة كبيرة فيها عدة  وتحتوي  (Putignani  et al ., 2009)الطفيلي  الى

  .بالطفيلي هالة تحي  ك  parasitophorus vasculle الطفيلي   فراغ  ويبد

 

   Schizonts    المفلوقات-4

أقسومات   8-8تنشب هذه المرحلة نتيجة النقسام نواة الطور الخضري عدة انقسامات مرونة 

Merozoite  ويبل  حجم  وتتالمس  رقي  ثنائي وهي عبارة عن اجسام هاللية الشرل محاطة بغالف

  ميترمايررو 3.9x3.6وفي الجيل الثاني  مايرروميتر x 4.3 4.8االقسومة في الجيل االول 

Goodwin,1989)). 

 

 Macrogament  )الخلية المشيجية االنثوية(  -5

تحتوي نواة وامحة كبيرة ميترمايررو 5.1x5.1خاليا ذات شرل كروي الى بيضوي كبيرة الحجم   

 .محيطية الموقع بداخلها نوية وامحة ،تمتل  حبيبات من السرريات المتعددة والشحوم المفسفرة

 

 Microgament     )الخاليا المشيجية الذكرية( -6

وهي تفتقد الى االسواط والمايتوكندريا  ميترمايررو 3.1-3.8 خاليا عصوية الشرل ، ذات حجم 

على اجسام مركزية وامشاج ذكرية صغيرة متحركة  تصط    باحتوائهاوتتميز في مرحلة البلوغ 

 .مهدبةواير  10-11الحافات  يتراو  عددها مابين  باتجاه

 Zygotالزيجة -7

  ميترمايررو 4-6وهي بحجم  االنثوي جيمشللخلية ناتجة من تخصيس المشيج الذكري الصغير      

 .(1001الرعبي ،)

 

  Life cycle  of parasite: دورة حياة الطفيلي4- 1

 و monoxenous   (Dixon  et al., 2002) تتم  دورة حياة هذا الطفيلي في مضي   واحد 

يوم  8-1ساعة وقد تزيد او تنقص بمعدل  01-88داخل المضي  من  حياتهدورة  لإلكماليحتاج 

 (.(Ungar ,2000; Griffths ,1998تسترمل  دورة حياته داخل الجهاز المعدي والمعوي حيث 

 .C. ( هو  الطور المعدي لطفيليThick   wall Oocystكيس البي  ذو الجدار السمي )يعد 

parvum تم تقسيم  دورة حياة  خروجه  من المضي  هظلحات ويرون معديا غوهو يحتوي اربع بوي

 (: Current,1985;Hart,1999) يةرتطولى ست  مراحل ع C .parvum طفيلي



 Exocystationمرحلة خروج البويغات من االكياس -1

 Merogonyمرحلة التراثر الالجنسي  -1

  Gametogonyمرحلة التراثر الجنسي وتروين االمشاج-3

 Fertilizationمرحلة االخصاب -8

 Oocyst wall formationمرحلة تروين جدار كيس البيضة -5

 Sporogonyمرحلة التبوغ وتروين البويغات -1

مثل    عن طري   التنفس   عن طري  الغذاء او الماء الملو  او Oocystد ابتالج كيس البي  بع 

من الريس  تتحرر البويغاتن افC. parvum (Kaplan et al., 2002 ) و.hominas.  Cالطفيلي 

 او Trypsin التربسين و البروتين مثل    lipaseالاليبيزبفعل االنزيمات الهاممة  المحللة للدهون 

يتمزق جدار الريس ويحرر   Bile Saltامال  الصفراء  و Chymotrypsine الريموتربسين

 للخاليا الطالئية  ةالبويغات وهذا يفسر تررار الخمج في االمعاء وتخترق البويغات  الحافة الفرشاتي

Epithelial  brush  borderمرونة فجوة الطفيلي ة ألمعاء المضي  المبطنParasititophorous 

 vacuole   في موقع الزاابات الدقيقة وفي داخل هذه الفجوة تتحول  البويغات   قرب خاليا المضي

بتروين الجيل االول من  ثم يقوم الطور الخضري )الناش (  Trophozoite  الى الطور الخضري

مرونة بذل  خاليا  اخرى  الجيل تقوم بمهاجمة  المفلوقات او ميرونت الجيل االول و أقسومات هذا 

االقسومات الناتجة عن تبدأ   Dubey,1993)) الجيل الثاني  من المفلوقات او ميرونت الجيل الثاني

كبيرة لتبدأ عملية التراثر الجنسي   صغيرة و  لتروين امشاج   الجيل الثاني بغزو خاليا معوية أخرى

التي تحاط   Zygotاالمشاج الصغيرة لتروين الزيجة  حيث يحصل تخصيس االمشاج الربيرة من 

من البويغات داخل الريس   ″اجديد ″االبواغ التي تشرل جيال ،   تترون بجدار لتروين كيس البيضة

يوما وتعتمد  3،10،18مناختالف المدة البائنة للطفيلي فهي ترون   كما  لوحظ ,Oocystالبيضي

قد  لألسبابالمضي  او  فسلجة  الخلطية والخلوية و            والمناعةعلى المقاومة  الفردية والعمر 

 ;Warren  and  Guerrant   , 2008 الخمج  مران    العترة و تعود  للطفيلي كضراوة

Casemore , 2000))    (1-1شرل رقم)  . 



 

 C. parvum  (Borowski   et  al .,2008)( دورة حياة الطفيلي 2-1الشكل )

 :مراحل االصابة:1-5

   Epithelial brush borderيصيس طفيلي االبواغ الخبيئة الحافة الفرشاتية الطالئية         

.               ( (Laberge and Griffithis,1996ومنها االنسان المبطنة للقنوات المعوية لمختل  اللبائن

 المعقد القمي الذي يوجد في الطفيلي  في مرحلة البوي  يساعد                                      .

Sporozoite  الخلية المضي   وينتج عن ذل  حدو  انبعاج في اشاء  الخلية  في اختراق  الطفيلي

في عملية دور   اله Lactinsالالكتين  مادة تعد كما  ويبخذ البوي  موقعا خارجيا كاذبا للخلية 

 .للطفيلي على الخاليا الطالئية  االولي االلتصاق 

 بروتينا سرريا   تنتج   C. parvumبويغات النوج انCerallos  et al., 2000 ) )  اكد         

بالخلية  مادة رابطة تساعد على االلتصاق  يعد Cerebellar Soluble Lectin (CSL)يسمى 

تترون فجوات تتحد  في منطقة االتصالالظهارية المعوية  للخلية المضي  خالل عملية االختراق  و 

والفجوة  بامتدادات  الطفيلييتغل  ، Parasitophorus Vacuole مع بعضها مرونة الفجوة الطفيلية

ويترون هذا  Glycocalyx  ويسمى هذا الغالف المضي  تبطة  بغشاء   الخلية مر   سايتوبالزمية



 ,.Umemiya et al) .1008)   اصلها من الخلية المضي   الغالف من مادة كاربوهيدراتيه

2005; Huang  et al., 

 

 

أي  انه خارج   السيتوبالزميالمس  يرون  الطفيلي وفجوته داخل خلية المضي  لرنه ال       

طقة اتصال الطفيلي على تروين حاجز فيزيائي في من خمجةمالوتعمل الخلية  السيتوبالزم

نجراف  تتهيرل المنطقة  لتمنع ا Attachment zone والمسماة  بمنطقة التصال ببروتوبالزمها

تحصل  تددي التغيرات التيTzipori,1988)  ) ء                              الطفيلي مع سوائل االمعا

 Feederالتغذية  عضيهالى تروين  ممن منطقة االلتصاقفي خلية  المضي  وفي الطفيلي 

Organelle  التي هي عبارة عن طبقة ليفية ويعتقد ان الطفيلي يستمد اذائه من الخلية المصابة من

 ;الخاليا   حيث يددي ذل  الى موت  Pinocytosisالتغذية بطريقة التشرب الخلوي   عضيهخالل 

Current and Garcia,1991)   Agnew et al., 1998) (1-1) شرل رقم . 

 

 

 

 

 

      

              

            

                  

 (    (Tzipoiri , 1988 المايف بخلية الطفيلي عالقة(:1-1) رقم الشكل

 

    Pathogenesis: اإلمراضية6 -1



 في أمعاء المصابين اعتماداً على  C  .parvumالتي يحدثها طفيلي   شدة اآلفة المرميةتتباين      

ومدى قابلية الطفيلي على  ةراوة العترالمضي  ومنها مبالطفيلي أو   ما يتعل انهامل موععدة 

واالختالفات الفردية والمقاومة الطبيعية  Enterotoxinesواالستيطان وإفراز السموم المعوية  الغزو

لنمو الطفيلي في األعضاء والمرتبطة بالجهاز المناعي  والبيئة المناسبة  عمره عن ال"ضفللمضي  

 و االفرازي 

 

مراوة المتالكها  البواية الخبيئة   من اكثر الطفيليات C.parvumأذ وجد ان الطفيلي  ألمعاءل

البراز قليلة من اكياس البي  مع   ″اأعداد للسموم  ففي المجترات وجد  أنها تطر   جينات منتجة

ذي .muris   C بطفيلي  العالمات السريرية مقارنة كيس بي  /ام و بوجود 500الى تصل  

ون كيس ــــكثيرة من  اكياس البي  تصل الى ملي  يطر  اعداد  المتوسطة  األ انه  االمرامية

       and  Guerrant   ,( 2008); Clark ( 2005)   سريرية  اتـمبي /ام مع عدم وجودعال

.Warren  

المعاء الدقيقة  فقد ل Microvillus  الزاابات الدقيقة  بغزو C .parvumالطفيلي يقوم        

اظهرت الفحوك النسيجية حدو  تغيرات في الشرل الطبيعي لزاابات األمعاء ويصبح شرلها 

إلى زيادة  من ثمسعة االمتصاك و  قصيراً ومامرة ومستديرة إن هذا التغير يددي إلى تقليص

 الطويل متحولة إلى الشرل األسطواني القصير أو الخاليا الطالئية شرلها العمودي اإلفرازات كما تفقد

 .Topuchain  et al., 2003) ) الزاابات  يمتددي الى تحط من ثمالمرعس  و

خاليا   رتشا  في الخاليا  اللمفاوية واك ةفقدان الزاابات لوظيفتها الى متغيرات التهابييددي        

  البالزما و المتعددات الشرل  وكل هذه التغييرات  تددي الى اسهال مع سوء امتصاك و

أن الطفيلي اليصيس   ، هضمية  ونمو برتيري  وتغييرات في تدف   السوائل  التنافذيةامطرابات 

بل  يقتصر في اصابتة على الطبقة المخاطية لذل  يرون االسهال  ذا  فق    الطبقة تحت المخاطية

اال في حاالت نادرة بسبس اختالط االصابة مع  او اخضر مع عدم احتوائه على الدملون اصفر 

على ″ امرمية اخرى كالبرتريا او الفايروسات وأن زيادة نفاذية  االمعاء قد يرون مدشرمسببات 

هر المادة المخاطية برثرة مع البراز وهو ظالمخاطية وفقدان الزاابات لذل  ت            تحطم  الطبقة 

 .  (Casemore  et al., 1985) لطفيليل                             احدى العالمات المميزة 

ان طبقة االتصال السميرة بين الطفيلي  Soave and Armstrong,(1986 الحظ )        

وسايتوبالزم الخلية المصابة تددي الى انسداد فيزياوي لالمعاء وذل  عندما يتواجد باعداد كبيرة  فقد 



لى الفعاليات االيضية التصاق الطفيلي على حافة زاابات االمعاء  يدثر ع ان                     لوحظ 

المفرز من خاليا االمعاء والمسدول على   Lactaseأنزيم الالكتيز             يسبس فقدان في اذ

 الى  تراكم السرر الثنائي  الالكتوز  في تجوي  االمعاء    تحويل السرر الثنائي الى احادي  مدديا 

فيسحس الماء من االنسجة والدم  الى التجوي  التراكيز العالية للسرر له تبثيرات تنامحية كما ان 

تراكم االحماض الدهنية قصيرة السلسلة           ان  فضال عنيددي الى االسهال  من ثمالمعوي و

 .  (Bonnin,1999زيادة التنامح نحو التجوي   المعوي) في″ادور دديت

 

 

″  اوسموم  Cytotoxicخلوية ″ اان الطفيلي يفرز سمومRichard et al.,( 1996) بين        

وتغير طبقاتها  االخرى  تسبس تل  الطبقة الخارجية المخاطية لالمعاء  Proteolytic تحلل البروتين

المعاء وينتج االسهال،وقد تدثر على الفتحة البوابية للمعدة  فيحصل امما يقلل من قابلية امتصاك 

العضالت الملساء لالمعاء مددية الى زيادة التقيد في بع  المضائ  كما تدثر هذه السموم على 

  Udaya and Parkash,1997) .زيادة انجراف محتويات االمعاء) من ثمالحركة الدودية و

محتوى الريميائي لالمعاء امافة الى اليددي هذا الطفيلي الى تغييرات ملحوظة في هيرل و اكم

الذي يتوفر برثرة في العدالت  MPOتغييرات بيوكيميائية في نشاط انزيم الميلوبيروكسيداز

neutrophil والوحيداتmonocytes    المسدولة عن مناعة الجسم(Winn  et  al.,2006)، 

لقتل   O2و H2O2  في فعالية الخاليا السمية و يعتقد ان انزيم الميلوبيروكسيداز يددي الى زيادة

على   مدشرMPO  بما في ذل  الطفيليات المعوية اذ ان زيادة مستوى            االحياء المجهرية

 al.,2004) et . ( Khan  عاءاالملتهاب المعدة وا

 ymptoms S:االعراض المرضية1-7

وشدة  عتمادا على الحالة المناعية للمضي االمرمية  من شخص الى اخر   عراضتختل  اال       

يعد االسهال من اهم  و لمصابالطالئية في الطبقة المخاطية للعضو االخاليا االصابة وتبثيرها على 

 .Davies and Chalmers, 2009) العالمات المرمية المالحظة على المضي  )

معوي ناتج   سهال مائي شديد ومغصاتتميز االصابة عند ذوي المناعة السوية والسيما االطفال  ب

المرض  لمدة  واثيان وتقيد وارتفاج في درجات الحرارة ويستمر  عن التهاب المعدة واالمعاء

الم يصاحس االصابة  كما  ((Juranek  ,2002; Huang  et al.,2004اسبوعين ثم يشفى تلقائيا 

 السريرية  االخرى الجفاف اعياء ومن االعراض وزن وأحياناً الالرأس وفقدان شهية وفقدان  في



 Goddar  et alوعالمات التسمم الغذائي  ) واالنتفاخ والحساسيةالرجفة ومع  االمتصاك و

اما عند المرمى ذوي العوز المناعي                         .                   (2000,.

Immunocompromised  patient  مثل المرمى المصابين  بالعوز المناعي المرتسس AIDS 

دي دترون االصابة  اكثر تطورا وخطورة وقد ت او المرمى الذين يتلقون العالج المضاد للسرطان

بسبس تواجد  اعداد كبيرة جدا من الطفيلي تغطي البطانة ( Fayer and Xiao,2008)الى الوفاة   

فير وطويل أن دورة حياة الطفيلي تعيد نفسها عدة مرات  مددية الى اسهال مائي  و الطالئية لالمعاء

 10م في البطن وفقدان  في الوزن حيث يفقد المري  حوالي بالحالة الروليرا مصحوبة   تشبهاالمد  

كما يددي كغم   10من كميات االسهال المائي  يوميا مع فقدان كبير في الوزن  يصل الى  ″التر

ن الدم مما يددي الى تررار االسهال لمدة طويلة الى نتائج خطيرة حيث يقوم الجسم بتعوي  الماء م

وامطرابات في شوارد الدم وسوء امتصاك مزمن ويرون المرض قاتال اذا لم يتم لزوجة الدم 

 ((Uga  et al.,1998 عالجه

 Jundise  (Travis et  نمسببا اليرقا Gall bladderالربد وقناة الصفراء  الطفيلي  يهاجم 

al.,1990) او تصلبها وقد يحصل التهاب في الصفراءCalculous    وقد وتروين الحصاة فيها

يرافقه حمى وأوجاج بطنية  واثيان وقيء وقد يحد  التهاب بالبنررياس والربد وكبرحجمهما وقد 

وصا عند المرمى  صالتبثير على المفاصل مثل مفاصل اليدين والرسغين والراحلين واالقدام خ يشمل

 .(Gosif,2004)  صلالمفاذوي المناعة  السليمة  مما يددي الى التهاب 

 Transmition of disease انتقال  المرض  :1-8

الحيوان  و من االمراض التي تصيس االنسان  Cryptosporidiasisداء االبواغ الخبيئة يعد        

العامل االساس في  zoontic disease . (Caccio,2005) راض المشتركةـن االمــمهو ـفلذا 

البي  المطروحة مع  ببكياسانتقال الطفيلي وحصول االصابة هو الماء فضال عن االاذية  الملوثة 

  والسواقي الملوثة البرك االنسان والحيوانات المصابة فضال عن انتقاله عن طري  السباحة في   براز

(Huntor and Nichols,2003)   ألن كمية  قليلة من  صابةانتقال االالماء من أهم الطرق في يعد

ومن  الجدير  ((Lowery   et al.,2000أكياس البي  كافية لتلويث المياه وإحدا  اإلصابة   

طويلة في المياه على نحو عام وحتى  لمدةبالذكر ان اكياس بي  الطفيلي تمتل  القدرة على  البقاء 

الى االماكن المختلفة وتمتل  قدرة على   االنتقالهو البحيرات مما يوفر فرصة اكبر   في مياه االنهار

 .(  (Schmidit et  al .,2000تقاوم الجفاف مقاومة المعقمات  والمطهرات المختلفة لرنها  ال



 .          %18- 15بنسبة (  الى وجود الطفيلي في مياه الشرب في محافظة نينوى و1003أشار بهنام )      

دلت حيث   بي  ببكياس الشرب مياه تلو  نتيجة بالطفيلي صابةألل  كبيرة عاتندالا حدثت كما

لى تواجد طفيلي االبواغ الخبيئة في كل من مصادر مياه اYassaree,(2004) -   Al  ةدراس

)ماء االنهار والجداول ( المياه المعالجة)ماء االسالة( معالجةالشرب  سواء اكانت معالجة ام اير 

 االطفال الذين يشربون المياه اير المعالجة كانت اعلى معنويا لإلصابةولرن وجد ان النسبة المئوية 

وهذا يدل على تلو  المياه اير المعالجة بفضالت االنسان  مما هو عليه في المياه المعالجة

انتقال  الى امرانية  ,.Ortega  et al) 1110)اشار                            والحيوانات الداجنة.

في خضروات   C. parvum   الطفيليالمرض عن طري  الغذاء الملو  فقد تم تقدير نسبة انتشار 

ذل  الى رش النباتات بالسماد الحيواني الملو   ا وعز %18.5االسواق  في مدينة  بيروجين وكانت 

 Deng and) الباحثان  ذكر كما .                           بقائها نضرةأل الملو ا بالماء او رشه

Cliver, (2001  اشار ).   في نقل الطفيلي  ″اللعصائر والمشروبات الملوثة دورأنShaltout 

جات اللحوم الملوثة اذ بلغت نسبة تعن طري  من C .parvumالى امرانية انتقال طفيلي  2000)

  % 1في حين بلغت في الالنشون  %18وفي السج   %10الطفيلي  في اللحوم المثرومة تواجد 

يخلو محل  ذل   الى ان الذباب يلعس دورا مهما في  نقل اكياس البي   نقال ميرانيريا حيث  ال اوعز

ت اذ اكد، الحوم المثرومة من هذه الحشرات الضارة التي تسهم في تلو  البيئة قصابة لبيع اللحوم و

 Cimexوب  الفراش  Musca domestic( ان الذباب المنزلي   (2001 جماعته الريالني ودراسة 

lectularis   والصرصور المنزلي النطاطAcheta domestica  من الوسائ  المساهمة بنقل

االصابة ببجسامها   أو ان هذه الحشرات تبتلع االكياس فتدخل امعائها بدون ان يحد  لها اي تطور 

( كما  يحد  انتقال Graczyk  et al., 1999 )اكياس البي  مع برازها تخرجداخل اجسامها , و

يزيد ذل   من  وامحة مما سريريهالطفيلي عن طري  المضائ  الحاملة للمرض وبدون عالمات 

االرانس واكالت اللحوم حيوانات خازنة   تعد  الحيوانات البرية كالقوارض و إذخطورة المرض 

  ، وبذل  تسهم في تلو  البيئة سريريهللطفيلي اذ تطر  اكياس البي  بدون  ظهور عالمات 

Vermund,1988) (Crawford  and.  ان ان الرالب من المضائ  الخازنة للطفيلي ولوحظ

 ,.C. parvum(Hajdusek  et alنوج                          الرالب تصاب بثالثة انواج من بينها

لنقل  ″ايرون مصدرقد البي  الحامل لالكياس         .اما انتقال الطفيلي في الهواء يعتقد ان(2004

 ةالرئوي صابةاحد المرمى ويعتقد ان اال لألن   فقد تم عزل الطفيلي من المادة المخاطية  الصابةا



شخص تويرون من الصعس تشخيصه حيث  في الرئة يعزى بسببه الى خمج معوي وقد يستقر

   . (Giang  et al.,1994 ; Ungar,2000) االصابة على انها مرض تنفسي

تم الرش  عن اكياس بي  الطفيلي في عدد من المسافرين الذين يعانون من امراض االلتهاب     

على نحو متررر ونظرا لتنوج مصادر التلو  ببكياس بي  طفيلي   والمعدة باألمعاء

Cryptosporidium  المسافرين بإسهالالمرض  ذل  سميل(Stanti-Pavlinic and  Jenko 

,2001). 

  Diagnosis: التشخيص1-9

 واغ الخبيئة على:بيعتمد تشخيص طفيلي اال

  تتباين شدة العالمات المرمية مع  مقدار مرر  Clinical Signes:العالمات السريرية 1-9-2

الطالئية في الطبقة المخاطية للعضو ويعد االسهال المائي ذو اللون االصفر او االخضر وذو  الخاليا 

على كمية من المخاط من ابرز العالمات السريرية و قد يصاحس   احتوائهرائحة كريهة امافة الى 

العضلية وهذه  اآلالم ووالتعس  م مع فقدان الشهية والغثيان ̊ 38.3ذل  جفاف وحمى خفيفة حوالي 

 (Richard  et al., 1996العالمات تسب  االسهال بيوم او بعدة ايام )

 Laboratory Dignosisالمختبري :التشخيص 1-9-1

حيث القوام والرائحة ولون عينات البراز عيانيا وذل  من تفحص   الفحص العياني : -أ

 الذي يعطي مدشرا حول  نوج االصابة الطفيلية. البراز

 ويتضمن:الفحص المجهري -ب

بعمل مسحات مباشرة ويضاف لها قطرة من Direct method  : المباشرةالطريقة -1-9-1-2 

 .العدسة الزيتية عمالباستx 100على قوة  محلول االيودين وفحصها تحت المجهر

  :  Staining Methods التصبيغ ائقطر -1-9-1-1

 Madified Ziehl Neelson صبغة زيل نلسـن المحــورةعينات البراز ب تصبي  مسحاتتتم ب

Stain     (Casomer et al., 1984)  وصبغة كرامGram stain (Otaga et  al.,2009)  

 .والعديد من الصبغات االخرى ((Kageruka et al.,1984وصبغة كوستر 

     Concentration  methods  ركيزالتائق طر-1-20-1-3 



 نالمشبع اومادة كبريتات الخارصي تتضمن التطوي  بمحلول شيذر السرري او المحلول الملحي      

 and Soave ,1983) Maاأليثرالفورمالين مع  عمال( والترسيس باستMorgan  et al., 

2000)). 

  Immunological Methods  والمصلية الفحوصات المناعية  1-20-1-4

 , IgM, IgGاالجسام المضادة يستعمل للتحري  عن وجود  الذي اختبار الالترستتضمن          

IgA  االجسام المضادة والمستضد   دموي نتيجة لحدو  تفاعل بين ن تالزويظهر

(Casemore,1999) 

 Direct  and indirect  Immuno Fluorescenceواير المباشر التبل  المناعي المباشر اختبار

Assay  (IFA) عماليستعمل هذا االختبار للرش  عن مستضدات اكياس بي  الطفيلي باستو 

كما يزودنا بتشخيص مباشر لداء  Fluressien isothiocyante( FITC)اجسام مضادة معلمة 

األبواغ الخبيئة لما له القابلية على تمييز السالسل المتعددة الببتيدات للحيوانات البواية 

Sporozoites ة في العينة )ـدد األكياس المفحوصوتفيد في حالة قلة ع(Bull  et al.,1998  .                                     

   Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay    ااالليز اختبار                              .

(ELISA)نوج   للرش  عن الرلوبيولينات المناعية )االجسام المضادة( يستخدم IgM، IgG  

قليالً من العينة وقد اثبتت كفاءتها   جزءاً  الاالمتخصصة مد الطفيلي وهي اختبارات ال تتطلس 

في الرش  عن وجود االصابة حيث تستعمل اكياس بي  الطفيلي  عمالهاالعالية والسريعة عند است

 .                   .    Sonication . او بعد ترسيرها  Crude Oocystمستضدات ك

(McCluskey et al ., 1995 ; Current  and Synder,1988)                                        

هذه الطريقة  اكثر  Polymerase chain reaction (PCR)   اختبار تفاعل سلسلة البوليميريز 

               وفي التفري  بين العزالت  في تشخيص الطفيلي عملة  االخرى المستائحساسية من الطر

  .  البراز   ةـــفي عين  دــبيضة واح  الرش  عن كيس المختلفة ، اذ ممرن ان تصل حساسيتها الى حد

Fayer  and  Xiao ,2008) )هذا االختبار في الرش  عن الطفيلي في مصادر المياه  عملوقد است

 .(Webester  et al., 1996)المختلفة 

 Histological Examination   النسيجيالفحص  1-20-1-5

خد خزعة بب الفحص عن طري  تحضير المقاطع النسجية من العضو المراد فحصه وذل  يتم       

Autobsy  النفوق أو او الحيوان بعد الموت لإلنسانالنسيج  المصاب و  امن االمعاء او من المستقيم 

 5وتقطع بسم   % 10بتركيز  Buffered Formal salineالفورمالينوتومع في محلول 



م ثو صبغة  تولدين  االزرق ا مايررومتر وتصب  بصبغة كمزا  او  صبغة الهموتوكسلين أيوسين

اذ يمرن مشاهدة المراحل التطورية X100   وX40  ةالضوئي تحت القو         تفحص بالمجهر 

المجهر عمال المجهر الضوئي ويمرن است عمالباست   Microvillieالدقيقة الزااباتللطفيلي على 

 Transmissonاو المجهرالنافذ Scanning  Electron Micrscop SEMااللرتروني الماسح  

Electron Microscope (TEM)  في   دراسة  التراكيس  الدقيقة للطفيلي (Casemore, 

-1حجمها بين  ( .حيث تالحظ االدوار التطورية للطفيلي  بشرل اجسام زرقاء دائرية يتراو  1989

 Andersonاابات االمعاء)زمايرروميتراعتمادا على المراحل التطورية لدورة حياة الطفيلي في 5

and   Bulgin , 1981).  

  Treatment :العالج1-22

  في  ″ادوائي   ″اعالج   100أكثر  من  Caccio and  Pozio, (2006) نااختبر  الباحث         

 عليهاو  للسيطرة  محاولة لعالج مرض االبواغ الخبيئةin vitro وخارج الجسم  in vivoداخل 

ولرن  محاوالتهم واجهت العديد من العقبات منها ان اكياس البي  لها القابلية على الخمج في وقت 

قد جربت مجاميع  ( كماXuan et al .,1999خروجها مع البراز و ال  تتبثر بالمعقمات الشائعة )

على اإلنسان بعضها أظهر تبثيراً هامشياً وبعضها أظهر فعالية وقتية ظاهرة           دوائية كثيرة 

لم يوجد عالج دوائي فعال و امين مضاد و عقاقير أخرى تدرس لحد اآلن        للعيان وال زالت 

ان Chalmers and  Davies,( 2010) الحظ  Cryptosporidium  (Dubey,1993)للطفيلي 

الطبيعية  تشفى تلقائيا ويعالج فق  بإعطاء المصاب محاليل وسوائل  اكثر المضائ  ذات المناعة

وينصح بشرب السوائل  A,B والبوتاسيوم وفيتامين  معلى كلوريد الصوديواالرواء التي تحوي 

والسيما عند االطفال الرمع  ″اوجفاف ″لتالفي الفقدان السريع للسوائل التي تسبس اسهاال خطير

Rossignol ,2010)). 

 Loperamide لوبيرامايدهايدروكلوريد هو العقاقير المجربة األخرى مد داء البواياتمن  

Hydrochloride   ودافينوكساالت واتروبينDiphenoxylate and  Atropine     التي تستعمل

 ،. جماعتهو  بشرل واسع للسيطرة على اإلسهال ومن آثارهما الجانبية النعاس وآالم بطنية )الفقير

فهو مضاد مد مجموعة من األوالي   Nitazoxznide  نيتازوكسينايد عقار  يعد كما 2005)

أما عقار  . ( Bailey and Erramouspe, 2004) ديدان والبرتريا المسببة لألمراضوال

Promomycin ملغم / كغم يومياً للمرمى المصابين متالزمة نقص  35 -15 إعطائه بتركيز  بنف

 ( (White et al., 1994وشرلها يل اإلصابة وتصحيح وظيفة األمعاءإلى تقلالمناعة المرتسبة أدى 



دى إلى او  .Hyperimmune Bovine Colostrumاللبب البقري عالي المناعة  كما تم استعمال

وتعد هذه   ،%11الخاليا بنسبة   عداد الطفيلي داخلأوقلل  C .parvumتثبي  اإلصابة بالنوج 

رون خل  العالجات يممرن أن من الو ،صابة بالطفيليفعال مد األ يجاد عالجلألخطوة كبيرة 

 , Hannahs and  Gollegeالمناعيكثر فاعلية في عالج مرمى العوز أالدوائية والمناعية 

2001)). 

اللقا  المحضر من أكياس البي  المقتولة استعمال من  Khalifa et al., (2001)تمرن      

في الفئران المختبرية أدى إلى قلة أعداد أكياس  C .Parvum( للنوج Outoclavingبالمدصدة )

طرحها والتي كانت مصابة مسبقاً . كما ان اعطاء اجسام مضادة بطريقة الرلونة مدة البي  و

سوف ال تعاد دورة حياة الطفيلي داخل C. parvum بالهندسة الوراثية  كلقا  مد البويغات لل

ن استعمال لبن األبقار الوالدة حديثاً والحاوي على األجسام او (Casemore , 1999)المضي 

 Cالمعلم بمستضدادت الطفيلي  DNAد إعطائها بعالمناعية المضادة المبخوذ من أبقار حوامل 

.Parvum  عاقته لتطور الطفيلي في أمعاء الفئران ا "عنالضف %50عطى حماية بنسبة اقد

 (  . Jenkins  et al. , 1999)  المختبرية

  بالنباتات الطبية  العالج 1-21

االدوية المصنعة كيمياويا على الصحة العامة  االتي تسببه side effectنظرا للتبثيرات الجانبية       

االخيرة الى ايجاد بدائل لمعالجة بع  الحاالت المرمية التي تصيس  اآلونةالباحثون في ب لج

العتماد عليه في الحد ا ولعدم وجود عالج كيمياوي يمرن االنسان ومنها حاالت االصابة بالطفيليات ،

االعشاب على المسببات   تبثير النباتات وكمن االصابة فقد اجريت تجارب على بدائل طبيعية 

  .المرمية

تشرل  النباتات خزينا  طبيعيا  للعديد   من المركبات الريميائية  التي تلعس دور  مهما في          

والزيوت  العضويةاالحماض  والقلويدات و  تالفينوالمثل التانينات  و المجهريةتثبي   نمو االحياء 

 (1005، شوفالية) اتمن هذه المركب  الطيارة وان فعالية النبات يعتمد على وجود  واحد او اكثر

 ,Pei)والفطريات والطفيلياتعلى البرتريا   الحيويةحيث تحتوي النباتات  مواد لها فعالية المضادات 

او  كاملةالعالجية اما باستخالك النبات بصورة  لألاراضالنبات الطبي  عمل.  يست(1999

او بعزل  خام اجزاء منه سواء كان النبات بريا  او مزروعا محضرا  بصورة استخالك

 (.(Who, 1996المركبات



ان المادة الفعالة المستخلصة من النباتات تعطي نتائج افضل من ( 1001)السامرائي، ة اكدت دراس

ما يشير الى أمرانية  اسهام جانبية سمية م تبثيرات المادة نفسها المصنعة كيميائيا والتي قد ترافقها 

 .الدور الفعال للنبات زالموجودة في المادة الفعالة  في تعزي الثانويةالمواد 

 الثوم1-21-2

 االسم العربي:الثوم

 Garlicاالسم االنكليزي:

 Allium  sativumاالسم العلمي :

وتضم   Alliumوالى جنس     Liliaceaeالثومية العائلةيعود الى  Annual   plantنبا ت حولي   

 .(1001نوج  ) حسن ،  1100 جنسا نباتيا يتبعها  حوالي  10اكثر من  العائلةهذه 

الف يغل  رأس الثوم ا،التي تسمى فصوك  ة اإلبطي االوراق زورقيه  ويخزن الغذاء في البراعم

،  فص الثوم من ساق قرصيه صغيره عليها عدد من االوراق شفاف ابي  الى قرنفلي .يترون

اما الداخلية فهي  الغذائيةمن المواد  %80تسمى بالحامية والتالية تخزن حوالي  حرشفيةالخارجية 

استعمل وقد(   (Shadia, 1991الشمراخ الزهريويستطيل البرعم مرون  يهتحي   باألوراق الخضر

الطفيليات المعوية وأمراض القلس كما استعمل في الحرب العالمية األولى والثانية  و لعالج الربو

  صورة . Gangrene (Tattelman, 2005)  كضماد لمنع تلو  الجرو  ومنع إصابته بالموات

(1-1). 

      

 (1020)الفتلي، Allium sativum( نبات الثوم 2-1)صورة                   

 لنبات الثوم التركيب الكيميائي



اذ  الطبيةو الغذائيةفي العالم  عموما والعراق خاصة لفائدته   المهمةمحاصيل اليعد الثوم من       

الثوم طازجا او مجففا او  حيث يستعملاالقتصادية األهميةبعد البصل من حيث  الثانية بالمرتبةيبتي 

             به وذل  يرجعله من نرهة  مراواالسماك لما  و  اللحومويستعمل عصيره في الطهي وتتبيل  يعصر

مركبات اخرى     وAllyldisulphate  و Allylpropyldisulphateهي  الى وجود زيوت طيار

(Hosoki et al.,1986)  .في فصوك الثوم  الغذائية( بتقدير بع   المرونات 1005)،قام عليوي

ملغم ،رماد  15.85 : للرطوبة المئويةوكانت النسس  مطياف االمتصاك الذريباستعمال  المحلي

ملغم 0.88ملغم ، زيوت ثنائيه : 15.00ملغم،سرريات كليه:13.00ملغم ، بروتينات : 3.01:

:    Cفيتامين  ملغم، 3.15ملغم،  الياف: 10.81ملغم، مركبات فينوليه : 0.11،زيوت طياره :

 10.01ارام ،سيلينيوم :مايرروارام/ 013.00المغنيسيوم: ،ملغم    30.08

،نحاس  مايرروارام/ارام   10.00مايرروارام/ارام ، منغنيز:13.10مايرروارام/ارام،حديد : 

االيودين وعلى بع  المضادات  و يحتوي رأس الثوم على السرر مايرروارام/ارام.  3.30:

 الذي  Allin (C6H11O3N5)من مركبات الربريت العضوي ومنها د عدوI,II كالستاتين  الحياتية

الى عدد من المركبات منها  األيضية او بالفعاليات Allinaseاو فعالية انزيم االلينيز بالحرارةيتحول 

من فعالية %1مضادة للجراثيم تساوي  فعاليةوهو المسدول عن رائحة الثوم وله    Allicinاالليسين

 (.Yang et al., 1994)  البنسيلين

 الخصائص الطبية لنبات الثوم 

 وقائي وعالجي وخاصة الزيت تبثيرمعظمها لها  مهمة طبية  و اذائيةيحتوي الثوم على مواد      

هي  السلولوزيةااللياف  دتع (.Block,1985) للثومالسلفات المسدولة  عن الرائحة والطعم  والماء و

طبيا كما يحتوي الثوم على مواد بمثابة  عملالمرون الرئيسي لفصوك الثوم وهو الجزء المست

والتي لها تبثير  (Garlicine) ومادة الجارليسين  (Allicine) االليسين مثل:مادة الحيويةالمضادات 

 . ( 1111)الحسيني ،    Staphyloccoci)فعال مد البرتريا العنقوديه ) 

  و المومعيةفي تسرين االالم  عملتست Allicin االليسين ان مادة ( 1188) جماعته سعد و ذكر 

 و  Ajoeneامافة الى مركس  الطبيةمن اكثر مرونات الثوم ازارة وتعزى له الخصائص    يعد

ان  Lun et  al.,( 1994)ومركبات اخرى حيث بين   Diallyltrisulifide (DAT)  مركس 

  جنساالوالي االبتدائية مثل انواج  في قتل انواج من فعالية المستخلص من الثوم له DAT مركس

Trypanosoma  حيث ان هذا المركس يدثر في طفيلي االميبا الحالة للنسيج و  والجيارديا الالمبليه

مايرروارام/مل  في حالة طفيليات جنس  50باستعمال تركيز المعاملةالطفيليات بعد ساعتين من 



Trypanosoma   800و   الالمباليةالجيارديا  مايرروارام /مل في حاله طفيلي300 و 

 .للنسيج الحالةمايرروارام /مل في حالة طفيلي االميبا 

ووجد انه يعطي نتائج افضل عند مرافقته للمضاد  ليستعمل الثوم لعالج االسها       

ويساعد على    لألكسدةكذل  يعمل على  تطهير الجرو  وكمضاد     Amphotericinالحيوي

العضالت  تخفي  مغ  الدم عن طري  ابطاء  انتاج هرمونات رفع الضغ  وقدرته على استرخاء

يعمل  على  كما الضغ  الرئوي .في   حادةوالذي يحول دون زيادة  ، الدموية األوعيةالملساء في 

ه يزيد من كما ان الخارجيةالتي تدمر الرائنات  )خاليا الدم البيضاء( الضامة  المناعة  تحفيز جهاز

 .T  cell helper(Bergener, 2001;  Green  et al., 2001)المساعدة   يا )تي (الخال

 Natural killer cell الطبيعية القاتلةزيادة اعداد الخاليا  يحفز الثوم الجهاز المناعي  عن طري 

,مما يحفز على انتاج االنترلوكين  واالنترفيرون   المرميةعلى المسببات  الحاويةالتي تحطم الخاليا 

 يحفز و

            plasma cell البالزمية على االنقسام لتروين الخاليا  B Lymphocyte البائية اللمفية   الخاليا  

 .(  (Numangame  et al.,1996انتاج االجسام المضادة   و

له دور في  كماالروليسترول في الدم  تقليل نسبة  على الثوم  تبثير( 1113)الجبوري،ذكر         

يقوم مركس  .وحيث يحث الخاليا على تروين مناعة مد السرطان  السرطانيةمعالجة الخاليا 

 10 مايرروارامات/مل تددي الى اثباط  5 وأن جرعة Leptomonad نموببيقاف   Allinااللين

 (. (Ankri  et al.,1997الطفيليTrophozoites  من  مراوة ناشطات %

لثوم وقشور الرمان في معالجة الفئران البي  المصابة  تبثير ا (1001المسعودي )درست 

وتبين ان المستخلص المائي للثوم من افضل  Trichoomonas murisبالمشعرات الفبرية 

 Echevarrial and)أشار الباحثان ووبشرل معنوي على المشعرات الفبرية  ″اتبثيرالمستخلصات 

Idavoy,2001)   حول دراستهما لتبثير مستخلص نورات الثوم على الطفيليGiardia  lamblia 

 . mg/  ml 1.05 هوتركيزGiardia lambliaببن التركيز االمثل لتثبي  وقتل الطفيلي 

 

 

 

 

 



 الرمان  1-21-1

 االسم العربي :الرمان

  Pomegranateاالسم االنكليزي:

  .Punica grantum , Lاالسم العلمي:

 Punica وهو التي تحتوي على جنس واحدPunicaceae  ينتمي الى العائله الرمانيه        

اما النوج  اليمنية الجمهوريةقليل االنتشار وينتشر في  Punica  protopunica وهو ونوعين االول

 (.1008، هاهش) وهو الجنس السائد  في العراق punica   granatum                الثاني  فهو 

 مستويةذات حواف  متقابلةأمتار ولها اوراق  1عن شجيرات  يصل طولها الى  عبارةشجرة الرمان 

ومقسمة من  الثمرة  ذات االف جلدي سمي   ذي لون بني محمر الى مصفر   إهليلجيهمستطيله الى 

 .(1111)الحسيني،قسم  0-8

 للرمان التركيب الكيميائي

 مادة  قابضه  وهيacid   Tannicلثمرة الرمان على حام  العفص الخارجيةتحتوي القشرة       

على  هالحتوائ الوحيدة للدودةالقشور يعمل كمواد طارده  ومغلي لإلسهاليستعمل مسحوقها كمضاد 

 Tannic :الرمان  وهي  من قشور يةالفينولانواج من المركبات   3استخالك وتم  القلويديهالمواد 

acid04. .،   ملغم /ام  Ellagic  acid35. ،ملغم /امGallic  acid 1.0 و وزن    ملغم /ام

.ان    (1011 جماعته،عبيد  و) الجافهملغم /ام من وزن القشور  11.00الفينوالت في قشور الرمان

 ام رماد  و 50.ام دهون  و70.ام بروتين. 8.0علىيحتوي  ام من حس  الرمان 100كل 

 0حديد و   ملغم 0.1 و ملغم فسفور 18و  كالسيوم%10 سرريات و%711. -8 2.ألياف و1%

  (C)فيتامين سي ملغم 8 ملغم نياسين و90.و رايبوفالفين  ملغم020.ثيامين و ملغم .0.0



 .(1-1صورة ) (1101)عازرنوار،
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 الخصائص الطبية للرمان

ت االهمية الطبية من خالل المرونات اءجو قشور الرمان قديما في الطس والدبااة عملتاست          

بوليمرات فينوليه  هي Tanineالتانينات  )العفصات(الريمياوية لثمار هذا النبات ومن هذه المرونات

ذائبة في الماء  ذات مجاميع هيدروكسيلية متعددة  والوحدات االساسية الداخلة في بنائها التركيبي 

مع  ولها القدرة على تروين اواصر هيدروجينية  الفينولية مشتقة من انواج مختلفة من المجاميع 

 1115الهيدروكسيلية الحرة )ير من المجاميع على  عدد كب الحتوائها الراربوهيدرات  البروتينات و

Reed,) على كميه  عالية من العفصات (بين الفصوك  األاشيةالحتواء قشور الرمان وشحمه )و

Tanin ان منسوب العفصات العالي   فضال عن ذل  ز الهضميلعالج قر  الجها عمللذل   فبنها تست

يددي الى تغير  طبيعة  بروتينات  الجراثيم وقتلها كما انه  يدب   ظهارة   المعدة حيث يرسس  

  عمللذا فبنها تست بروتينات الطبقة الظهارية فيعمل منها طبقة واقية يقع تحتها  بناء النسيج التال 

 .االمعاء لعالج قرحة المعدة و

           اكثر مقاومة للبرتريا وعلى الرام  ظهارة المعدة بالعفصات تجعل الظهارة اقل  نفاذية وان دب          

            والخاصية المضادة  للتقر  اير معروفة  ولرن وجد ان  من  ان التراب   بين تركيس  العفصات

  الهضمية وعالج القرحةهي االكثر فعالية  في منع حصول  tetramersثالثية التراكيس   العفصات

Gharzouli et al.,1999))       

نه يعمل على تغير طبيعة  أل الدزنتري استخدمت قشور الرمان بشرل واسع لعالج االسهال و         

بروتينات االمعاء ويقلل من ارتشا  السوائل  فضال عن انه يقتل الجراثيم و يمدك السموم 

مدرر للبول ومبرد  و  antihelminthicوطارد للديدان Astingent لألنسجةوقاب   الجرثومية

قشر  ان إعطاء مسحوق) 1011) و حسين ،معلة دلت دراسة .(Nadkarni, 2000)لحرارة الجسم 

بداء االكريات ادى الى اختزال العالمات السريرية للمرض وعدد  الرمان الى االفراخ المصابة

االس الهيدروجيني  اعداد اكياس بي  االيميريا  في البراز و الهالكات وشدة اآلفات العيانيه  و

عالية مضادة كما تعد مستخلصات قشور الرمان ذات ف.ألجزاء مختلفة من الجهاز الهضمي 

 antioxidant   activity. (Murthy,2002)لألكسدة
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 Flagyel))   Metronidazole :عقارالفالجيل1-23

  C6H9N3O3الريميائي التركيس

 101.15الجزيئي:الوزن 

 الشرل الفيزيائي :مسحوق أبي  شاحس الى اصفر او الرريستال البلوري

 او الرلوروفورم األثيرفي  ما يذوبالذوبان : يذوب بالماء ، الرحول  وقليال 

 .(3-1شرل )  (Evans  et al  .,2003) درجة مئوية 113-151نقطة  االنصهار:

 

 

 

 

 

 

               

 

 .(1021،جماعته و ذاكر) المترونيدااول لعقار التركيب الكيميائي(3-1) رقم  شكل

 

عقار يعد  methyl-5-nitroimidazole) -2-  1-(B-hydroxyيسمى ايضا          

الطفيلية ومضاد للبرتريا ويستخدم بصورة واسعة   لألوالي مضاد  Metronidazol الميترونيدازول

 in vitroله فعالية عالية جدا  خارج جسم الرائن الحيو  E .histolytica  الزحاراالميبيفي عالج  

 .  in vivo   (Tanabe  et al .,2003)وداخل جسم الرائن الحي

االمعاء ليصل بتركيز  عن طري  المعدة و يمتص هذا العقاران ( 1001)، يسر  تأومح       

الرئيسية لطرحه مع ايضاته من خالل الطريقة وترون عالي الى االنسجة  كما يتبي  في الربد  

 منيعد و  الفم في بمذاقه المر يتميز و  %15-1  مع البراز بمقدار % 80-10بمقدار   االدرار

عند  تناوله ودخوله الى الجسم تعمل بع  االنزيمات على و سيولة الدم  على  يساعدو الدم مميعات

 DNAالمجهرية والطفيليات مما يدثر على حامضها النووي  لألحياءتحويله الى مركس نش  وسام 

التبثيرات   الجانبية  للمترونيدا زول تتمثل ( Evans et al.,2003) فيمنع تراثرها داخل الجسم 

،الدوار Insomnia،االرق  Headach في الراس،ألم  Vomiting،  التقيد     Nauseaبالغثيان

Dizziness  النعاس ،Drowiness الطفح،Rash جفاف الفم ،Drying mouth  تسمم الربد،   



(Olson  et al., 2002.)   بع  المرمى يمتلرون ولرن ن هذه التبثيرات الجانبية ترون معتدلة ا

ردود أفعاٍل وخيمٍة تستوجس توق  المداواة بالعالج وتتمثل التبثيرات الجانبية الخطيرة بقلة كريات 

،  Palpatation، الخفقان Eosinophilia، ازدياد الحمضات في الدم  Leucopeniaالدم البي  

، وترون هذه Peripheral neuropathyيطيواالعتالل العصبي المح Confusionاالرتباك 

 ,Malagoli et al., 2002; Lossick)                   التبثيرات مدقتة وتزول بزوال المدثر

1990) . 

اجريت على الفئران والبرتريا فقد سجل  دراسة Webster  1996 (Tracy and )كل من قام       

و  Teratogenicوالتشوهات الخلقية  caricinogenis الفالجيل كبحد العوامل المولدة للسرطان

  الحمل  خالل فترة Metronidazolمعالجة آالم الحامل بواسطة عقار الـ .كما ان كعامل مطفر

مرراً لألطفال حديثي  وأيضاً يسبس  Placentaيسبس الضرر للجنين ألنه ينتقل عبر المشيمة 

يددي  .((Czeizel and Rockenbauer,1998 الوالدة ألنه يضخ برميات قليلة في حليس األم

يتراف   متبخراالستعمال طويل االمد للفالجيل لعالج الزحار االميبي  في االطفال الى حدو  نزي  

 Normal الجرثومية المعوية الطبيعية في الزمرة امطرابمع نزي  دمااي تسبس  في حدو   

flora وقضاؤه على الجراثيم المصنعة لفيتامينK  الذي له دور في عملية تخثر الدم وبالتالي يددي

 Nabh ,2000  ) .  )                             الى حدو  النزي  الدمااي

 :مقاومة الطفيلي للمعقمات والمطهرات1-24

 في كون اكياس البي   تقاوم  العديد من المنظفات والمعقمات مثل مادة  ترمن خطورة المرض        

مادة الرلوروفورم  يقاوم الطفيليكما  (Fayer,1997)لتعقيم مياه الشرب  عملالرلور والتي تست

chloroform واألثيرether  7ومادة دايررومات البوتاسيومO2Cr2K  1االمونيا  ويقاوم% 

 sodium  وهايبوكلورات الصوديوم sodium hydroxide 1%وهيدروكسيد الصوديوم 

hypochlorite 1%   كذل  يقاوم معقمات الخضراوات والفاكهة مثل  برمنغنات البوتاسيوم

potassium permanganate  االيودوفور التراكيز  المخففة من ويقاوم Iodophore   

 ) %5بيروكسيد الهيدروجين ومزيج من من  %10انه يقتل في  أال  chlorideوالرلوريد

ammonia , sodium hydroxide, biocide)                                                             

              .(Casemore, 2000)    

مقاومة المبيدات  لها القدرة على البي  كياس(  ان أOlson et al  .,2002)بين كل من       

اشهر  1-1م لمدة  ̊ 8في المستشفيات والمختبرات كما تستطيع البقاء  في درجة حرارة  عملهالمست



اسابيع في  8 م ولمدة̊ 5لمدة سنة  في الماء بدرجة حرارة وتبقى حية  ةاإلمراميدون ان تفقد قدرتها 

م  تددي الى  ̊ 50-35رفع درجة الحرارة الى نا Jenkins , et al .,(1999)التراب والبراز  .ذكر

 .من الترب وفضالت الحيوانات  المبخوذةفقدان االكياس حيويتها في العينات 

ان تعري  اكياس  بي  الطفيلي الى  Corona-Vasquez et al., ( 2002)اثبتت دراسة          

م تددي الى ˚10-˚1وعلى درجة حرارة  Free Chlorineوالرلورين الحر   Ozoneاالوزون 

 .خمجتيهافقدان 

 

      Materials   and  Methods  المواد و طرائق العمل-3

 عملةاالدوات المست و:االجهزة 3-2

او العالمة   ةمع اسم الشركة المصنع المستعملةاالدوات  (: األجهزة و3-1جدول )

 .التجارية

الشركة المصنعة او العالمة  اسم الجهاا                                                                                

 التجارية

                        Rotary المبخر الدوار

Evaeumevaporator 

    Daglef patz (Germany) 

 Anatomy tools National(Japan) ادوات التشريح

 Plastic Containers     Kaeaho(Russian) اوعية بالستيرية 

انابيس اختبار ذات نهاية 

 مخروطية

Test tubes Bioneer ( korea 

 Refrigerator G.F.L.( Japan) ثالجة

  Autoclave Gallen Kaamp (England) جهاز المدصدة

 Water bath Eiectro-Mag (Turky) حمام مائي

 Incubator Germany)) Memmertr حامنة

 Magnetic Stirrer Ikamag pet Memmert خالط مغناطيسي

 Slides and cover slipes Superestar( India) شرائح زجاجية واطاء شريحة

 Oven    Memmert( Germany) فرن كهربائي



 Light Microscope Olympus(Japan) مجهر موئي

 Magnetic stirrer Gallenghamp( England) مغناطيسيمحرك 

   Hot Plate Stuart Scientefic U.K مسخن حراري

 Blender Gallenghamp( England مطحنة

 Analytic Balance Mettler PJ 400 ميزان حساس)تحليلي(

 Pipette Tips Citotest (China) ماصة دقيقة

   Disposable Syringes محاقن طبية

  

Superestar( India)) 

 

 اد الكيمياوية المستعملة في البحث:المو3-1

  المصنعةمع اسم الشركة مياوية المستعملة (: المواد الكي3-2جدول ) 

 المصنعة الشركة المادةاسم 

 Potasum Dicromate     BDH  Englandثنائي كرومات البوتاسيوم

 Hydrochloric acid   BDH  England%100 ام  الهيدروكلوري ح

 Sulphuric acid BDH  England حام  الربريتي 

 Cetic Acid   A Sicherheit  starschageحام  الخلي 

 Lead acetade  Difco( U.S.A)خالت الرصاك

 Formalin BDH  England %80فورمالين

 Phenol BDH  Englandفينول

 Oil immersion BDH  England قطرة زيتية

 Xylol  BDH  England زايلول

  Methylene blue  Syrbio (Syriaصبغة االزرق المثيلي



 Carbol fuchsin Syrbio (Syria غة كاربول فوكسينبص

 Sodium citrate  BDH( England)سترات الصوديوم

 Sodium carbonat BDH( England) الصوديوم كربونات

 Feric chloride BDH( England) الحديدي   كلوريد

 Chlorophorm Oxide( France)   كلوروفورم

 Ethanol Alcohol   BDH England%15كحول اثيلي 

 Methanol Alcohol BDH England%100كحول مثيلي  

 Meric chlorid   Flukaswitzerlan   الزئبقيكلوريد 

     Canada Balsam  Adhesive  Merchالص  بلسم كندا

 Normal Saline Haidylena ( Egypt) ماء مقطر

 Potassium hydroxide   Fluka (Switzerlandهيدروكسيد البوتاسيوم

 hydroxide Sodium   Fluka (Switzerlandهيدروكسيد الصوديوم

 potassium iodide Fluka (Switzerlandيوديد البوتاسيوم

  الطبية المستعملة:النباتات  3- 3

  لمستعملةا(: النباتات الطبية 3-3جدول )

 النباتات الطبية المستخدمة ت

 المصدر االسم االنرليزي االسم العلمي االسم العربي

 السوق المحلي Allium satvium Garlic الثوم 1

قشور  1

 الرمان

Punica   grantium Pomegranate السوق المحلي 

 



 المحاليل تحاير:3-4

 Sheather's  Solution    محلول شيذر السكري   (1

مليلتر من الماء المقطر   320ارام من السرر في  500  تم تحضير محلول شيذر السرري بإذابة  

 Chermette and   قبل وحسس الطريقة المتبعة من ارام من الفينول كمادة حافظة 6.5 مع 

Boufassa (1988) 

    Potassium dichromate 2.5%  (محلول ثنائي كرومات البوتاسيوم 1

 ماء من المل 1000ثم يرمل الحجم الى ثنائي كرومات البوتاسيوم  ارام من   25 بإذابةتحضيره  تم 

  Ma  and Soave,(1983) المتبعة من قبل  حسس الطريقة   مقطرال

 phosphate Buffer  Saline (PBS)(محلول دارئ الفوسفات الملحي 3

ام من فوسفات  0.1كلوريد الصوديوم و كلوريد البوتاسيوم و ام من 0.1حضر من اذابة 

مل من الماء 1000ام من فوسفات الصوديوم الهيدروجينية في  1.15البوتاسيوم الهيدروجينية و

 المقطر.

 

      Sodium  Hypochlorate Solutionكلورات الصوديوم محلول هايبو (4

وحسس الطريقة  مليلتر من الماء المقطر  100ارام من مادة هايبوكلورات الصوديوم في   1سأذي       

 .(1001) الزبيدي من قبل تبعةالم

      Normal Saline لطبيعيا يالملحالمحلول  (5

   Distilled water في لتر من الماء المقطر NaClارام من كلوريد الصوديوم  0.9حضر بإذابة        

باوند  15م وتحت مغ  ˚121، ثم عقم بالموصدة بدرجة   7.2عند  pH، وثبت األس الهيدروجيني 

 . (Cruickshank et al., 1975)                دقيقة  15لمدة 

    Acidic  Alcohol( الكحول المحمض 6

مليلتر من الرحول االثيلي  97المركز الى  الهيدروكلوري مليلتر من حام   3 بإمافةتم تحضيره       

 .Coles (،1181)   وحسس الطريقة المتبعة من  %95

  % 10 الفورمالين( مثبت 7

المحلول الملحي مل من 90مع  % 40مليلترات من الفورمالين 10ر هذا المحلول بمزج يحضت تم      

 .(Bancroft and stevens,1982)واستخدم هذا المحلول لحفظ وتثبيت اعضاء حيوانات التجربة 

 الصبغاتتحاير :3-5



 -a الصبغة الصامدة المحورة (المحورة صبغة الزيل نيلسن(Modified Ziel- Neelsen 

stain            حسس طريقة Beaver and Jung .,(1985) تترون الصبغة من المواد االتية 

  Basic carbol fuchsine                     4gmالقاعدي  فوكسينصبغة كاربول  - 1

  Phenol                                                                         8mlفينول  -2

  Ethanol                                                            20mlكحول اإليثانول  3-

 D.W                                                                       100mlمقطر  ماء -4

 التحضيرPreparation  

 يتم التحضير على مرحلتين هما:  

 Aالمحلول  تحضير -

  95% األثيليمليلتر من الرحول   20ارام من صبغة الفوكسين القاعدية في  4اذيس 

 Bالمحلول  تحضير         

مليلتر من الماء المقطر مع التحري  المستمر الى ان يذوب كليا ثم  100ارام من الفينول في  8اذيس 

 .لتصبح الصبغة جاهزةومزج جيدا  Aالى المحلول   Bامي  المحلول 

 

b    صبغة المثلين الزرقا )Methylene  Blue   

وحسس الطريقة المتبعة مليلتر من الماء المقطر  100ارام من الصبغة في  1 تم تحضير الصبغة بإذابة 

 .Levine,(1961)من قبل 

 تحاير الكواشف :3-6

   Benidict reagentكاشف بندكت 

الصوديوم المائية   ام من كربونات100ام من سترات الصوديوم و137ُحضر هذا الراش  بإذابة        

   النحاسي محلول كبريتات   ُرشح المحلول ثم أمي  للراشح  ،مل من الماء المقطر المعقم  800في 

وأستخدم لغرض الرش  عن  ،مل الماء المقطر1000مل ماء مقطر ثم أكمل الحجم إلى 100 في 17.3

 . (1993 ،جماعتهالشيخلي و الراليروسيدات  في المستخلصات النباتية  )

 Fehling reagent   كاشف فهلنك 

 Adedayo  et al .,( 2001)       المتبعة من قبل  طريقةلوفقاً ل ُحضر هذا الراش      

 في لترمن الماء المقطر. CuSO4.7H2Oام من كبريتات النحاس المائية 70أذابه   :Aالمحلول     

 Sodium Potassium   ملح روشيل  ام من246 و NaOHام من 240أذابه  :Bالمحلول     

tartarat  في 



 للحصول على كاش  فهلن B   وA  مزج حجمان متساويان من محلول  المقطرلتر من الماء     

 Lead acetate reagent   1%  كاشف ضالت الرصاص

ام من خالت الرصاك  1ن بوز  Atlas  et al., (1995)ُحضر هذا المحلول حسس طريقة         

Pb 2(CH3COO) مل من الماء المقطر . 100 وومعت في أسطوانة مدرجة ثم أكمل الحجم إلى

 أستعمل هذا المحلول للرش  عن الدباايات في المستخلصات النباتية . 

  Ferric Chloride reagent   1%كاشف كلوريد الحديديك 

ومع في أسطوانة مدرجة ثم أكمل الحجم  ام من كلوريد الحديدي  و1وزن ب ُحضر هذا المحلول       

 ،من الماء المقطر. أستعمل هذا المحلول للرش  عن الفينوالت في المستخلصات النباتية مل 100إلى 

 .(Harborne   ,1984) األخضر دليل على وجود الفينوالت  تغير لون المحلول الى االصفر أو

  Mercuric Chloride reagent  1% يككاشف كلوريد الزئبق

  HgCl3 الزئبقي ام من كلوريد 1حيث وزن  Atlas,( 1995)ُحضر هذا المحلول حسس طريقة       

مل من الماء المقطر. أستعمل هذا المحلول للرش  100وومع في أسطوانة مدرجة ثم أكمل الحجم إلى 

  عن وجود الصابونيات في المستخلصات النباتية .

 

 

    phenolic  reagentكاشف الفينول 

  مل من الماء المقطر المعقم500من بلورات الفينول في  ام  15بإذابة  يراش  الفينولالُحضر      

 .Walther , 1988) (Meyer andأستعمل للرش  عن الراربوهيدرات في المستخلصات النباتية . 

  Mayers reagentكاشف ماير 

مل من  1000ي ام من يوديد البوتاسيوم ف 5وHgCl3 ام من كلوريد الزئب   3.5ُحضر بإذابة        

 وأستعمل للرش  عن عموم القلويدات .  (Harbome , 1984)الماء المقطر 

  SAMPLES    COLLECTIONجمع العينات   :3-7

 Humen faeces  االنسان.براا  3-7-2

في . االطفال جمعت عينات من براز االطفال  المراجعين والراقدين في مستشفى النسائية و         

 كانون الثاني شهر  الى نهاية 1013االول  عينة من بداية شهر تشرين 301وبواقع ديوانية مدينة ال

جمعت العينات في ، سنة ( 5)يوم الى اطفال بعمر( 1)  جمعت العينات من اطفال بعمر  1018

المعلومات الخاصة بالمرمى  تدوين مل  نظيفة ومحرمة الغل   ، تم  80قناني بالستيرية سعة 



كاالسم ، العمر ، الجنس، الوزن واالعراض المرمية التي يعاني منها المري  مثل االسهال ،فقدان 

ل عينة  ثم اعطيت ترقيم لر واالمعاء  و  المعدة  والتهابات  ،فقدان الشهية  ،الوزن، ارتفاج الحرارة 

 ت المختبرية.الفحوصا لألجراءالعلوم    نقلت الى  مختبر كلية

 Calves faces  العجول براا  3-7-1

         جمعت الجنسين لرال و سنتينالى  ينمن شهر عجول تتراو  اعمارها جمعت عينات من براز        

شرة مع مراعاة من مستقيم الحيوان مبامن المستشفى البيطرية التابعة لمدينة الديوانية وأخذت العينات 

وتم تسجيل العالمات السريرية التي يعاني  صتدة  الطبيس البيطري المخاعبمس لبس الرفوف الطبية

رقود  ارتفاج في درجات الحرارة ،هزال، او من اسهال مائي شديد ، عجينيا، معتدلكل حيوان  منها

وجنس الحيوان والعمر ثم  وتم حفظ العينات في حافظات بالستيرية نظيفة ومحرمة سجل عليها رقم 

 .كلية العلوم  ألجراء الفحوصات المختبرية نقلت الى مختبر

  Cross  faces Examenationالفحصوصات المختبرية  3-8

 صفاتها  تحديد   ألجل  لعينات البراز  العياني  تم اجراء الفحص :  الفحص العياني للبراا:3-8-2

     اللون  الرائحة والقوام. مثل الفسيولوجية  

 

 

    الفحص المجهري:3-8-1

للرش  عن اكياس بي  الطفيلي فحصت كل عينة  بطريقة المسحات المصبواة بصبغة زيل      

 عمالببست   Floation  methodوطريقة التطوي    Modified Zeil Neelsen stainنلسن  

 . s  Solution  Sheather'محلول شيذر السرري 

 .المحورة طريقة مسحات  البراا المصبوغة بصبغة الزيل نلسن1-2-8-3-

مزجت مع ووومعت على شريحة زجاجية نظيفة بقدر رأس عود الثقاب جزء من البراز اخذ تم  -

 ثم فرشت على المساحة الرلية للشريحة و تركت بالهواء الطل  لتج  لمدة  من الماء المقطر قطرة 

 . نفسهامع مراعاة ترقيم الشريحة برقم العينة  اللهس دقائ  دون استخدام 10

لتج   دقائ  وتركت   5  لمدة % 11لي المركزثيقطرات من الرحول الم  بإمافةالمسحة  تتثب -

 . Beaver and Jung,(1985)  من ةعتبالم طريقةال سوحس  بدرجة حرارة الغرفة



 5-3  لمدة  وتركت  المثبتة فوكسين الحمراء المركزة الى المسحة   الراربولصبغة   اميفت -

 .هادئ ومررت  فوق لهس    دقائ 

 وتركت لتج   بالهواء . اسلت الصبغة بتيار مائي معي  من ماء الحنفية -

 اسلت بماء الحنفية وتركت لتج  . ثانية 30قصرت المسحة بالرحول المحم  لمدة  -

 .صبغت المسحة بصبغة المثلين الزرقاء لمدة  دقيقتين  -

 اسلت بتيار معي  من الماء وتركت لتج . -

العدسة ثم    80Xفحصت العينات المصبواة  بالمجهر الضوئي  تحت العدسة الشيئية  بقوة  -

و التبكد من وجودها في عينات للتحري عن اكياس بي  الطفيلي X  100قوة ب الزيتية 

لغرض قياس ابعاد اكياس البي  Ocular  micrometer استعمل المقياس العيني الدقي  .البراز

 تدريجهكل   يستخرج قياس 100-10من  تدرجاتمن عدسة عينية تحتوي  والذي يترون  .

وهو عبارة  عن شريحة زجاجية مجهرية  stag  ocular micrometerباستعمال   بالماكروميتر

ملم والذي  0.01متساوية قياس كل منها  تدريجه 100ملم مقسم الى   1تحتوي مقاس  طوله 

 تدريجهعلى منصة  المجهر المركس  ويتم تطاب    تومع الشريحة  ،مايررومتر 10يعادل 

الصفر في كل من العدسة والشريحة  ثم يستخرج المعدل لثال  قراءات وللحصول على معامل 

 :Thienpont   et al.,(1979)تبعا لطريقة   المجهر نطب  المعادلة االتية

    المسر  القياسي الدقي  قراءاتمعدل                        

 مايرروميترX10ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    معامل المجهر=

 العيني   أءات المقياسمعدل  قر                         

خالل حساب اعداد اكياس البي  في الحقل الضوئي الواحد التعرف عليها من تم أما شدة االصابة فقد  

 .Earnest   et al ., (1986)وحسس الطريقة المتبعة من قبل  العينيللمجهر 

 كيس بي  واحد.              =                 +

 كيس بي . 10  -1              =               ++

 كيس بي .  50 - 11              =            +++

 .في حقل موئي 50أكثر من  =         ++++

 .لحين استعمالها %1.5 بمادة ثنائي كرومات  البوتاسيوم حفظت العينات

لغرض  محلول شيذر السكري باستعمالعزل وتنقية اكياس البيض :3-8-1-1

 التجريبية اإلصابة



ثنائي كرومات البوتاسيوم وومع الراشح في انابيس انتباذ سعة  مادة اخذت العينات المحفوظة في - 

لغرض التخلص من   Distalled waterبالماء المقطرم اسل العينة  عدة مرات مليليتر وبعدها ت  15

 5مدة ل دورة / دقيقة  1000المركزي بسرعة   بجهاز الطرد  ائي كرومات البوتاسيوم ثم نبذتمادة ثن

 .من اللون االصفر نهائيا ويصبح اللون رائ  تخلصدقائ   الى ان يتم ال

دور بجهاز   من محلول شيذر السرري الى الراسس مع المزج جيدامليليتر  10سرس الرائ  وامي   -

على  تركيز عالي من اكياس  دقيقة للحصول  10مدة ل  دورة / دقيقة 000الطرد المركزي بسرعة 

حيث ان االكياس تطوف    Floation التطوي  بعملية  البي  في الطبقة العليا تعرف هذه الطريقة 

جمع الرائ   الناتج من  عملية التطوي   وكررت عملية  ثم التركيز السرر عالي لوتعلو في محلو

االنابيس تركت  ،عدة مرات على البراز المتبقي ألجل الحصول  على اكبر كمية من االكياس التطوي 

دقيقة لتستقر.سحبت قطرة من سطح االنبوب بواسطة ماصة باستور وومعت على  15-10فترة 

 ثم القوة  X 80القوة شريحة زجاجية واطيت بغطاء الشريحة ثم فحصت بالمجهر العيني تحت 

100X  .لمنع  10-1بنسبة  خف  الرائ  المجموج بالماء المقطر لغرض التبكد من وجود االكياس

دورة/دقيقة لمدة  000بسرعة  ودور بجهاز الطرد المركزير محلول السرر على اكياس البي  تبثي

 .دقيقة 10

باستعمال جهاز الطرد  لترسيبه ودور PBSامي  الى الراشح محلول دارئ الفوسفات  -

اعيد اسل  ثم سرس الرائ  و دقيقة، 15دورة على الدقيقة مدة  000  بسرعة  centerfugiالمركزي

 15مدة لدورة /دقيقة  000بسرعة انتباذ  PBSمحلول دارئ الفوسفاتعدة مرات باستعمال  الراسس 

الطريقة بالترسيس   كبيرة من اكياس البي . وسميت هذهثم جمع الراسس الحاوي على نسبة  ، دقيقة 

Sedimentation ، محلول هايبوكلورات  لراسسامي  ل.جمع الراسس في انابيس مخروطية

 بعملية  تسمى هذه الطريقة  %1الصوديوم

 

 

قتل البرتريا والخمائر والحد  بإمرانه  حيث ان محلول هايبوكلورات  الصوديوم  Bleechingالقصر  

 مع اكياس البي . باألكياسمن كمية الشوائس الممزوجة 

متتالية بطريقة الطرد المركزي  عدة مرات PBS بمحلول دارئ الفوسفات اسل ناتج عملية القصر -

 Washing andوالترسيس الرلور عن المزيج وتعرف هذه العملية  بالغسل أزاله  الى ان يتم

Sedimentation    -   باستعمال حساب اعداد اكياس بي  الطفيلي في المليليتر الواحد من المحلول



لحساب  اعداد اكياس     Oyedapo  et al.,( 2004 )طريقةحسس  الهيموسايتوميتر شريحة العد

          .الطفيلي بي  

 حفظت اكياس البي  النقية  في انابيس اختبار  زجاجية  تحتوي على ثنائي كرومات البوتاسيوم  -

درجة مئوية لحين االستعمال والمخط  التالي يومح عملية عزل وتنقية  8وبدرجة  %1.5بتركيز 

 .(1-3مخط  )  اكياس البي 

 البيض والحاوي على اكياس  Cryptosporidium parvumبطفيلي   ةالمصاب عجول براا ال         

                            ضالل اربع                 الدافئبالما  المقطر  التصفية : تصفى عينات البراا بعد مزجها -2

 طبقات من الشاش

 

 محلول شيذر السكر باستعمال Floationالتطويف  -1

 

 Washing  and Sedimentationالغسل والترسيب  -3

 PBS دارئ الفوسفاتمحلول   باستعمال

 

 هايبوكلورات الصوديوم%2بمحلول   Bleechingالقصر - 4

 

 Washing  and   Sedimentationالغسل والترسيب - 5

 PBS دارئ الفوسفاتمحلول  باستعمال

 

 بيض الطفيلي حساب اعداد اكياس  -  6

 

 حفظ اكياس البيض -7

 C.parvum   ( يمثل ضطوات عزل وتنقية اكياس بيض الطفيلي  2-3المخطط )

 (1003)العزاوي،



 

(يمثل عملية 1-3الصورة )                      لبراا عملية التطويف يمثل (2 -3)الصورة       

                       لبراا الترسيب 

باستعمال محلول  الملح  العجول                 محلول شيذر السكري      باستعمال  العجول       

                                                                                                                                                                                 الوظيفي   

 

 الطبيةالنباتات  جمع :3-9

  نبات الثوم  -1

حيث جمع الثوم الطازج  من االسواق   Allium  sativumاستعملت ابصال  نبات الثوم       

 .المحلية لمدينة الديوانية وفصلت عنه القشور واستعمل الفصوك  مباشرة في التجربة 

 نبات الرمان -1

حيث جمعت ثمار  Punica  granatumنبات الرمان قشور استعمل في الدراسة الحالية     

و اسلت جيدا   1013الرمان من األسواق المحلية لمدينة  الديوانية في شهر تشرين االول من عام 

طحنت  م˚ 25 اشعة الشمس في الظل بدرجة   ثم فصلت قشورها ثم جففت دون تعريضها الى

 4وحفظت في أوعية زجاجية محرمة الغل  بدرجة  Electrical  Millكهربائية  بمطحنة القشور

 . م لحين االستعمال˚



  Preparation of the plant extractتحاير المستخلصات النباتية   3-20

 لنبات الثوم   باردال تحاير المستخلص المائي3-20-2

 Sato et المتبعة من قبل طريقةاللنبات الثوم حسس   باردحضر المستخلص المائي ال -

al.,(1990) . 

  القشور وقطعت  طبيا في هذا النبات وازيلت لمهماخذت فصوك الثوم والتي تمثل الجزء ا -

 السرين الى قطع صغيرة .                   بواسطة

 .مل ماء مقطر 100ام من الثوم وامي  اليه  100اخذ  -

ل الخالط الرهربائي استعممل ماء مقطر  با1اام :تمت مجانسة  القطع مع الماء المقطر بنسبة   -

Blander  ساعة واحدة وبدرجة حرارة الغرفةولمدة. 

أهمل  للتخلص من الشوائس المتبقية  whattman No.1 ترشيحلخلي  الناتج بواسطة ورق ارشح  -

 انابيس اختبار.الراسس واحتفظ بالراشح الذي ومع في 

 10لمدة  دورة /دقيقة 3500وبسرعة  centrifuge عملية النبذ  بجهاز الطرد المركزي  اجري-

 دقيقة

 Rotary evaporationجهاز المبخر الدوار  فيومع الراشح الناتج من عملية الطرد المركزي  -

 لتركيزه وللحصول على محلول رائ .  م˚85بدرجة حرارة 

         بدرجة  oven مل وومعت في الفرن الرهربائي05اطباق زجاجية معقمة  سعة وزج الراشح في  -

 . بعد ذل  اخذ وزن المادة الصلبة وحضرت منها التراكيز المطلوبة م˚80حرارة 

 لقشور الرمان   باردال :المستخلص المائي3-20-1

 .(1001) الخزعلي المتبعة من قبل طريقةاللقشور الرمان حسس  باردحضر المستخلص المائي ال -

مل محرم 1000ام من  المسحوق الجاف  لقشور الرمان في دورق زجاجي سعته 50 ومع    -

 . مل من الماء المقطر 500على  الغطاء والحاوي

ساعة لترسيس   24لمدة Magnetic stirrerرج المزيج باستخدام جهاز المحرك المغناطيسي  - 

 االجزاء النباتية.

اهمل الراسس وفصل الراشح بجهاز الطرد  المحلول بورق الترشيح ورشح  -

 دقائ . 10دورة /دقيقة لمدة  3000بسرعة    Centerfugeالمركزي



م لغرض ˚85وبدرجة حرارة Rotary evaporation ركز المحلول بواسطة المبخر الدوار -

مليليتر وجف  في فرن 05 في اطباق زجاجية سعة ومع الراشح الحصول على محلول رائ 

م  لتجفي  المستخلص .بعد ذل   اخذ وزن المادة الصلبة وحضرت  ˚40بدرجة   Oven كهربائي

 .التراكيز المطلوبة الختبار تبثيرها

                             Flagyl ( Mertonidazole) drugالمترونيدااول عقار الفالجيل  11-3

 المصنع من شركة ادوية سامراء وبثال  جرج وهيالعقار  عملاست                               .

حيث تم تجريع الجرذان  عن طري  الفم باستعمال أنبوبة    ملغم/كلغم ( 050 ،500، 150)

 .( 1013)وجماعته ذاكر             حسس الطريقة المتبعة من التجريع المعدي 

   في نباتي الثوم والرمان لبعض المكونات الفعالة يالتمهيدالكشف الكيميائي  12-3

 :الكشوفات المستخدمة

   Flavonoides   . الكشف عن الفالفونات1

ثم رشح المحلول ,    95%مل من الرحول األثيل  50ام من المستخلص النباتي في 10 أذيس       

مل من هيدروكسيد 10لى ا %50مل الرحول األثيل تركيزه 10وحضر محلول مرون من إمافة 

. مزجت كميات متساوية من المحلولين السابقين وظهور اللون االصفر 50% (KOH)البوتاسيوم 

    .Jaffer et al., (1983) من قبل  ةتبعالمطريقة الحسس و دليل على وجود الفالفونات

     Terpenes. الكشف عن التربينات 2

           مل من 2ام من المستخلص النباتي في 1بإذابة  Al- Abid , (1985)أتبعت طريقة        

وقطرة من   Acetic anhydrateحام  الخلي  الالمائي  الرلوروفورم , وأمي  اليه قطرة من

 حام  الربريتي  المركز  ظهور الراسس البني دليل على احتواء المستخلص على التربينات .

   Glycosides  . الكشف عن الكاليكوسيدات 3

سخنت  ،مل من المستخلص النباتي في أنبوبة اختبار 1مل الى 5أـ أمي  كاش  بندكت بمقدار   

دقائ  ثم بردت األنبوبة , ترون راسس أحمر  5ْم لمدة 100حمام مائي بدرجة حرارة         في 

 (.(Al-Khazraji , 1991  يشير الى وجود المركبات الراليروسيدية

مل الماء المقطر , بعدها رشح المحلول ثم 10 ام من المسحوق النباتي الجاف مع  1ب ـ مزج    

أمي  إليه بضع قطرات من كاش  فهلن  , ظهور اللون األحمر الغام  دليل على وجود 

 .(Adedayo  et al., 2001) الراليروسيدات 

   Phenolic compounds  . الكشف عن المركبات الفينوليه 4



مل من 1 مل من المستخلص النباتي الى 1أمي    Al-Khazraji ,( 1991)تبًعا لطريقة      

, ظهور اللون األخضر أو األزرق المخضر يدل على وجود  %1محلول كلوريد الحديدي  

 المركبات الفينولية . 

  Alkaloids   . الكشف عن القلويدات5

              ,  HCl % 4مل من الماء المقطر المحم  ب 50ام من المستخلص النباتي مع 10تم الي      

 Watchمل من الراشح الرائ  في زجاجة ساعة  0.5أعقبها ترشيح المحلول بعد تبريده , وأختبر 

glass  مل من كاش  ماير حيث يدل ظهور الراسس البني على وجود القلويدات  0.5مع

Harborne , 1984).) 

 

 

 Saponins. الكشف عن الصابونيات 6

الرش  وذل  برج المحلول المائي للمسحوق النباتي بشدة في أنبوبة اختبار تم :  كاش  الراوة -أ  

 .( Harborne, 1984 ) , فران ظهور راوة كثيفة تبقى لفترة طويلة داللة على وجود الصابونين

 إلى  %1بتركيز  مل من محلول كلوريد الزئب  3أمي  :  3Hgclكاش  كلوريد الزئب ب ـ  

-AL)الصابونيات   ظهور الراسس األبي  دليل على وجود ،مل من المستخلص النباتي 5

Khazraji , 1991) . 

  Fuocoumarins  . الكشف عن الفيوكومارينات 7

 %10  الرحولي النباتي مع هيدروكسيد البوتاسيوممزجت كميتين متساويتين من المستخلص       

 (.(Harborne , 1984, ظهور اللون األصفر المخضر يدل على وجود الفيوكومارينات 

 Carbohydrates   . الكشف عن الكربوهيدرات8

 اختبار  مل من المستخلص النباتي في أنبوبة  0.5  مل من كاش  الفينول الى 0.5أمي         

ذو اللون    الراسس مل من حام  الربريتي  المركز , ظهور 0.5 اليها  رجت جيداً ثم أمي 

 (Meyer and Walther ,1988) تاألحمر إلى البني دل على وجود الرربوهيدرا

   Tannins   . الكشف عن الدباغيات9

بضع قطرات من  حيث أمي   Lead acetateخالت الرصاك  %1كاش   عمالباست     

مل من المستخلص النباتي , يدل ظهور 5 الى lead acetate 1%  خالت الرصاك   محلول

   .(Harborne , 1984)الراسس الهالمي االبي  اللون الى وجود التانينات 



  Resins  . الكشف عن الراتنجانات 10

 .           ام من المسحوق المستخلص النباتي 5الى  % 95 بتركيز مل من الرحول األثيل50أمي         

مل من الماء المقطر 100ْم , ورشح المحلول ,ثم أمي  له  100سخن بحمام مائي بدرجة حرارة 

 .(Shihata , 1951)  ةوأستدل على وجود الراتنجانات بظهور العرور HCl %4 المحم  ب 

 Volatile   oilالكشف عن الزيوت الطيارة - 11

بضع قطرات من المستخلص المائي الى ورقة الترشيح لحد االشباج  وتعريضها  بإمافةتم      

فوق البنفسجية يددي الى ظهور لون رمادي دليل على وجود الزيوت  لألشعة

 . (Geismann, 1962)الطيارة

    pH-determinationاالس الهيدروجيني -21

مل ماء مقطر, وتُرك في درجة حرارة الغرفة   50ام من مسحوق النبات المستخلص في10أذيس 

كان هناك  اذا فيما  لمعرفة  pH- meterدقائ  , قيس األُس الهيدروجيني بوساطة جهاز  10لمدة 

  Shihata,1951)) اختالفات في مستوى الحامضية للمستخلصات المائية

 Laporatory animal التجربةحيوانات :3-23

    من ساللة  Males Albino Ratذكور الجرذان البي   في هذه التجربة عملتاست      

Rattus ratus   تتراو  بين   ببوزانوكانت الجرذان المستعملة بعمر شهرين الى اربعة اشهر و

في القفص الواحد. كانت  جرذان8بالستيرية خاصة وبواقع  ام ومعت في اقفاك180-110

 لم 500   مشب  ومجهز بقناني خاصة لشرب الماء سعةحديدي   االقفاك مزودة بغطاء 

الحرارة  نهايتها. تم ايواء الحيوانات في ارفة خاصة مريفة ومبطت درجة   ومزودة بحلمة في

 بساحبةمتر ومجهزة  11 رفةغال  مساحة تابعة للبيت الحيواني في كلية التربية، م˚35-15 بين

 الذي يترون من حليس مجف  تقديم العل  وتم  هواء ومدفبة زيتية ومحراروشمعتين موئيتين

  كغم 0.10كغم،ملح الطعام   1.0  الحنطة دقي   كغم،  1.0 كغم، جريش حنطة  1.5كامل الدسم 

بومع كمية    Direct methodتم فحص عينات البراز المباشر  (1001، علي)الخز فيتامينات

ثم اطيت بغطاء الشريحة  األيودينزجاجية ومزجها بقليل من قليلة من البراز على شريحة  

 الطفيلية.   المعوية  من خلوها من االصابات فحصها لغرض التبكد و

 الدراسة السمية :3-24



ونبات    Allium   sativumالثومجرذا ابي  مختبري لغرض تحديد سمية نبات  11 عملتاست

   Punica   granatumالرمان 

في الجرذان لمستخلص نبات   50LDتحديد الجرعة المميتة  الوسطية  : 3-42-2

 Allium  sativum الثوم

تبعا  جرذان  ، 1مجاميع كل مجموعة مرونة من  1جرذ ابي  قسم الى  31 عمل است       

(ملغم/كلغم  1000، 3000،8500،1000،0500، 1500) ( اذ اعطيت التراكيز3-8) للجدول 

مل للجرذ الذي وزنه  5تم اعطاء جرعة مقدارها  لنبات الثوم. باردالمن المستخلص المائي 

وتم  stomach tube  (Behrens and Karber,1953)ام بواسطة انبوبة المعدة 100

ساعة وتمت مالحظة االعراض السريرية وعدد الجرذان الهالرة  في كل  18مراقبتها لمدة 

 .مجموعة

في الجرذان لمستخلص نبات   50LDتحديد الجرعة المميتة  الوسطية  :3-42-1

   Punica granatumالرمان   

( اذ 8-8) جرذان تبعا للجدول 1مجاميع كل مجموعة مرونة من  5جرذ قسم الى  30 استعمل      

 من المستخلص المائي ملغم/كغم(0500، 1500،3000،8500،1000) اعطيت التراكيز التالية
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 stomachبواسطة انبوبة المعدة  ام100الذي وزنه  مل للجرذ  5.تم اعطاء جرعة مقدارها  الرمان

tube  ساعة وتمت مالحظة االعراض السريرية وعدد الجرذان الهالرة  في  18 وتم مراقبتها لمدة

 كل

 

   الموت واعتمادا على،عدم النشاط ،ومالحظة عالمات الخمول  ساعة 18ومراقبتها لمد  مجموعة   

  (Behrens  and  Karber,1953) .قانون

                       متوسط  الوفيات بين كل             X     مجموع                                                             

 (B)( A)مجموعتين متتاليتين           )الفر  بين التراكيز(                                                       

 LD50 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         =الجرعة التي تبدأ بقتل كل 

 (N)  عدد حيوانات المجموعة                        المجموعة     حيوانات          

 للمستخلصات النباتية على طفيليدراسة التأثير العالجي تصميم التجربة ل:3-25 

C.parvum                      



بطريقة تم فحص برازها قبل البدء بالتجربة ذكور الجرذان  البي  من   11استعمل        

البي  الحاوي  عال  اكياس  مل من 1ثم جرعتالمصبواة بصبغة زيل نلسن المحورة   المسحات

Santos   -Freireحسس طريقة   باستعمال  انبوبة التجريع لرل جرذ كيس بيضة x2310     على

  et al.,(1999).     االصابة و التالي بعد حصول   من اليوم   ابتداء   يوميا البراز  فحص   تم 

   الجرذان  حيث قسمت   هور االعراض اعتبرت الفترة البائنة ظقبل بائنة وبعد  اعتبرت فترة

 .جرذان  1  مجموعةكل  تضم  موعةمج عشر احدى 

 ملغم /كغم 150نبات الثوم بتركيزالمائي ل مستخلصالمل من 1المجموعة االولى جرعت 

 /كغمملغم   500 نبات الثوم بتركيزل المائي  مستخلصالمل من 1 المجموعة الثانية جرعت 

 ملغم /كغم 050بتركيز  مل من مستخلص نبات الثوم 1 المجموعة  الثالثة جرعت 

 غم /كغم مل150قشور الرمان بتركيرالمائي ل مل من مستخلص  1جرعت  الرابعةالمجموعة 

 ملغم /كغم 500خلص المائي لقشور الرمانمل من المست 1ة جرعت الخامسالمجموعة 

 ملغم /كغم050مل من المستخلص المائي لقشور الرمان بتركيز 1المجموعة السادسة جرعت 

 ملغم/كغم 150بتركيز لمترونيدازولمن عقار امل 1 جرعت لسابعةا المجموعة

 ملغم / كغم 500بتركيز     المترونيدازول من عقار مل1  جرعت ثامنةالمجموعة ال

 .ملغم/كغم  050عقار المترونيدازول بتركيز  مل من1جرعت  تاسعةال المجموعة

باكياس بي   ″مسبقا والمجرعة الملحي الطبيعي المحلول   مل من1المجموعة العاشرة جرعت 

 .لغرض المقارنةوعدت مجموعة سيطرة الطفيلي ولم تجرج مستخلصات نباتية وال عقارالفالجيل 

وعدت  وال عالج طفيلية  المجموعة الحادية عشر جرعت امل من الماء المقطر ولم تعطى اصابة

 سيطرة سالبة.

 بمحلول شيذر السرريالتطوي   بواسطة صبغة زيل نلسن المحورة و فحص براز الحيوانات      

لمدة  الحيوانات  مراقبةوتم معدل طر  اكياس البي   والتناقص او التزايد الحاصل   لحساب  يوميا

 .لغرض الدراسة المرمية النسجية االمعاء الدقيقة وعزلت منها  شرحت الجرذانومن ثم يوم  15

 طريقة حساب اعداد اكياس البيض المطروحة مع البراا -3-26

حتى انتهاء مدة التجربة وحسبت الجرذان ابتداء من اليوم االول من االصابة جمعت عينات براز       

ارام من كل عينة واجريت له  1اعداد اكياس البي  المطروحة لرل ارام من البراز حيث اخذ 

طريقة   , ثم حسبت اعداد اكياس البي  حسسعملية التنقية والعزل بالتطوي  بمحلول شيذر السرري 

(Kim, 1987 )  رشت على شريحة ف مايررو ليتر 20حيث اخذ من كل معل  ناتج من عملية التنقية



تم اسقاطها بشرل حر على الشريحة الزجاجية  مايررو ليتر 5مسحة خفيفة و زجاجية نظيفة لعمل

دقائ  وصبغت  5لمدة  96 %النظيفة بدون فرشها تركت الشرائح لتج  ثم ثبتت بالميثانول المركز 

قوة بصبغة زيل نلسن المحورة حسبت اكياس البي  في كامل الشريحة باستخدام المجهر العيني ب

x100  حيث قدرت اعدادها كما يلي 

                                50×ميرروليتر 20مليلتر من المعل  = عدد اكياس البي  في  1عدد اكياس البي  في 

  200×ميررو ليتر 5= عدد اكياس البي  في    مليلتر من المعل   1  في  البي   اكياس   عدد 

 الكفا ة العالجية  مـييتق:3-27

 وعقار الفالجيل والرمان لثوم لنباتي ا المائي تم حساب الرفاءة العالجية للمستخلص      

 :     حسس المعادلة اآلتية Xiao  et al., 1996وفقاً لما جاء في  )المترونيدازول(

 )معدل أعداد أكياس البي          –  )  معدل أعداد أكياس البي                       

 في مجموعة السيطرة(                  في المجموعة المعالجة (                            

 X100 ـــــــــــــــــــــــــــــــــالرفاءة العالجية  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

      د أكياس البي  في مجموعة السيطرةمعدل أعدا                                     

                

 Preparation of histological Section  ةتحاير المقاطع النسجي:3-28

 ( وكاالتي: 1982) جماعته،ة من قبل المختار ومستخدمأتبعت الطريقة ال  

      Dehydrationاالنكاا -2

 %90 ،%80، %70تم االنراز بتمرير النماذج في تراكيز متصاعدة من الرحول األثيلي )        

 . كل تركيز  مطل ( ولمدة ساعتين في ، 95%،

 Clearingالترويق  -1 

 بالزايلول لمدة نص  ساعة وبحسس حجم العينة. النموذج لتروي يتم ا      

 

 Impregnation التشريب     -3

م  وتضمنت العملية ومع النماذج بخلي  من °58بدرجة انصهار    شمع البرافين عملأست      

ولمدة نص  ساعة في الفرن الرهربائي، وبعدها تم تشريس  1:1 )الزايلول والشمع المنصهر بنسبة ) 

النماذج في الشمع المنصهر لمدة نص  ساعة وكررت العملية مرتين لضمان تشريس العينة بشمع 

 البرافين بصورة تامة.

  Embeddingالطمر     -4



 في المنصهرتم عمل قوالس من الشمع الحاوي على نماذج من العينات المثبتة وذل  بصس الشمع  

وحفظها  ثم فصلها من القالس ات فيها وتركها لحين تصلس الشمع،وطمر العين خاصةقوالس بالستيرية

 في مران بارد لحين تقطيعها.

   and Sectioning  Trimmingالتشذيب والتقطيع  -5

قاعدة   شذبت قوالس العينات باستخدام شفرة حادة للتخلص من الشمع الزائد، وبعد ذل  ثبتت على     

، ثم حملت األشرطة الحاوية على ماكروميترات جهاز التقطيع اليدوي ثم قطعت النماذج بسم  ستة 

ي بالص  لضمان ثباتها وومعت األشرطة في حمام مائ  المقاطع على شرائح زجاجية مدهونة

م لضمان فرش المقاطع وبتغطيس الشرائح الزجاجية بومع يضمن وجود األشرطة في °56 بدرجة

 مراكز الشرائح، ثم ترفع الشرائح الزجاجية بسرعة مع وجود األشرطة عليها، وتركت لتج  

 م.°37تدريجياً على الصفيحة الساخنة بدرجة 

 Handling and Stainingالصبغ والتحميل  -6

  ، ثم مررت دقائ   عشر  ومعت الشرائح المحملة والحاوية على نماذج العينات في الزايلول لمدة    

( ولمدة دقيقتين في كل  %50، %70، %80،  %90)  المطل  األثيليبتراكيز تنازلية من الرحول 

واسلت بالماء، وصبغت بصبغة   ،  دقيقة  15تركيز، ثم صبغت بصبغة الهيماتوكسلين لمدة 

، بعدها نقلت إلى سلسلة  الحامضي بغطسه واحدة ، ثم ومعت في الرحول  ثانية 30االيوسين لمدة 

،  ،مطل  ( ولمدة دقيقتين في كل تركيز %95، %60، % 50)  تصاعدية من تراكيز الرحول االثيلي

ها باستخدام بلسم كندا لغرض التثبيت ، ثم تم تحميل بالزايلول لمدة عشر دقائ   وبعدها تم ترويقها

 .لتج   وومعت الشرائح على الصفيحة الساخنة  Cover slide، ثم ومع اطاء الشريحة  النهائي

 : التحليل اإلحصائي :3-29

 ANOVA))Anlysis of حللت نتائج حساب اعداد اكياس البي  باستخدام اختبار      

Variation            مع اقل فرق معنويLSD)) Least  significant Differences واستخدم

وقد  للمواد  المستخدمة في الدراسة لتحليل نتائج الرفاءة العالجية Chi-squareاختبار مربع كاي 

 . (1000( )الراوي وخل  هللا ،>0.05Pحددت  الفروقات المعنوية عند مستوى احتمالية )

 

 Result  النتائج-4

 المعزولة من االنسان والعجول Oocystفحص وتشخيص اكياس البيض   1-4



                بينووت نتووائج الفحووص المجهووري لعينووات البووراز موون االنسووان الحاويووة علووى اكيوواس البووي  بعوود          

                 اسووتعمال صووبغة الزيوول نلسوون المحووورة أن اكيوواس البووي  كانووت كرويووة الشوورل حمووراء اللووون ذات  

                         خلفيووة زرقوواء  حاويووة علووى اربووع بويغووات اال ان اعوودادها كانووت قليلووة وايوور كافيووة لحوودو  االصووابة 

امووا عينووات   (1-8)   صووورةكمووا فووي ال موواكروميتر  4.9-5.2 بووين اقطووار اكيوواس البووي وتراوحووت 

مون حيوث  البراز المبخوذة من العجول فقد تم الحصول على اعداد كافية من اكيواس البوي  المشوابهة 

الوودقي  ان  الشوورل وعوودد البويغووات بووداخلها  فقوود بينووت القياسووات المجهريووة باسووتعمال المقيوواس العينووي

الزيتية بعود   العدسة عمالباست المفحوصة  ماكروميتر -5.15.8عجول  اقطار االكياس البيضية في ال

   .(3-8(،)1-8) صورةالزيل نلسن كما في ال بصبغة  تصبغها

             

              

المعزولاة  Cryptosporidium  parvum( اكيااس بايض الطفيلاي2-4)الصاورة                   

 من براا 

 .X100والمصبوغة  بصبغة الزيل   نلسن المحورة  االنسان                  



    

العجاول المعزولاة مان باراا Cryptosporidium parvum(اكياس بيض الطفيلاي 1-4) صورةال

  .40X  الزيل نلسن المحورة والمصبوغة بصبغة 

 

 العزل والتنقية 4-1 

فوي العجوول   الحاليوة الحصوول علوى اعوداد كافيوة مون اكيواس البوي  الدراسوة اومحت نتوائج          

ألجراء التجوارب المختبريوة وحودو  االصوابة فوي الجورذان تم الحصول عليه في االنسان  أكثر مما  

    محلوووول شووويذر السووورريبFloatation method طريقوووة التطويووو   عمالاذ توووم اسوووت  البوووي 

solution  Seatherˈs  كروي وشوفافة ،ذات جودران اامقوة محتويوة  وظهرت اكياس البي  بشرل

وتووم  حفووظ االكيوواس فووي   (3-8) صووورةكمووا فووي ال بالبويغووات وفجوووة كبيوورة علووى بقووع  اامقووة تتمثوول 

  م لحوووين° 8(بدرجوووة  %  1.5) ثنوووائي كروموووات البوتاسووويوم   انابيوووس اختبوووار نظيفوووة حاويوووة علوووى

 . االستعمال

 



 

المعزولاة  Cryptosporidium parvumأكياس بيض طفيلي مسحة رطبة من ( 3-4)   صورةلا

 . X100بقوة  السكري التطويف بمحلول شيذرطريقة العجول ب  من براا

 وتشخيصها فحص المواد الفعالة في النباتات الطبية  4-3

بينوت نتوائج الدراسوة الحاليووة ان الثووم وقشوور الرمووان تحتووي علوى عودد ايوور قليول مون المووواد          

الفعالة التي لها دور وامح في التبثير على بع  المسببات المرمية فضال عون اهميتهوا  فوي تنشوي  

 . بع  الفعاليات الحيوية والجوانس المناعية 

 المكونات الفعالة في نبات الثوم-4-3-2

بينووت نتووائج الرشوو  الريميووائي ان نبووات الثوووم يحتوووي علووى العديوود موون المووواد الفعالووة  ومنهووا         

،الراتنجوات ،الفينووالت كموا  ،الراليروسويدات ،الصوابونيات  القلويدات ،الراربوهيدرات ، الفالفونات 

 ( .1-8) ل التربينات والزيوت الطيارة،  كما في الجدو ظهرت

 الفعالة في نبات فشور الرمانالمكونات -4-3-1



بينوووووت نتوووووائج الرشووووو  الريميوووووائي ان نبوووووات الثووووووم يحتووووووي علوووووى العديووووود مووووون الموووووواد                                                   

الفعالووووة و  منهووووا القلويوووودات  والراربوهيوووودرات  والفالفونووووات  و الراليروسوووويدات  و الصووووابونيات   

  . (1-8كما في الجدول ) التانينات و  الفيوكيوماريناتت كما ظهرت فيه  والراتنجات  و  الفينوال

 

لنباات  الباارد يبين الكشوفات الكيميائية عن المركبات الفعالة في المستخلص المائي:(2-4الجدول )

دليل على عدم وجاود المركاب   :  -، دليل على وجود المركب الكيميائي    :+ .الثوم وقشور الرمان

 الكيميائي

 المركبات الفعالةمجاميع 

 

 

 طر  الكشف

 لكواشف المستخدمةا

 النتيجة دليل الكشف

قشور  الثوم  

 الرمان

 +    + راسب بني كاشف ماير كاشف ماير               Alkaloidالقلويدات      

     هيدروكسيد       كشف      Flavonidesالفالفونات 

  10%البوتاسيوم الكحولي

 + + راسب أصفر

   الكاليكوسيدات

Glycosides 

 .كاشف بندكت2

 .كاشف فهلنك1

 راسب أحمر

 لون أحمر

+ + 

   %2 .كشف كلوريد الزئبقيكSaponine 2الصابونيات 

 .رغوة المحلول  المائي1

 رغوة راسب أبيض

 كثيفة لفترة طويلة

+ + 

 + + Turbidity عكارة  HCl  %4كشف حامض  Resine الراتنجانات

 +  _ هالمي ابيض راسب %2  الرصاص  كشف ضالت    Tannins    التانينات

الفيوكيومارينات 

Fuocoumarins  

كشف هيدروكسيد البوتاسيوم 

 %10الكحولي 

 + _ راسب أصفر

 + + راسب أار  مخار  %2 كشف كلوريد الحديديك Phenolies   الفينوليه

 _ + راسب بنيكشف حامض الكبريتيك المركز  Terpenes التربينات



 مع الكلوروفورم 

 كشف الفينول مع حامض الكاربوهيدرات

 الكبريتيك المركز

راسب احمر مائل 

 إلى البني

+ + 

تعريض ورقة ترشيح تحوي  الزيوت الطيارة

المستخلص الى االشعة فو  

 البنفسجية

 _ + لون رمادي

 

 

 للمستخلصات النباتية المائية وعقار الفالجيل االس الهيدروجينيقياس   4-4

بينووووووت نتيجووووووة الفحووووووص بواسووووووطة جهوووووواز قيوووووواس االس الهيوووووودروجيني ان المسووووووتخلص                                               

اما المستخلص الموائي لثموار قشوور الرموان  8.1المائي لنبات الثوم هو مستخلص قاعدي كانت قيمته 

موة االس الهيودروجيني اما عقار الفالجيل  فقد كانوت قي  8.3فران مستخلص  حامضي و كانت قيمته 

 . (1-8كما في الجدول )   5.0

 الفالجيل لمستخلص نبات الثوم و قشور الرمان وعقار الهيدروجينيالرقم  (1-4جدول )

 (المترونيدااول)

 PHقيمة  المستخلص النباتي المائي والعقار

 8.1 مستخلص الثوم

 4.3 المستخلص المائي للرمان

 )محلول مشبع( 5.7 الفالجيل )لمترونيدااول (  

 

 :الدراسة السمية 4-5



 لنبات الثوم.  البارد للمستخلص المائي(LD50):تحديد الجرعة المميتة الوسطية  4-5-2

بينووت نتووائج الدراسووة الحاليووة عوودد الوفيوووات موون الجوورذان  المعاملووة بووالتراكيز المختلفووة مووون         

المستخلص المائي لنبات الثوم لتحديد قيمة الجرعة المميتة لنص  العدد من الحيوانوات المعاملوة وقويم 

ية سوواعة وتبووين ان قيمووة الجرعووة الوسووط18التراكيووز وعوودد الوفيووات التووي يسووببها كوول تركيووز خووالل 

كما في الجدول  ملغم/كغم050ملغم/كغم وبذل  ترون الجرعة العالجية    0500هي    LD50المميتة 

(8-3.) 

 

 

 

 لمستخلص المائي لنبات الثومل  LD50( تحديد الجرعة المميتة الوسيطة 3-4جدول)

لتراكيز ا

 ملغم/كغم

عدد 

 الحيوانات

 عدد الوفيات

 14  لضال

 ساعة

الفر  بين 

 (Aالتراكيز )

متوسط الوفيات بين 

مجموعتين    كل

 (Bمتتاليتين)

AxB AxB   Σ 

2500 6 _ _ _ _  

 

9000 

 

3000 6 _ 2500 _ _ 

4500 6 _ 2500 _ _ 

6000 6 _ 2500 _ _ 

7500 6 3 2500 3+0/1=2.5 1150 

9000 6 6 

 

2500 6+3/1=4.5 6750  

 



  مجمااوعتين   كاال بااين الوفيااات متوسااط)Xالجاارع بااين الفاار ) مجمااوع                                                    

    متتاليتين

LD50=ــااااااااااااااااااـ المجموعااااااااااااااااااة حيوانااااااااااااااااااات كاااااااااااااااااال بقتاااااااااااااااااال تباااااااااااااااااادأ التااااااااااااااااااي الجرعااااااااااااااااااة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                   عدد حيوانات المجموعة                                                                           

                                𝐋𝐃𝟓𝟎 = 𝟗𝟎𝟎𝟎 −  
𝟗𝟎𝟎𝟎

𝟔
 = 𝟕𝟓𝟎𝟎 𝐦𝐠\𝐊𝐠 

  الرمانلقشور ثمار  البارد للمستخلص المائي LD50تحديد الجرعة الوسيطة  1 -4-5

بينوووت نتوووائج الدراسوووة الحاليوووة عووودد الوفيوووات مووون الجووورذان  المعاملوووة بوووالتراكيز المختلفوووة مووون       

المستخلص المائي لقشور ثمار الرمان ألجل تحديد قيمة الجرعة المميتة لنص  العودد مون الحيوانوات 

سواعة وتبوين ان قيموة الجرعوة 18التي يسببها كل تركيز خالل .المعاملة وقيم التراكيز وعدد الوفيات 

كما فوي ملغم/كغم  515ملغم/كغم وبذل  ترون الجرعة العالجية   5150  هيLD50الوسطية المميتة 

 .(8-8الجدول )

 

 

 .لمستخلص المائي لقشور الرمانل LD50 ( تحديد الجرعة المميتة الوسيطة4-4الجدول )

التركيز  

 ملغم /كلغم

 عدد

 الحيوانات

 الوفياتعدد 

 14ضالل 

 ساعة

 الفر  بين

(A)التراكيز 

ن بيمتوسط الوفيات 

 كل مجموعتين

 متتاليتين

AXB Σ(AXB) 

2500 6 - - 0   

 

 

3000 6 - 2500 0  

4500 6 1 2500 1+0/1=2  2500 



6000 6 4 2500 4+1/1=3  4500 13500 

7500 6 6 2500 6+4/1=5  7500 

 

  مجماااوعتين   كااال باااين الوفياااات متوساااط)Xالجااارع باااين الفااار ) مجماااوع                                                  

    متتاليتين

LD50=ــااااااااااااااااااـ المجموعااااااااااااااااااة حيوانااااااااااااااااااات كاااااااااااااااااال بقتاااااااااااااااااال تباااااااااااااااااادأ التااااااااااااااااااي الجرعااااااااااااااااااة  
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𝟏𝟑𝟓𝟎𝟎

𝟔
= 
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                                                                                           والعالجية  التجريبية لدراسةا  6 -4  

 x 1 بجرعوة مقودارها أصوابه التوي اعطيوت الجورذانصوابة التجريبيوة لمجواميع نتائج اال اظهرت      

اعوراض سوريرية  وقد ظهرت     % 100 االصابة  نسبةوكانت  كيس بيضة/حيوان مختبري   310

 ت النتووائجبينووكمووا     8-8  صووورةكمووا فووي ال والضووع  العووام علووى الجوورذان تتمثوول بووالرقود والخمووول

 ،ايوام  5-3وجد ان الفتورة قبول البائنوة تتوراو  بوين كما البراز على كمية من المادة المخاطية   احتواء

 زيول نلسون المحوورة   ان أكيواس  البوي  كما بينت النتائج عند تصبي  عينات براز الجرذان بصوبغة 

 وكانوتبعود التصوبي   اوام  احمور بلوونالمعزولة من الجرذان كروية  الى بيضووية الشورل  ومتلونوة 

 ( 5-8) الصورة في كما مايررومتر 8.0  -8.1  البي  تراوحت بين  اكياس اقطار

 

 

 

 

 

 



 

            

لة من المعزو بيضال( اكياس 5-4)الصورة         والاعف حالة الخمول والرقود (4-4) صورةلا

  براا

   x100    طفيليب صابةمال الجرذان    parvum .C بطفيلي  صابةمال  انالجرذفي العام 

C.parvum  

مقارنة بعقاار المترونيادااول علاى  باردة:  تأثير المستخلصات النباتية المائية ال4-6-2

 اليوم االول من العالجفي     C.  parvumالطفيلياالصابة ب

د العالج فوي كانت متفاوتة بع  المطروحة أن معدالت أكياس البي  العالجية نتائج الدراسةبينت        

خلص فوي المجموعوة المعالجوة بالمسوت ل لإلعوداد اكيواس البوي اعلوى معود  بلو ذا  الحيوانات المصوابة

قوول معوودل اكوويس بي /موول بينمووا  1851.11بلغووت   150ز عنوود التركيوو  لنبووات الثوووم   البووارد المووائي

بينموا كوان   كويس بي /مول.  1800ملغم/كغم فقد بلغت  050ز اكياس البي  كان في التركي  لإلعداد

رموان عنود لقشوور ال  دربواالفوي المجموعوة المعالجوة بالمسوتخلص الموائي  البي   لألكياساعلى معدل 

 ركيزالبي  عند الت لألكياسمعدل   اقلبينما  كيس بي /مل   1885قد بلغت  ملغم/كغم 500التركيز 

ان اعلى  فبينت النتائج  مع عقار المترونيدازول   /مل وبالمقارنةكيس بي 1810بل   ملغم/كغم 050

اما اقل معودل كيس بي /مل  1811 11.بل   ملغم/كغم  150عند التركيز  معدل لألكياس البي  كان

كويس بي /مول. وبالمقارنوة موع  1830    بلو  ملغم/كغوم    050التركيوز    البوي  كوان عنود لألكياس

كويس بي /مول كموا فوي الجودول  1883.33بلغوت   اكيواس البوي  مجموعة السيطرة وجود ان اعوداد 

.         ةالتحليوول االحصوائي عوودم وجوود فروقووات معنويوة  بووين المجواميع العالجيوو  اظهورت نتوائج.  (8-5)

 تووم قيوواس العالجيووة بتطبيوو  معادلووة كفوواءة الجرعووة                                                                

  أذ  جالعوالمون   اليووم االول خوالل أكيواس البوي    علوى  معودل طور   تاعتمد التي الرفاءة العالجية

ول  فرانووت كفوواءة المترونيوودازاالول         العالجيووة فووي اليوووم انخفوواض الرفوواءة (5-8الجوودول )يبووين 

            بينما كانت الرفاءة العالجية للتراكيز%1.83تبل   050بتركيز 

ركيوز لنبوات الثووم بت دربواال المسوتخلص الموائي  اامو .على التوالي ( 1.01، 1.15 )تبل  500، 150

بينمووا كانووت الرفوواءة العالجيووة للتراكيووز     %8.81 تبلوو   كفوواءة عالجيووة فرووان  ذو  ملغم/كغووم  050

 باردال اما المستخلص المائي  ،  على التوالي. % 3.58  ، % 1.81 قد بلغتملغم/كغم   005،150



بينمووا كانووت الرفوواءة   %3.81تبلوو   ملغم/كغووم 050لقشوور الرمووان فرانووت الرفوواءة العالجيووة للتركيووز  

أظهووورت نتوووائج التحليووول .  ى التوووواليعووو %1.03،%1.18ملغم/كغوووم  تبلووو   500، 150للتراكيوووز 

توى داللة تحت مسعدم وجود فروقات معنوية  في اليوم االول من العالجاالحصائي للرفاءة العالجية 

  50.0 ˃ p                               .    

 الصابةامقارنة بعقار المترونيدااول على   باردةالمائية ال المستخلصات النباتية تأثير(  5-4جدول ) ال

C. parvum في  العالجاليوم االول من  الطفيليب   

 

تشير االحرف المتشابهة الى عدم وجود فروقات معنوية اما االحرف المختلفوة الوى وجوود فورق معنووي تحوت 

 . P<0.05مستوى معنوية 

 عملالتركيز المست المادة العالجية

 ملغم/كغم

م في اليو /مل معدل اعداد  اكياس البيض

الخطأ القياسي±  االول  

 الكفا ة العالجية  في

%اليوم االول  

 a % 1.41    a     65.4±1856.66  250 الثوم

500  1816.66±65.4     a        % 3.54    a 

050  1800 ± 57.73      a % 4.42     a 

 a % 2.24    a             62±1841  250 قشور الرمان

500  1845. ±65.4        a % 2.03    a 

750  1810 ±63.73       a % 3.89   a 

 a % 1.15   a   66.66±1861.66  250 المترونيدااول

500  1850±74.9          a    % 1.76    a 

050  1830 ± 55.33      a % 2.83    a 

 _ a   74.9±1883.33  _ السيطرة



علاى مقارنة بعقاار المترونيادااول  باردة: تأثير المستخلصات النباتية المائية ال 4-6-1

 .في اليوم الرابع من العالج  C .parvumالطفيلي ب االصابة

  أعوداد اكيواس  العالج عدم االنخفاض في معودلنتائج الدراسة العالجية في اليوم الرابع من بينت       

باليوم االول مون قورنت  تجريع الجرذان بالمواد المعالجة اذا ما الرام من االستمرار فيعلى البي  

 البوارد بالمسوتخلص الموائيفوي المجموعوة المعالجوة اكياس البوي   لألعداداذ بل  اقل معدل  .  العالج

البوراز اموا اعلوى  عودد مون  مولكيس بي / 1111.11ليبل  ملغم/كغم  050التركيز عند لنبات الثوم 

 قولا.بينموا كانوت  كويس بي /مول   1011. 11 بل ملغم/كغم  150لألكياس البي  كان عند التركيز 

لقشور ثمار الرمان كان عند  داربالبي  في المجموعة المعالجة بالمستخلص المائي ال لألكياساعداد 

البوي  كوان عنود  كيواسأ علوى معودل ألعودادكيس بوي  /مول  اموا ا 1111 11.ملغم/كغم بلغت 050

ي /مل.وبالمقارنوة موع عقوار المترونيودازول  فقود كويس ب 1100ملغم/كغم فقود بلغوت   150 التركيز

كيس بي  /مول اموا أقول  1800ملغم/كغم فقد بلغت    150 البي  عند التركيز لألكياسبلغت اعلى  

 . موول / كوويس بووي  1133.33ملغم/كغووم فقوود بلغووت  050البووي  كووان عنوود التركيووز  لألكيوواسمعوودل 

المعووودل الوووى   طووور  اكيووواس البوووي  ليصووولباالرتفووواج  فوووي  الموجبوووة مجموعوووة السووويطرة اسوووتمرت 

   .                                                                                                        (1-8كما في الجدول ) من البراز ملكيس بي /   8111.11

 قوود م/كغووم غمل 050المسووتخلص المووائي للثوووم بتركيووز  نا  فقوود تبووين إحصووائياعنود تحليوول النتووائج       

بينمووا لووم تظهوور   P<0.05تحووت مسووتوى معنويووة  المجوواميع العالجيووة االخوورى  عوون  تفوووق معنويووا

 لمجواميعمقارنوة با  فرقوا معنويوا فقود اظهورت  لسويطرةمجموعوة ا اموا معنويوا  فرقا المجاميع االخرى

  P <0.05.   االخرى تحت مستوى معنوية

كانت التركيوز بينما   % 10.80ملغم/كغم   كان   050بتركيز  اءة عالج المترونيدازول تبين ان كف 

المسوتخلص الموائي للثووم بتركيوز اموا  .على التووالي %  58، % 31.01 هو  ملغم/كغم 500، 150

 150بينموا كانوت كفواءة التركيوز   % 11.10  ملغم /كغوم كوان  ذا كفواءة عالجيوة عاليوة بلغوت  050

،بينمووا كانووت كفوواءة المسووتخلص المووائي  علووى التوووالي% 85.10،  % 33.10هووو  ملغم/كغووم 500،

 500، 150  نبينمووا كفوواءة التركيووزي  %81.80 ملغم/كغووم قوود بلغووت  050لقشووور الرمووان بتركيووز 

نتوائج تبين  . (1-8كما في الجدول ) على التوالي% 81.31           ، % 30.31قد بلغت ملغم/كغم 

 و ملغم/كغووم 050بتركيووزالمووائي لنبووات الثوووم المسووتخلص أن  للرفوواءة العالجيووة التحليوول االحصووائي



قوا وفر ت أظهر ملغم/كغم قد 050المترونيدازول بتركيز  ملغم /كغم و 500بتركيز    لالمترونيدازو

 (.1-8)             المجاميع كما في الجدول ن باقي معنويا ع

 

مقارنااة بعقااار المترونياادااول علااى ة داربااالمائيااة ال(: تااأثير المستخلصااات النباتيااة 6-4جاادول ) 

          ج.لعالافي اليوم  الرابع من  C.parvumالطفيلي  ب االصابة

  

وجود فرق معنوي  تشير االحرف المتشابهة الى عدم وجود فروقات معنوية اما االحرف المختلفة الى

 .    P<  0.05تحت مستوى معنوية 

ة العالجيةالماد  ملعالتركيز المست 

 ملغم/كغم

 في /ملمعدل اعداد  اكياس البيض

الخطأ القياسي±اليوم الرابع   

 يف الكفا ة العالجية

% اليوم الرابع  

 a %33.60   a       95.45±2766.66 250 الثوم

500 2266.66±91.89       a %45.60  ab 

050 1616.66±60.09       b %61.20   b 

 a %30.39  a             100± 2900 250 قشور الرمان

500 2400±73.02           a %42.39  ab 

750 2216.66±119.48    a %46.80   ab 

   a %32.79   a           72.08±2800 250 المترونيدااول

500 1916.66±107.75    ab %54.00   b 

750 1633.33±42.16      ab %60.80   b 

 _ c       310.8±4166.66 _ السيطرة



  

 

 

علاى  مقارناة بعقاار المترونيادااولة دارباالمائياة التأثير المستخلصات النباتياة :4-6-3

 . العالج في اليوم  السابع من  parvum  .C الطفيليب االصابة

                        بوووالمواد المعالجوووة نتوووائج الدراسوووة العالجيوووة فوووي اليووووم السوووابع مووون تجريوووع الجووورذانبينوووت         

 ت المجموعوة المعالجوة بالمسوتخلص الموائيكانو في معدالت أعداد أكياس البي  فقودانخفاض وامح 

انخفضوت   اعوداد   تفوقت على المجاميع العالجية االخرى إذ  قد ملغم/كغم  050 تركيزب لنبات الثوم 

اموا  اعلوى معودل ألعوداد االكيواس كوان عنود التركيوز البوراز   مون مل / بي  كيس 550لى ااالكياس 

 ملغم/كغم  150

.اموا المجموعوة المعالجوة بالمسوتخلص الموائي لقشوور ثموار الرموان  كويس بي /مول  1150فقد بلغوت 

كويس بي /مول  اموا  1583.33ملغم/كغم بلغوت  050االكياس عند التركيز   لألعدادفران اقل معدل 

 كووويس بي /مووول 1850ملغم/كغوووم بلغوووت  150االكيووواس كوووان عنووود التركيوووز  لألعوووداداعلوووى  معووودل 

 050فقوود بلوو  اقوول معوودل ألعووداد اكيوواس البووي  فووي التركيووز  وبالمقارنووة مووع عقووار المترونيوودازول 

 150ألكيوواس البووي  كووان عنوود التركيووز  كوويس بي /موول  امووا اعلووى معوودل  150ملغم/كغووم بلغووت 

               كيس بي /مل. 1100ملغم/كغم بلغت 

كويس  5800 ىفقود ارتفعوت الوكيواس اطور  باالرتفاج فوي استمرت مجموعة السيطرة الموجبة        

 . (0-8كما في الجدول ).من البراز مل بي /

  المجموعوة ن ا تبوين  ذاع  وجوود فروقوات معنويوة بوين المجوامي تبوين إحصوائياعند تحليول النتوائج و    

المجموعووة المعالجووة و لنبووات الثووومموون المسووتخلص المووائي لروول  ملغم/كغووم   050 المعالجووة بتركيووز

ظهوورت ا  موواك .  P< 0.05 معنويووة  تحووت مسووتوى معنويووا عاليوواتفوقووا  توواأظهر بالمترونيوودازول قوود

كموا فوي  P<0.05مجموعة السيطرة  فرقا معنويا عن المجاميع العالجية االخرى  بمستوى معنويوة  

                                                                                     .   (0-8) الجدول

بينما  % 80.11 ملغم/كغم قد بلغت  050ن كفاءة المترونيدازول العالجية عند التركيز اتبين           

كفووواءة علوووى التوالي.اموووا  % 00.80،% 18.81ملغم/كغوووم هوووي   150،500كانوووت كفووواءة التركيوووز 



   % 81.81 ذا كفواءة عالجيوة عاليوة بلغووت  كوان  ملغوم /كغووم 050  الموائي للثووم بتركيوز المسوتخلص

  .  بينمواعلوى التووالي % 01.88،   % 13.81هوي ملغم/كغم 500،  150 بينما كانت كفاءة التركيز

اقلها كفاءة خوالل اربوع ايوام مون  ملغم/كغم  150كانت كفاءة المستخلص المائي لنبات الرمان بتركيز 

 00.18، % 15.08هوي ملغم/كغم  050،  500 بينما كانت كفاءة التركيز % 80.13العالج بلغت 

                                                                                 .على التوالي  %

 050نبات الثوم وعقوار المترونيودازول بتركيوز أن للرفاءة  العالجية  نتائج التحليل االحصائيبينت   

   (.0-8كما في الجدول ) P<0.05حت مستوى معنوية تمعنويا عن بقية المجاميع تفوقا   ملغم/كغم 

 

 علاااى ونيااادااولمقارناااة بعقاااار المتر ة دارباااالمائياااة ال (تاااأثير المستخلصاااات النباتياااة7-4جااادول )

 جفي اليوم السابع من العال parvum .Cالطفيلي ب االصابة

 عملالتركيز المست المادة العالجية

 ملغم/كغم

في اليوم  مل/اعداد اكياس البيض

 الخطا  القياسي±السابع 

الكفا ة العالجية في 

 اليوم السابع%

 % a 63.89   ac          42.81±1950 150 الثوم

500 1466.66±66.66     b 72.84  ab % 

050 550±56.27           c 89.81    b % 

 % d 47.23    c       138.44±2850 250 قشور الرمان

500 1850±76.37          a 65.74   ac % 

750 1583.33±101.37   b 70.68   ab % 

 % a   ac18.81           65.7 ± 1900 150 المترونيدااول

500 1216.66±107.75    b ab   .47 00 % 



 

تشير االحرف المتشابهة الى عدم وجود فروقات معنوية اما االحرف المختلفة الى وجود فرق معنوي 

 . p<0.05تحت مستوى معنوية 

 مقارناة بعقاار المترونيادااول علاى ةدارباالمائية ال تأثير المستخلصات النباتية 4 -4-6

 في اليوم  العاشر من العالج muvrap .Cالطفيلي  ب االصابة 

 األكيواس داعودأمعودل  كبيور فويالعاشر من العالج  انخفاموا نتائج الدراسة العالجية لليوم بينت        

 البوارد في  المجموعة المعالجوة بالمسوتخلص الموائي جدا خاصة تراد ترون االعداد قليلة و المطروحة

كويس  11.11  ى الو   ملغم/كغوم 050تركيوز كيواس البوي  عنود الاعوداد ا انخفضوت فقد  نبات الثوم ل

  1850 ملغم/كغووم تبلوو  500، 150التركيووز  بينمووا كانووت اعوداد االكيوواس عنوودموون البووراز  موول بوي  /

كيس بي  /مل على التوالي .اما المجموعة المعالجوة بالمسوتخلص الموائي لقشوور الرموان  033.33،

كويس بوي  /مول مون  150بلغوت ملغم/كغوم  050كيواس البوي  عنود التركيوز فقد كانت اقل معودل لأل

 1111.11ملغم/كغووم فرووان معوودل اكيوواس البووي  مرتفعووا  فبلغووت 500، 150البووراز امووا التركيووزين 

 050  بتركيوووز  لمترونيووودازولابالمجموعوووة المعالجوووة علوووى التووووالي .وبالمقارنوووة موووع   1383.33،

أعووداد  انخفضووت كمووا  فووي البووراز  موول كوويس بي / 50  اعووداد االكيوواس الووى انخفضووت ذا  ملغم/كغووم

فروان  150كيس بي / مول اموا التركيوز  833.33  ملغم/كغم ليصل الى  500االكياس عند التركيز 

واسووتمرت مجموعووة (.8-8كمووا فووي الجوودول )كوويس بي /موول  1355 أعووداد االكيوواس فيهووا قوود بلوو  

 .كويس بي /اورام مون البوراز  5583.33الى السيطرة بطر  أكياس البي  بصورة متزايدة ليصل 

 050التركيوز ان اذ   وجود فروقات معنوية بين المجواميع العالجيوة تبين إحصائياحليل النتائج عند تو

المعالجوووة  المجموعوووةوالمجموعوووة المعالجوووة بالمسوووتخلص الموووائي لنبوووات الثووووم ملغم/كغوووم لرووول مووون 

(  >0.05pاالخورى تحوت مسوتوى معنويوة )العالجيوة معنويا على المجاميع  ابالمترونيدازول قد تفوق

أموا مجموعوة  ملغم/كغم تفوق معنويا عن المجواميع االخورى . 500كما اظهر المترونيدازول بتركيز 

 عن المجاميع العالجية االخرى.  p˂0.05 السيطرة فقد أظهرت فرقا معنويا تحت مستوى

750 650±88.5              c 87.96    b % 

 _ e        181.96±5400 _ السيطرة



ملغم/كغووم قوود بلغووت  050الرفوواءة العالجيووة فووي اليوووم العاشوور  للمترونيوودازول بتركيووز   تبووين ان      

علووى التوووالي  % 11.13 ،  % 05.03ملغم/كغووم فبلغووت  500 ،  150امووا التركيووزين   % 11.10

بينموا كانوت  % 11.00بلو  ف ملغم/كغوم  050بتركيوز  المائي للثووم لمستخلصل ما الرفاءة العالجية ا.

كفوووواءة  مووووا ا.علووووى التوووووالي % 81.81،%08.01ملغم/كغووووم هووووي  500، 150كفوووواءة التركيووووزين 

،  150امووا التركيووزين  % 81.18ملغم/كغووم بلغووت  050المسووتخلص المووائي لقشووور الرمووان بتركيووز 

-8)دول كما في الجو .على التوالي% 05.11، % 51.80 ملغم/كغم فرانت كفاءتهم العالجية 5008

8) 

 معنويووة مسووتوى تحووت  عاليووا معنويووا تفوقووا العالجيووة للرفوواءة االحصووائي التحليوول نتووائج  بينووت       

0.05>P  المسووتحلص المووائي لنبووات الثوووم بتركيووز  ملغم/كغووم و 050،500للمترونيوودازول بتركيووز 

 . (8-8كما في الجدول )  المستخدمة مجاميعال بقية على ملغم/كغم  050

 

 

 

 علااى مقارنااة بعقااار المترونياادااول ةداربااالمائيااة ال ( تااأثير المستخلصااات النباتيااة 8-4) جاادول 

 .في اليوم العاشر من العالج  C .parvumالطفيلي ب االصابة

عمل التركيز المست المادة العالجية

 ملغم/كغم

في   مل/معدل اعداد اكياس البيض 

 الخطأ القياسي±  اليوم العاشر    

العالجية في الكفا ة 

 اليوم العاشر %

 %  a        01.80   ±1850  74.02    ac 150 الثوم

500 b        81.88±    733.33      ab   81.81 % 

050            c8.11  ±11.11                                            b     11.00% 

 %d      181.18 ±1111.11       59.40     c  150 قشور الرمان



500 a        01.13±1383.33                                              ab    05.11% 

050    950±114.74         b     ab   81.18% 

 % a     ac05.03       40.95± 1355 150 المترونيدااول

500 71.49         e±833.33 b     11.13% 

050 c        11.53  ±50      b11.10 % 

 _    f        249.55±5583.33 _ السيطرة

 

تشير االحرف المتشابهة الى عدم وجود فروقات معنوية اما االحرف المختلفة الى وجود فرق معنوي 

 .p< 0.05تحت مستوى معنوية 

 

 

 

 علاىمقارناة بعقاار المترونيادااول  ةبااردالمائياة ال تأثير المستخلصات النباتياة  4-6-5

 في اليوم  الثالث عشر من العالج muvrap  .Cلطفيلي  با االصابة

توقو  طور  أكيواس البوي   علوى اليوم الثالث عشر من العوالج الدراسة العالجية في نتائجدلت        

ملغم/كغوم ليصول  050تركيوز ببصورة نهائية في المجموعة المعالجة بالمستخلص المائي لنبات الثوم 

مون  مولكيس بي  / 111.11،  183.33 الى معدل طر  االكياس  نخف افي حين  المعدل صفرا

.اما المجموعة المعالجة بالمستخلص الموائي ملغم/كغم على التوالي  500، 150التركيزين البراز في 

كيس بي /مل بينما كان  333.11ملغم/كغم   050لقشور الرمان فبلغت أعداد االكياس عند التركيز 

 كوووويس بي /موووول 883.33، 1100ملغم/كغووووم بلغووووت  500، 150اعووووداد االكيوووواس عنوووود التركيووووز 

ملغم/كغوم فقود توقو  طور  أكيواس  050 المجموعوة المعالجوة بالمترونيودازول بتركيوزوبالمقارنة مع 



 نخفو  معودل طور  االكيواس الوىافقود /كغم ملغم 500  البي  ليصل المعدل الى الصفر اما التركيز

كوويس  800ملغم/كغووم بلغووت اعووداد االكيوواس  150وفووي التركيووز موون البووراز  موولكوويس بي / 100

امووا مجموعووة السوويطرة فقوود اسووتمرت فووي الزيووادة فووي . (1-8)        فووي الجوودول مبووين  كمووابي /موول 

ان  وعنود التحليول االحصوائي تبوين من البوراز مل كيس بي / 1150الى طر  اكياس البي  ليصل 

وعقووار المترنيوودازول لروول موون المسووتخلص المووائي لنبووات الثوووم ملغم/كغووم  050، 500  ينالتركيووز

عون بقيوة المجواميع   قا معنوياوفتقد أظهرا غم ملغم/ك 050والمستخلص المائي لقشور الرمان بتركيز 

 مون ″ايومو عشور ةثالثو بعد  . (1-8في   الجدول )مبين كما  P<0.05تحت مستوى معنوية االخرى 

  % 100تبلو  عاليوة  كفواءة عالجيوة  اكوان ذ ملغم/كغوم 050 المترونيدازول بتركيوز  ان تبين  العالج

علوووى %18.81، % 80.11العالجيوووة  افرانوووت كفاءتهمووو ملغم/كغوووم  500 ، 150ان   اموووا التركيوووز

 % 100ملغم/كغوم قود بلغوت  050التوالي .وكذل  كانت كفاءة المستخلص المائي لنبات الثوم بتركيز 

على التوالي.اما المستخلص الموائي %11.08،%81.01ملغم/كغم فرانت 500، 150اما التركيزين 

 81.01،   % 05.13ملغم /كغم هي     050، 500،   150لرفاءة للتراكيز لقشور الرمان فرانت  ا

 فوورق انووه اليوجوود العالجيووة للرفوواءة االحصووائي التحليوول نتووائج بينووتوعلووى التوالي. % 18.18،  %

 ( .1-8كما في الجدول )عشر الثالث اليوم في عملةالمست العالجيةبين المجاميع  معنوي

 

 

 

 

 علاااىمقارناااة بعقاااار المترونيااادااول  ةدارباااالمائياااة ال تاااأثير المستخلصاااات النباتياااة (9-4جااادول ) 

 في اليوم الثالث عشر من العالج arvumm  .Cلطفيلي  با االصابة

الماااااااااااااااااااااادة 

 ةالعالجي

 عملالتركيز المست

 ملغم/كغم

فااي  مال/معادل اعااداد اكيااس الباايض

 الخطأ القياسي±  اليوم الثالث عشر

الكفاااا ة العالجياااة فاااي 

 اليوم الثالث عشر %

 a   a      81.01%             74.9± 33. 683   150 الثوم



 

 

500    216.66 ± 47.7 2          b a      11.08% 

050       0    ±   0                   b a         100% 

 

 قشور الرمان

150   1600± 146.05              c b      05.13% 

500 883.33  ±87.24              a a     81.01% 

050     333.66 ± 61.46          b a     18.18% 

 %    a±  800  a 80.11                   35.12    150 المترونيدااول

500 100±44.72                      b a     18.81% 

050    0 ±  0                           b a       100 % 

 _ d             290.68 ± 6650    _ السيطرة

 

فروقووات معنويووة امووا االحوورف المختلفووة الووى وجووود فوورق انووه ال توجوود تشووير االحوورف المتشووابهة الووى 

 .P<0.05معنوي تحت مستوى معنوية 

 

 

 

  مقارناة بعقاار المترونيادااول علاىة دارباالمائية التأثير المستخلصات النباتية  6 -4-6

 في اليوم  الخامس عشر من العالج .muvrap Cالطفيلي  ب االصابة

نتائج العالج بالمستخلصات المائيوة وعقوار المترونيودازول توقو  طور  اكيواس البوي  بينت           

الوى الصوفر واسوتمر لمعودل ا  ملغم/كغوم ليصول 050، 500 بوالثوم بتركيوز  المعالجوة المجموعوة  في

                              كيس بي /مل. 80.01ملغم/كغم ليصل المعدل الى 150االنخفاض في اعداد االكياس عند التركيز 



بالمسوتخلص الموائي لقشوور الرموان كما استمر االنخفاض في اعداد االكياس في المجموعة المعالجوة  

كووويس  80.01،     81.88 ، 111.8ليصووول المعووودل الوووى ملغم/كلغوووم  050 ،500،  150بتركيوووز 

بي /موول علووى التوووالي. وبالمقارنووة مووع عقووار المترونيوودازول فقوود انخفضووت أعووداد االكيوواس  ليصوول 

مواام/كغم فانخفضوت  اعوداد  150اما التركيز ملغم/كغم   050، 500المعدل صفرا  عند التركيزين 

 اما مجموعة السيطرة فقود بلغوت الوذروة فوي طور  االكيواس لتصول كيس بي /مل. 55االكياس الى  

نتووائج التحليوول بينووت  و . (10-8فووي الجوودول ) مبووين  كموواموون البرازموول كوويس بي /  0350 الووى

ملغم/كغووم لروول موون المسووتخلص المووائي لنبووات الثوووم وعقووار  050، 500التركيووز  االحصووائي الووى أن

 . >0.05p تحت مسوتوى معنويوةالعالجية المترونيدازول قد اظهروا تفوقا معنويا عن بقية المجاميع 

 500،050تركيوز ،ب عقوار المترونيودازول  تبوين ان مون العوالج ″االعالج لمدة خمسوة عشور يومو بعد

   % 11.15ملغم/كغم فبلغوت الرفواءة  150اما التركيز %100كفاءة عالجية بلغت  اكان ذ  ملغم /كغم

اموا  % 100ملغم/كغم فبلغت الرفاءة العالجية  050، 500اما المستخلص المائي لنبات الثوم بتركيز 

أمووا المسووتخلص المووائي  لقشووور الرمووان .%11.81ملغم/كغووم فبلغووت الرفوواءة العالجيووة  150التركيووز 

، % 13.11، % 88.35ملغم/كغوووم هوووي   050، 500، 150فبلغوووت الرفووواءة العالجيوووة  للتراكيوووز 

 على التوالي. % 11.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقارنة بعقار المترونيدااول علاى معادل ة داربالمائية ال ( تأثير المستخلصات النباتية 20-4جدول )

 .في البراا في اليوم الخامس عشر من العالج arvumm  .C اعداد اكياس بيض الطفيلي



التركياااااااااااااااز  المادة العالجية

 عملالمست

فااي اليااوم  ماال  /معاادل اكياااس الباايض

 الخطأ القياسي±الخامس عشر

الكفااااا ة العالجيااااة فااااي  

 اليوم الخامس عشر%

 ac111.11 ±80.01 a          11.81%      150 الثوم

500               a        0±0 a           100% 

050 a                      0±0 a          100% 

 b         1150 ±111.8 a         88.35% 150 قشور الرمان

500 c            500 ±81.88       a13.11   % 

050 ac      183.33±80.01        a11.18  % 

 %ac   99.2 5         a               43   ± 55 150 المترونيدااول

500 0                       a±0 a        100     % 

050 a                       0±0 a          100   % 

 _ d±0350        304.13 _ السيطرة

  

 فروقوات معنويوة اموا االحورف المختلفوة الوى وجوود فورق أنوه التوجودتشير االحرف المتشوابهة الوى    

 .  p˂  0.05 معنوي تحت مستوى معنوية

 

 

 

 



 أللفااائفي ،يعشاار ىأالثناا ) الدقيقااة لألمعااا :دراسااة التغياارات المرضااية النساايجية 4-7

   الصائم(،

 Duodenum  عشر ىثناأل  4-7-2

  C. parvumبطفيلوي  ةالمصواب الجورذان يعشور ىأثنو ألنسوجةبينت نتائج الفحوص المجهوري         

تحطوم كموا هوو موع عشر موع تحطوم توام للغودد المعويوة  ىوجود أكياس بي  الطفيلي في تجوي  االثن

ايور  في حين ان االنسوجة كانوت طبيعيوة فوي مجموعوة السويطرة.(8-8،)(0-8)  صورةمومح في ال

 .(1-8كما في الصورة )وادد معوية طبيعية .متطاولة طبيعية   نالحظ زاابات المصابة

   المستخلص المائي لنبات الثومعمال استج بعالال   4-7-2-2

المعووالج C. parvum عشوور الجوورذان المصووابة بطفيلووي  ىبينووت نتووائج الفحووص النسووجي لالثنوو       

اذ بينوت التغيورات المرموية عنود .ملغم/كغوم ( 050، 500،  150) هوي للثوم ثالثة تراكيز باستعمال

 regeneration  بإصووال حصووول تغيوورات مرمووية متمثلووة  ملغم/كغووم   150  التركيووز  عمالاسووت

اموا (.1-8الصوورة )للزاابات كما في  قليلهاستطالة احتقان وامح وللزاابات مع مع الخاليا المبطنة 

 الزاابووات متطاولووة وذات نهايووة طبيعيووة ومتفرعووة مووع تروواثر   تظهوورملغم/كغووم ف 500 التركيووز

proliferationمع توس سية بللخاليا الر desequemation  لها،الغلدد المبطنلة للخاليلا جلدا قليل 

 يظهورملغم/كلغوم  ف 050اما التركيوز .(10-8)             كما في الصورة   ووااحة متكونة المعوية

للزاابوات ذات النهايوة الطبيعيوة ومبطنوة بخاليوا عموديوة طبيعيوة   hyperplasiaتنسوج واموح  فرط

 .(11-8)في الصورة كما   وترون الغدد المعوية وامحة ومبطنة بظهارة طبيعية

 لقشور ثمار الرمان البارد المستخلص المائي عمالاستج بعالال  :4-7-2-1

و  C. parvumعشووري الجوورذان المصووابة بطفيلووي  ىثنووألبينووت نتووائج  الفحووص النسوويجي         

التركيز  ملغم/كلغم  حيث اظهر(050 ،500، 150)هي  بقشور ثمار الرمان بثال  تراكيز  ةالمعالج

الخاليوا المبطنوة للزاابوات موع  desequemationملغم/ كغم حصول  تغيرات متمثلة بتوسو   150

مالحظووة تحطووم فووي الزاابووات. كووذل  توونرس الخاليووا المبطنووة للغوودد المعويووة مووع نووزف داخوول النسوويج 

فوورط تنسووج فووي فيظهرملغم/كلغووم  500 امووا التركيووز (11-8)صووورة               كمووا فووي ال المعوووي

المبطنوة للغودد المعويوة طبيعيوة مووع  الخاليوا المبطنوة للزاابوات التوي تظهور مترواثرة وقصوويرة. الخاليوا

 اموا(.13-8) صوورة كموا فوي اليا المبطنة للغدد المعوية طبيعية تحطم بسي  للزاابات. كما تبدو الخال

  فرط تنسج مع توس   يظهرملغم/كلغم  ف 050التركيز 



 

بسي  في الخاليا المبطنة للزاابات التي تظهر متراثرة ومتطاولة مع نزف بسي  في النسيج المعووي. 

 (.18-8) صورةكما في ال تبدو  طبيعية  للغدد المعويةالخاليا المبطنة 

 المترونيدااولعقار  تعمالاسبج العال:4-7-2-3

و   C. parvumعشووري الجوورذان المصووابة بطفيلووي  ىالثنووبينووت نتووائج  الفحووص النسوويجي         

 150تركيوز حيث اظهر ال.   /كلغمملغم ( 050،  500، 150 )يهكيز ابتربالمترونيدازول  ةالمعالج

مثلة بتوس  في الخاليا المبطنة للزاابات  مع نزف في النسيج المعووي تم ملغم/كغم حصول تغييرات

ملغم/كغووم حصووول اسووتطالة فووي طووول   500  يالحووظ عنوود التركيووز و .(15-8كمووا فووي الصووورة رقووم)

كموا فوي  وترون طبيعي للغدد المعوية goblet  cellsللخاليا الراسية   الزاابات مع فرط تنسج بسي 

ملغم/كلغووم  فوونالحظ زاابووات طبيعيووة متطاولووة ومبطنووة بخاليووا  050امووا التركيووز  (11-8) صووورةال

 . (10-8) صورةا  في العمودية بسيطة مع ادد معوية كم

 Ileum : اللفائفي 4-7-1

وجووود  C .parvumبينووت نتووائج الفحووص المجهووري ألنسووجة لفووائفي الجوورذان المصووابة بطفيلووي      

فوي  (10-8) (11-8فوي الصوورة ) اللفائفي كمواعلى الحافة الفرشاتية لزاابات  الطفيلياكياس بي  

مبطنوة بخاليوا السويطرة حيوث نالحوظ زاابوات طبيعيوة وحين ان االنسجة كانت طبيعية فوي مجموعوة 

 .(18-8) صورة طبيعية .كما في ال

 لنبات الثوم البارد المستخلص المائي تعمالاسبج العال 4-7-1-2

   ةالمعالجوو و C. parvumبينووت نتووائج الفحووص النسووجي للفووائفي  الجوورذان المصووابة بطفيلووي         

ملغم/كغوم  150ملغم/كغم حيوث يالحوظ عنود التركيوز ( 050،  500 ،150 )بالثوم بثال  تراكيز هي

حصول تغيرات مرموية متمثلوة  بتوسو  بسوي  للخاليوا  المبطنوة للزاابوات  والتوي تظهور  متطاولوة  

اموا التركيوز (.11-8)الصوورة  قليال ومبطنة بخاليا عموديوة بسويطة موع اودد معويوة طبيعيوة كموا فوي

تطاولة سليمة  ومتراثرة مع ادد معوية مع فرط تنسج فورط تنسوج ملغم/كغم فنالحظ  زاابات م 500

hyperplasia   كموا   المبطنة للزاابات  كموا تظهور الزاابوات قصويرة وذات نهايوة عريضوة خاليالل

ملغم/كغووم  فوونالحظ فوورط تنسووج وامووح للخاليووا المبطنووة  050امووا التركيووز  .(11-8فووي الصووورة )

متطاولوة  وذات نهايوة عريضوة  طبيعيوة موع ترواثر بالخاليوا الربسوية للزاابات  متطاولة حيث تظهر  

 .(13-8)  الصورة كما في



 لقشور ثمار الرمان البارد المستخلص المائي عمالاستبج العال : 4-7-1-1

  المعوالجC.  parvum  بينوت نتوائج الفحوص النسويجي للفوائفي الجورذان المصوابة  بطفيلوي            

 .ملغم/كغم (150،500،050)الرمان بثال  تراكيز هي   بقشور

 

تنخور الخاليوا المبطنوة بملغم/كغم  حصول تغيورات مرموية  متمثلوة   150 يالحظ عند التركيز        

وهووي احوودى عالمووات التنخوور   pyknotic  nucliei   لضووةغللزاابووات حيووث تظهوور األنويووة مت

Necrosis اتلزاابوا اسوتطالة   ملغم/كغوم 500التركيوز اظهر   (.18-8صورة )كما هو مبين في ال 

 050اموا التركيوز (. 15-8) فوي الصوورةهوو مبوين كما يظهر نوزف بسوي  كموا وتحطم الغدد المعوية 

بسوي  فوي  موع تحطوم ملغم/كغم فقد اظهرت التغيرات المرمية  فرط تنسج للخاليا المبطنة للزاابات 

 (.11-8كما في الصور ) غدد المعويةال

 المترونيدااول:عقار   المعاستبج العال 4-7-1-3

الج المعووو  C. parvumبينوووت نتوووائج الفحوووص النسوووجي للفوووائفي الجووورذان المصوووابة  بطفيلوووي       

 150عنود التركيوز ملغم/كغوم حيوث يالحوظ   (050 ،500، 150)ثالثة تراكيوز هويبالمترونيدازول ب

بفوورط التنسووج للزاابووات والتووي تظهوور قصوويرة  متمثلووة حصووول تغييوورات مرمووية نسووجية ملغم/كغووم 

ملغم/كغم   500عند التركيز (.10-8المعوي كما في الصورة )ومحطمة مع احتقان ونزف في النسيج 

 (.18-8صورة )الكما   في  وامحفي الزاابات مع تراثر في الخاليا الربسية ونزف  استطالة  ظهري

 الزاابوات ملغم/كغم فرط تنسج في الزاابوات موع اسوتطالة واموحة فوي    050التركيز نالحظ في  و

 . (11-8صورة )كما هو مبين في ال

 Jejunum :الصائم 4-7-3

 C. parvumبينووت نتووائج الفحووص المجهووري لألنسووجة الصووائم فووي الجوورذان المصووابة بطفيلووي        

-8) الصووورةوجووود اكيوواس بووي   الطفيلووي فووي تجويوو  الصووائم مووع تحطووم  فووي الزاابووات كمووا فووي 

في حين ان االنسجة كانت طبيعية في مجموعة السيطرة حيوث نالحوظ زاابوات طبيعيوة .(8-31)(30

 .(31-8كما في الصورة )   وادد معوية طبيعية

 الثوملنبات البارد لمستخلص المائي ا المعاستبج العال 4-7-3-2

المعوالج   بوالثوم   C. parvumبينت نتائج الفحص النسويجي لصوائم الجورذان المصوابة بطفيلوي         

ملغم/كغوم تحطوم  واموح  150يالحوظ عنود التركيوز و. ملغم/كغوم ( 500،050، 150)تراكيوز ةبثالث



-8) الصوورةللزاابات مع توس  في الخاليا المبطنة للزاابة وكوذل   تونرس الغودد المعويوة كموا فوي 

في طول الزاابات مع تراثر وفورط  باستطالةملغم/كغم تغيرات متمثلة  500التركيز في يظهر  (.33

للخاليوا الربسوية  وترووين بسوي  للغودد المعويوة موع توسو  بسوي  فوي الخاليوا    hyperplasia  تنسج

تراثر مع فرط تنسج  يظهرملغم/كغم  ف 050اما التركيز  .(38-8في الصورة ) المبطنة للزاابات كما

Hyperplasia كموا هوو    للزاابات موع ترووين للغودد المعويوة كموا تظهور بعو  الزاابوات متطاولوة

 (.35-8صورة )مبين في ال

 

 لقشور ثمار الرمانالبارد  المستخلص المائي   عمالاستبج العال 4-7-3-1

المعوالج بقشوور   parvum.Cبينت نتائج الفحص النسيجي لصوائم الجورذان المصوابة  بطفيلوي          

 150ملغم/كغوم حيووث يالحوظ عنوود التركيووز  (050،  500، 150  )تراكيووز هووي  ةثموار الرمووان بثالثو

للخاليووا المبطنووة  desequemation  توسوو  شووديد بملغم/كغوم  حصووول تغيوورات مرمووية  متمثلووة  

 (.31-8صورة  )ال كما هو مبين في  للزاابات  وتنرس وتنخر للغدد المعوية

ملغم/كغم فرط تنسج  للزاابات حيث تظهر  قصويرة وذات نهايوات محدبوة  500عند التركيز يالحظ  

اسوتطالة ملغم/كغوم يالحوظ   050اموا عنود التركيوز  (.30-8صورة )مع تراثر وترون الغدد المعوية   

صوورة ال كما هو مبين فوي  للزاابات  وترون للغدد  المعوية مع توس  بسي  للخاليا المبطنة للزاابة

(8-38) 

 مترونيدااولال عقار استخدامبج العال 4-7-3-3

المعوووالج  C. parvumبينووت نتووائج الفحوووص النسوويجي لصوووائم الجوورذان المصوووابة  بطفيلووي          

                     عنووود التركيوووز ملغم/كغوووم حيوووث يالحوووظ ( 050،  500،  150)تراكيوووز هووويبثالثوووة المترونيووودازول 

  اما (.31-8كما في الصورة )ملغم/كغم حصول تغييرات مرمية نسجية متمثلة بتوس  الخاليا  150

موع ترووين واموح للغودد  استطالة للزاابات وترواثر للخاليوا الربسويةيظهرملغم/كغم 500عند التركيز 

ملغوم /كغوم فورط تنسوج للزاابوات حيوث  050عنود التركيوز لووحظ  (.80-8) الصورةالمعوية كما في 

-8الصوورة ) فيهو مبين  تظهر نهاية الزاابة محدبة وعريضة  بسبس تراثر الخاليا المبطنة لها كما

81. ) 

 

 Result  النتائج-4



 المعزولة من االنسان والعجول Oocystفحص وتشخيص اكياس البيض   1-4

                بينووت نتووائج الفحووص المجهووري لعينووات البووراز موون االنسووان الحاويووة علووى اكيوواس البووي  بعوود          

                 اسووتعمال صووبغة الزيوول نلسوون المحووورة أن اكيوواس البووي  كانووت كرويووة الشوورل حمووراء اللووون ذات  

                         خلفيووة زرقوواء  حاويووة علووى اربووع بويغووات اال ان اعوودادها كانووت قليلووة وايوور كافيووة لحوودو  االصووابة 

امووا عينووات   (1-8)   صووورةكمووا فووي ال موواكروميتر  4.9-5.2 بووين اقطووار اكيوواس البووي وتراوحووت 

مون حيوث  البراز المبخوذة من العجول فقد تم الحصول على اعداد كافية من اكيواس البوي  المشوابهة 

الوودقي  ان  الشوورل وعوودد البويغووات بووداخلها  فقوود بينووت القياسووات المجهريووة باسووتعمال المقيوواس العينووي

الزيتية بعود   العدسة عمالباست المفحوصة  ماكروميتر -5.15.8عجول  اقطار االكياس البيضية في ال

   .(3-8(،)1-8) صورةالزيل نلسن كما في ال بصبغة  تصبغها

             

              

المعزولاة  Cryptosporidium  parvum( اكيااس بايض الطفيلاي2-4)الصاورة                   

 من براا 

 .X100والمصبوغة  بصبغة الزيل   نلسن المحورة  االنسان                  



    

العجاول المعزولاة مان باراا Cryptosporidium parvum(اكياس بيض الطفيلاي 1-4) صورةال

  .40X  الزيل نلسن المحورة والمصبوغة بصبغة 

 

 العزل والتنقية 4-1 

فوي العجوول   الحاليوة الحصوول علوى اعوداد كافيوة مون اكيواس البوي  الدراسوة اومحت نتوائج          

ألجراء التجوارب المختبريوة وحودو  االصوابة فوي الجورذان تم الحصول عليه في االنسان  أكثر مما  

    محلوووول شووويذر السووورريبFloatation method طريقوووة التطويووو   عمالاذ توووم اسوووت  البوووي 

solution  Seatherˈs  كروي وشوفافة ،ذات جودران اامقوة محتويوة  وظهرت اكياس البي  بشرل

وتووم  حفووظ االكيوواس فووي   (3-8) صووورةكمووا فووي ال بالبويغووات وفجوووة كبيوورة علووى بقووع  اامقووة تتمثوول 

  م لحوووين° 8(بدرجوووة  %  1.5) ثنوووائي كروموووات البوتاسووويوم   انابيوووس اختبوووار نظيفوووة حاويوووة علوووى

 . االستعمال

 



 

المعزولاة  Cryptosporidium parvumأكياس بيض طفيلي مسحة رطبة من ( 3-4)   صورةلا

 . X100بقوة  السكري التطويف بمحلول شيذرطريقة العجول ب  من براا

 وتشخيصها فحص المواد الفعالة في النباتات الطبية  4-3

بينوت نتوائج الدراسوة الحاليووة ان الثووم وقشوور الرمووان تحتووي علوى عودد ايوور قليول مون المووواد          

الفعالة التي لها دور وامح في التبثير على بع  المسببات المرمية فضال عون اهميتهوا  فوي تنشوي  

 . بع  الفعاليات الحيوية والجوانس المناعية 

 المكونات الفعالة في نبات الثوم-4-3-2

بينووت نتووائج الرشوو  الريميووائي ان نبووات الثوووم يحتوووي علووى العديوود موون المووواد الفعالووة  ومنهووا         

،الراتنجوات ،الفينووالت كموا  ،الراليروسويدات ،الصوابونيات  القلويدات ،الراربوهيدرات ، الفالفونات 

 ( .1-8) ل التربينات والزيوت الطيارة،  كما في الجدو ظهرت

 الفعالة في نبات فشور الرمانالمكونات -4-3-1



بينوووووت نتوووووائج الرشووووو  الريميوووووائي ان نبوووووات الثووووووم يحتووووووي علوووووى العديووووود مووووون الموووووواد                                                   

الفعالووووة و  منهووووا القلويوووودات  والراربوهيوووودرات  والفالفونووووات  و الراليروسوووويدات  و الصووووابونيات   

  . (1-8كما في الجدول ) التانينات و  الفيوكيوماريناتت كما ظهرت فيه  والراتنجات  و  الفينوال

 

لنباات  الباارد يبين الكشوفات الكيميائية عن المركبات الفعالة في المستخلص المائي:(2-4الجدول )

دليل على عدم وجاود المركاب   :  -، دليل على وجود المركب الكيميائي    :+ .الثوم وقشور الرمان

 الكيميائي

 المركبات الفعالةمجاميع 

 

 

 طر  الكشف

 لكواشف المستخدمةا

 النتيجة دليل الكشف

قشور  الثوم  

 الرمان

 +    + راسب بني كاشف ماير كاشف ماير               Alkaloidالقلويدات      

     هيدروكسيد       كشف      Flavonidesالفالفونات 

  10%البوتاسيوم الكحولي

 + + راسب أصفر

   الكاليكوسيدات

Glycosides 

 .كاشف بندكت2

 .كاشف فهلنك1

 راسب أحمر

 لون أحمر

+ + 

   %2 .كشف كلوريد الزئبقيكSaponine 2الصابونيات 

 .رغوة المحلول  المائي1

 رغوة راسب أبيض

 كثيفة لفترة طويلة

+ + 

 + + Turbidity عكارة  HCl  %4كشف حامض  Resine الراتنجانات

 +  _ هالمي ابيض راسب %2  الرصاص  كشف ضالت    Tannins    التانينات

الفيوكيومارينات 

Fuocoumarins  

كشف هيدروكسيد البوتاسيوم 

 %10الكحولي 

 + _ راسب أصفر

 + + راسب أار  مخار  %2 كشف كلوريد الحديديك Phenolies   الفينوليه

 _ + راسب بنيكشف حامض الكبريتيك المركز  Terpenes التربينات



 مع الكلوروفورم 

 كشف الفينول مع حامض الكاربوهيدرات

 الكبريتيك المركز

راسب احمر مائل 

 إلى البني

+ + 

تعريض ورقة ترشيح تحوي  الزيوت الطيارة

المستخلص الى االشعة فو  

 البنفسجية

 _ + لون رمادي

 

 

 للمستخلصات النباتية المائية وعقار الفالجيل االس الهيدروجينيقياس   4-4

بينووووووت نتيجووووووة الفحووووووص بواسووووووطة جهوووووواز قيوووووواس االس الهيوووووودروجيني ان المسووووووتخلص                                               

اما المستخلص الموائي لثموار قشوور الرموان  8.1المائي لنبات الثوم هو مستخلص قاعدي كانت قيمته 

موة االس الهيودروجيني اما عقار الفالجيل  فقد كانوت قي  8.3فران مستخلص  حامضي و كانت قيمته 

 . (1-8كما في الجدول )   5.0

 الفالجيل لمستخلص نبات الثوم و قشور الرمان وعقار الهيدروجينيالرقم  (1-4جدول )

 (المترونيدااول)

 PHقيمة  المستخلص النباتي المائي والعقار

 8.1 مستخلص الثوم

 4.3 المستخلص المائي للرمان

 )محلول مشبع( 5.7 الفالجيل )لمترونيدااول (  

 

 :الدراسة السمية 4-5



 لنبات الثوم.  البارد للمستخلص المائي(LD50):تحديد الجرعة المميتة الوسطية  4-5-2

بينووت نتووائج الدراسووة الحاليووة عوودد الوفيوووات موون الجوورذان  المعاملووة بووالتراكيز المختلفووة مووون         

المستخلص المائي لنبات الثوم لتحديد قيمة الجرعة المميتة لنص  العدد من الحيوانوات المعاملوة وقويم 

ية سوواعة وتبووين ان قيمووة الجرعووة الوسووط18التراكيووز وعوودد الوفيووات التووي يسووببها كوول تركيووز خووالل 

كما في الجدول  ملغم/كغم050ملغم/كغم وبذل  ترون الجرعة العالجية    0500هي    LD50المميتة 

(8-3.) 

 

 

 

 لمستخلص المائي لنبات الثومل  LD50( تحديد الجرعة المميتة الوسيطة 3-4جدول)

لتراكيز ا

 ملغم/كغم

عدد 

 الحيوانات

 عدد الوفيات

 14  لضال

 ساعة

الفر  بين 

 (Aالتراكيز )

متوسط الوفيات بين 

مجموعتين    كل

 (Bمتتاليتين)

AxB AxB   Σ 

2500 6 _ _ _ _  

 

9000 

 

3000 6 _ 2500 _ _ 

4500 6 _ 2500 _ _ 

6000 6 _ 2500 _ _ 

7500 6 3 2500 3+0/1=2.5 1150 

9000 6 6 

 

2500 6+3/1=4.5 6750  

 



  مجمااوعتين   كاال بااين الوفيااات متوسااط)Xالجاارع بااين الفاار ) مجمااوع                                                    

    متتاليتين

LD50=ــااااااااااااااااااـ المجموعااااااااااااااااااة حيوانااااااااااااااااااات كاااااااااااااااااال بقتاااااااااااااااااال تباااااااااااااااااادأ التااااااااااااااااااي الجرعااااااااااااااااااة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                   عدد حيوانات المجموعة                                                                           

                                𝐋𝐃𝟓𝟎 = 𝟗𝟎𝟎𝟎 −  
𝟗𝟎𝟎𝟎

𝟔
 = 𝟕𝟓𝟎𝟎 𝐦𝐠\𝐊𝐠 

  الرمانلقشور ثمار  البارد للمستخلص المائي LD50تحديد الجرعة الوسيطة  1 -4-5

بينوووت نتوووائج الدراسوووة الحاليوووة عووودد الوفيوووات مووون الجووورذان  المعاملوووة بوووالتراكيز المختلفوووة مووون       

المستخلص المائي لقشور ثمار الرمان ألجل تحديد قيمة الجرعة المميتة لنص  العودد مون الحيوانوات 

سواعة وتبوين ان قيموة الجرعوة 18التي يسببها كل تركيز خالل .المعاملة وقيم التراكيز وعدد الوفيات 

كما فوي ملغم/كغم  515ملغم/كغم وبذل  ترون الجرعة العالجية   5150  هيLD50الوسطية المميتة 

 .(8-8الجدول )

 

 

 .لمستخلص المائي لقشور الرمانل LD50 ( تحديد الجرعة المميتة الوسيطة4-4الجدول )

التركيز  

 ملغم /كلغم

 عدد

 الحيوانات

 الوفياتعدد 

 14ضالل 

 ساعة

 الفر  بين

(A)التراكيز 

ن بيمتوسط الوفيات 

 كل مجموعتين

 متتاليتين

AXB Σ(AXB) 

2500 6 - - 0   

 

 

3000 6 - 2500 0  

4500 6 1 2500 1+0/1=2  2500 



6000 6 4 2500 4+1/1=3  4500 13500 

7500 6 6 2500 6+4/1=5  7500 

 

  مجماااوعتين   كااال باااين الوفياااات متوساااط)Xالجااارع باااين الفااار ) مجماااوع                                                  

    متتاليتين

LD50=ــااااااااااااااااااـ المجموعااااااااااااااااااة حيوانااااااااااااااااااات كاااااااااااااااااال بقتاااااااااااااااااال تباااااااااااااااااادأ التااااااااااااااااااي الجرعااااااااااااااااااة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                         .                       المجموعااة حيوانااات عاادد                                                                                             

                                       د حيوانااااااااااااااااااااااااااااااات المجموعااااااااااااااااااااااااااااااة 000ـــــــــــــــــــــــــــااااااااااااااااااااااااااااااـ000000000000000000د

𝟓, 𝟐𝟓𝟎 𝐦𝐠\𝐊𝐠   𝐋𝐃𝟓𝟎 = 𝟕𝟓𝟎𝟎 −  
𝟏𝟑𝟓𝟎𝟎

𝟔
= 

00 

                                                                                           والعالجية  التجريبية لدراسةا  6 -4  

 x 1 بجرعوة مقودارها أصوابه التوي اعطيوت الجورذانصوابة التجريبيوة لمجواميع نتائج اال اظهرت      

اعوراض سوريرية  وقد ظهرت     % 100 االصابة  نسبةوكانت  كيس بيضة/حيوان مختبري   310

 ت النتووائجبينووكمووا     8-8  صووورةكمووا فووي ال والضووع  العووام علووى الجوورذان تتمثوول بووالرقود والخمووول

 ،ايوام  5-3وجد ان الفتورة قبول البائنوة تتوراو  بوين كما البراز على كمية من المادة المخاطية   احتواء

 زيول نلسون المحوورة   ان أكيواس  البوي  كما بينت النتائج عند تصبي  عينات براز الجرذان بصوبغة 

 وكانوتبعود التصوبي   اوام  احمور بلوونالمعزولة من الجرذان كروية  الى بيضووية الشورل  ومتلونوة 

 ( 5-8) الصورة في كما مايررومتر 8.0  -8.1  البي  تراوحت بين  اكياس اقطار

 

 

 

 

 

 



 

            

لة من المعزو بيضال( اكياس 5-4)الصورة         والاعف حالة الخمول والرقود (4-4) صورةلا

  براا

   x100    طفيليب صابةمال الجرذان    parvum .C بطفيلي  صابةمال  انالجرذفي العام 

C.parvum  

مقارنة بعقاار المترونيادااول علاى  باردة:  تأثير المستخلصات النباتية المائية ال4-6-2

 اليوم االول من العالجفي     C.  parvumالطفيلياالصابة ب

د العالج فوي كانت متفاوتة بع  المطروحة أن معدالت أكياس البي  العالجية نتائج الدراسةبينت        

خلص فوي المجموعوة المعالجوة بالمسوت ل لإلعوداد اكيواس البوي اعلوى معود  بلو ذا  الحيوانات المصوابة

قوول معوودل اكوويس بي /موول بينمووا  1851.11بلغووت   150ز عنوود التركيوو  لنبووات الثوووم   البووارد المووائي

بينموا كوان   كويس بي /مول.  1800ملغم/كغم فقد بلغت  050ز اكياس البي  كان في التركي  لإلعداد

رموان عنود لقشوور ال  دربواالفوي المجموعوة المعالجوة بالمسوتخلص الموائي  البي   لألكياساعلى معدل 

 ركيزالبي  عند الت لألكياسمعدل   اقلبينما  كيس بي /مل   1885قد بلغت  ملغم/كغم 500التركيز 

ان اعلى  فبينت النتائج  مع عقار المترونيدازول   /مل وبالمقارنةكيس بي 1810بل   ملغم/كغم 050

اما اقل معودل كيس بي /مل  1811 11.بل   ملغم/كغم  150عند التركيز  معدل لألكياس البي  كان

كويس بي /مول. وبالمقارنوة موع  1830    بلو  ملغم/كغوم    050التركيوز    البوي  كوان عنود لألكياس

كويس بي /مول كموا فوي الجودول  1883.33بلغوت   اكيواس البوي  مجموعة السيطرة وجود ان اعوداد 

.         ةالتحليوول االحصوائي عوودم وجوود فروقووات معنويوة  بووين المجواميع العالجيوو  اظهورت نتوائج.  (8-5)

 تووم قيوواس العالجيووة بتطبيوو  معادلووة كفوواءة الجرعووة                                                                

  أذ  جالعوالمون   اليووم االول خوالل أكيواس البوي    علوى  معودل طور   تاعتمد التي الرفاءة العالجية

ول  فرانووت كفوواءة المترونيوودازاالول         العالجيووة فووي اليوووم انخفوواض الرفوواءة (5-8الجوودول )يبووين 

            بينما كانت الرفاءة العالجية للتراكيز%1.83تبل   050بتركيز 

ركيوز لنبوات الثووم بت دربواال المسوتخلص الموائي  اامو .على التوالي ( 1.01، 1.15 )تبل  500، 150

بينمووا كانووت الرفوواءة العالجيووة للتراكيووز     %8.81 تبلوو   كفوواءة عالجيووة فرووان  ذو  ملغم/كغووم  050

 باردال اما المستخلص المائي  ،  على التوالي. % 3.58  ، % 1.81 قد بلغتملغم/كغم   005،150



بينمووا كانووت الرفوواءة   %3.81تبلوو   ملغم/كغووم 050لقشوور الرمووان فرانووت الرفوواءة العالجيووة للتركيووز  

أظهووورت نتوووائج التحليووول .  ى التوووواليعووو %1.03،%1.18ملغم/كغوووم  تبلووو   500، 150للتراكيوووز 

توى داللة تحت مسعدم وجود فروقات معنوية  في اليوم االول من العالجاالحصائي للرفاءة العالجية 

  50.0 ˃ p                               .    

 الصابةامقارنة بعقار المترونيدااول على   باردةالمائية ال المستخلصات النباتية تأثير(  5-4جدول ) ال

C. parvum في  العالجاليوم االول من  الطفيليب   

 

تشير االحرف المتشابهة الى عدم وجود فروقات معنوية اما االحرف المختلفوة الوى وجوود فورق معنووي تحوت 

 . P<0.05مستوى معنوية 

 عملالتركيز المست المادة العالجية

 ملغم/كغم

م في اليو /مل معدل اعداد  اكياس البيض

الخطأ القياسي±  االول  

 الكفا ة العالجية  في

%اليوم االول  

 a % 1.41    a     65.4±1856.66  250 الثوم

500  1816.66±65.4     a        % 3.54    a 

050  1800 ± 57.73      a % 4.42     a 

 a % 2.24    a             62±1841  250 قشور الرمان

500  1845. ±65.4        a % 2.03    a 

750  1810 ±63.73       a % 3.89   a 

 a % 1.15   a   66.66±1861.66  250 المترونيدااول

500  1850±74.9          a    % 1.76    a 

050  1830 ± 55.33      a % 2.83    a 

 _ a   74.9±1883.33  _ السيطرة



علاى مقارنة بعقاار المترونيادااول  باردة: تأثير المستخلصات النباتية المائية ال 4-6-1

 .في اليوم الرابع من العالج  C .parvumالطفيلي ب االصابة

  أعوداد اكيواس  العالج عدم االنخفاض في معودلنتائج الدراسة العالجية في اليوم الرابع من بينت       

باليوم االول مون قورنت  تجريع الجرذان بالمواد المعالجة اذا ما الرام من االستمرار فيعلى البي  

 البوارد بالمسوتخلص الموائيفوي المجموعوة المعالجوة اكياس البوي   لألعداداذ بل  اقل معدل  .  العالج

البوراز اموا اعلوى  عودد مون  مولكيس بي / 1111.11ليبل  ملغم/كغم  050التركيز عند لنبات الثوم 

 قولا.بينموا كانوت  كويس بي /مول   1011. 11 بل ملغم/كغم  150لألكياس البي  كان عند التركيز 

لقشور ثمار الرمان كان عند  داربالبي  في المجموعة المعالجة بالمستخلص المائي ال لألكياساعداد 

البوي  كوان عنود  كيواسأ علوى معودل ألعودادكيس بوي  /مول  اموا ا 1111 11.ملغم/كغم بلغت 050

ي /مل.وبالمقارنوة موع عقوار المترونيودازول  فقود كويس ب 1100ملغم/كغم فقود بلغوت   150 التركيز

كيس بي  /مول اموا أقول  1800ملغم/كغم فقد بلغت    150 البي  عند التركيز لألكياسبلغت اعلى  

 . موول / كوويس بووي  1133.33ملغم/كغووم فقوود بلغووت  050البووي  كووان عنوود التركيووز  لألكيوواسمعوودل 

المعووودل الوووى   طووور  اكيووواس البوووي  ليصووولباالرتفووواج  فوووي  الموجبوووة مجموعوووة السووويطرة اسوووتمرت 

   .                                                                                                        (1-8كما في الجدول ) من البراز ملكيس بي /   8111.11

 قوود م/كغووم غمل 050المسووتخلص المووائي للثوووم بتركيووز  نا  فقوود تبووين إحصووائياعنود تحليوول النتووائج       

بينمووا لووم تظهوور   P<0.05تحووت مسووتوى معنويووة  المجوواميع العالجيووة االخوورى  عوون  تفوووق معنويووا

 لمجواميعمقارنوة با  فرقوا معنويوا فقود اظهورت  لسويطرةمجموعوة ا اموا معنويوا  فرقا المجاميع االخرى

  P <0.05.   االخرى تحت مستوى معنوية

كانت التركيوز بينما   % 10.80ملغم/كغم   كان   050بتركيز  اءة عالج المترونيدازول تبين ان كف 

المسوتخلص الموائي للثووم بتركيوز اموا  .على التووالي %  58، % 31.01 هو  ملغم/كغم 500، 150

 150بينموا كانوت كفواءة التركيوز   % 11.10  ملغم /كغوم كوان  ذا كفواءة عالجيوة عاليوة بلغوت  050

،بينمووا كانووت كفوواءة المسووتخلص المووائي  علووى التوووالي% 85.10،  % 33.10هووو  ملغم/كغووم 500،

 500، 150  نبينمووا كفوواءة التركيووزي  %81.80 ملغم/كغووم قوود بلغووت  050لقشووور الرمووان بتركيووز 

نتوائج تبين  . (1-8كما في الجدول ) على التوالي% 81.31           ، % 30.31قد بلغت ملغم/كغم 

 و ملغم/كغووم 050بتركيووزالمووائي لنبووات الثوووم المسووتخلص أن  للرفوواءة العالجيووة التحليوول االحصووائي



قوا وفر ت أظهر ملغم/كغم قد 050المترونيدازول بتركيز  ملغم /كغم و 500بتركيز    لالمترونيدازو

 (.1-8)             المجاميع كما في الجدول ن باقي معنويا ع

 

مقارنااة بعقااار المترونياادااول علااى ة داربااالمائيااة ال(: تااأثير المستخلصااات النباتيااة 6-4جاادول ) 

          ج.لعالافي اليوم  الرابع من  C.parvumالطفيلي  ب االصابة

  

وجود فرق معنوي  تشير االحرف المتشابهة الى عدم وجود فروقات معنوية اما االحرف المختلفة الى

 .    P<  0.05تحت مستوى معنوية 

ة العالجيةالماد  ملعالتركيز المست 

 ملغم/كغم

 في /ملمعدل اعداد  اكياس البيض

الخطأ القياسي±اليوم الرابع   

 يف الكفا ة العالجية

% اليوم الرابع  

 a %33.60   a       95.45±2766.66 250 الثوم

500 2266.66±91.89       a %45.60  ab 

050 1616.66±60.09       b %61.20   b 

 a %30.39  a             100± 2900 250 قشور الرمان

500 2400±73.02           a %42.39  ab 

750 2216.66±119.48    a %46.80   ab 

   a %32.79   a           72.08±2800 250 المترونيدااول

500 1916.66±107.75    ab %54.00   b 

750 1633.33±42.16      ab %60.80   b 

 _ c       310.8±4166.66 _ السيطرة



  

 

 

علاى  مقارناة بعقاار المترونيادااولة دارباالمائياة التأثير المستخلصات النباتياة :4-6-3

 . العالج في اليوم  السابع من  parvum  .C الطفيليب االصابة

                        بوووالمواد المعالجوووة نتوووائج الدراسوووة العالجيوووة فوووي اليووووم السوووابع مووون تجريوووع الجووورذانبينوووت         

 ت المجموعوة المعالجوة بالمسوتخلص الموائيكانو في معدالت أعداد أكياس البي  فقودانخفاض وامح 

انخفضوت   اعوداد   تفوقت على المجاميع العالجية االخرى إذ  قد ملغم/كغم  050 تركيزب لنبات الثوم 

اموا  اعلوى معودل ألعوداد االكيواس كوان عنود التركيوز البوراز   مون مل / بي  كيس 550لى ااالكياس 

 ملغم/كغم  150

.اموا المجموعوة المعالجوة بالمسوتخلص الموائي لقشوور ثموار الرموان  كويس بي /مول  1150فقد بلغوت 

كويس بي /مول  اموا  1583.33ملغم/كغم بلغوت  050االكياس عند التركيز   لألعدادفران اقل معدل 

 كووويس بي /مووول 1850ملغم/كغوووم بلغوووت  150االكيووواس كوووان عنووود التركيوووز  لألعوووداداعلوووى  معووودل 

 050فقوود بلوو  اقوول معوودل ألعووداد اكيوواس البووي  فووي التركيووز  وبالمقارنووة مووع عقووار المترونيوودازول 

 150ألكيوواس البووي  كووان عنوود التركيووز  كوويس بي /موول  امووا اعلووى معوودل  150ملغم/كغووم بلغووت 

               كيس بي /مل. 1100ملغم/كغم بلغت 

كويس  5800 ىفقود ارتفعوت الوكيواس اطور  باالرتفاج فوي استمرت مجموعة السيطرة الموجبة        

 . (0-8كما في الجدول ).من البراز مل بي /

  المجموعوة ن ا تبوين  ذاع  وجوود فروقوات معنويوة بوين المجوامي تبوين إحصوائياعند تحليول النتوائج و    

المجموعووة المعالجووة و لنبووات الثووومموون المسووتخلص المووائي لروول  ملغم/كغووم   050 المعالجووة بتركيووز

ظهوورت ا  موواك .  P< 0.05 معنويووة  تحووت مسووتوى معنويووا عاليوواتفوقووا  توواأظهر بالمترونيوودازول قوود

كموا فوي  P<0.05مجموعة السيطرة  فرقا معنويا عن المجاميع العالجية االخرى  بمستوى معنويوة  

                                                                                     .   (0-8) الجدول

بينما  % 80.11 ملغم/كغم قد بلغت  050ن كفاءة المترونيدازول العالجية عند التركيز اتبين           

كفووواءة علوووى التوالي.اموووا  % 00.80،% 18.81ملغم/كغوووم هوووي   150،500كانوووت كفووواءة التركيوووز 



   % 81.81 ذا كفواءة عالجيوة عاليوة بلغووت  كوان  ملغوم /كغووم 050  الموائي للثووم بتركيوز المسوتخلص

  .  بينمواعلوى التووالي % 01.88،   % 13.81هوي ملغم/كغم 500،  150 بينما كانت كفاءة التركيز

اقلها كفاءة خوالل اربوع ايوام مون  ملغم/كغم  150كانت كفاءة المستخلص المائي لنبات الرمان بتركيز 

 00.18، % 15.08هوي ملغم/كغم  050،  500 بينما كانت كفاءة التركيز % 80.13العالج بلغت 

                                                                                 .على التوالي  %

 050نبات الثوم وعقوار المترونيودازول بتركيوز أن للرفاءة  العالجية  نتائج التحليل االحصائيبينت   

   (.0-8كما في الجدول ) P<0.05حت مستوى معنوية تمعنويا عن بقية المجاميع تفوقا   ملغم/كغم 

 

 علاااى ونيااادااولمقارناااة بعقاااار المتر ة دارباااالمائياااة ال (تاااأثير المستخلصاااات النباتياااة7-4جااادول )

 جفي اليوم السابع من العال parvum .Cالطفيلي ب االصابة

 عملالتركيز المست المادة العالجية

 ملغم/كغم

في اليوم  مل/اعداد اكياس البيض

 الخطا  القياسي±السابع 

الكفا ة العالجية في 

 اليوم السابع%

 % a 63.89   ac          42.81±1950 150 الثوم

500 1466.66±66.66     b 72.84  ab % 

050 550±56.27           c 89.81    b % 

 % d 47.23    c       138.44±2850 250 قشور الرمان

500 1850±76.37          a 65.74   ac % 

750 1583.33±101.37   b 70.68   ab % 

 % a   ac18.81           65.7 ± 1900 150 المترونيدااول

500 1216.66±107.75    b ab   .47 00 % 



 

تشير االحرف المتشابهة الى عدم وجود فروقات معنوية اما االحرف المختلفة الى وجود فرق معنوي 

 . p<0.05تحت مستوى معنوية 

 مقارناة بعقاار المترونيادااول علاى ةدارباالمائية ال تأثير المستخلصات النباتية 4 -4-6

 في اليوم  العاشر من العالج muvrap .Cالطفيلي  ب االصابة 

 األكيواس داعودأمعودل  كبيور فويالعاشر من العالج  انخفاموا نتائج الدراسة العالجية لليوم بينت        

 البوارد في  المجموعة المعالجوة بالمسوتخلص الموائي جدا خاصة تراد ترون االعداد قليلة و المطروحة

كويس  11.11  ى الو   ملغم/كغوم 050تركيوز كيواس البوي  عنود الاعوداد ا انخفضوت فقد  نبات الثوم ل

  1850 ملغم/كغووم تبلوو  500، 150التركيووز  بينمووا كانووت اعوداد االكيوواس عنوودموون البووراز  موول بوي  /

كيس بي  /مل على التوالي .اما المجموعة المعالجوة بالمسوتخلص الموائي لقشوور الرموان  033.33،

كويس بوي  /مول مون  150بلغوت ملغم/كغوم  050كيواس البوي  عنود التركيوز فقد كانت اقل معودل لأل

 1111.11ملغم/كغووم فرووان معوودل اكيوواس البووي  مرتفعووا  فبلغووت 500، 150البووراز امووا التركيووزين 

 050  بتركيوووز  لمترونيووودازولابالمجموعوووة المعالجوووة علوووى التووووالي .وبالمقارنوووة موووع   1383.33،

أعووداد  انخفضووت كمووا  فووي البووراز  موول كوويس بي / 50  اعووداد االكيوواس الووى انخفضووت ذا  ملغم/كغووم

فروان  150كيس بي / مول اموا التركيوز  833.33  ملغم/كغم ليصل الى  500االكياس عند التركيز 

واسووتمرت مجموعووة (.8-8كمووا فووي الجوودول )كوويس بي /موول  1355 أعووداد االكيوواس فيهووا قوود بلوو  

 .كويس بي /اورام مون البوراز  5583.33الى السيطرة بطر  أكياس البي  بصورة متزايدة ليصل 

 050التركيوز ان اذ   وجود فروقات معنوية بين المجواميع العالجيوة تبين إحصائياحليل النتائج عند تو

المعالجوووة  المجموعوووةوالمجموعوووة المعالجوووة بالمسوووتخلص الموووائي لنبوووات الثووووم ملغم/كغوووم لرووول مووون 

(  >0.05pاالخورى تحوت مسوتوى معنويوة )العالجيوة معنويا على المجاميع  ابالمترونيدازول قد تفوق

أموا مجموعوة  ملغم/كغم تفوق معنويا عن المجواميع االخورى . 500كما اظهر المترونيدازول بتركيز 

 عن المجاميع العالجية االخرى.  p˂0.05 السيطرة فقد أظهرت فرقا معنويا تحت مستوى

750 650±88.5              c 87.96    b % 

 _ e        181.96±5400 _ السيطرة



ملغم/كغووم قوود بلغووت  050الرفوواءة العالجيووة فووي اليوووم العاشوور  للمترونيوودازول بتركيووز   تبووين ان      

علووى التوووالي  % 11.13 ،  % 05.03ملغم/كغووم فبلغووت  500 ،  150امووا التركيووزين   % 11.10

بينموا كانوت  % 11.00بلو  ف ملغم/كغوم  050بتركيوز  المائي للثووم لمستخلصل ما الرفاءة العالجية ا.

كفوووواءة  مووووا ا.علووووى التوووووالي % 81.81،%08.01ملغم/كغووووم هووووي  500، 150كفوووواءة التركيووووزين 

،  150امووا التركيووزين  % 81.18ملغم/كغووم بلغووت  050المسووتخلص المووائي لقشووور الرمووان بتركيووز 

-8)دول كما في الجو .على التوالي% 05.11، % 51.80 ملغم/كغم فرانت كفاءتهم العالجية 5008

8) 

 معنويووة مسووتوى تحووت  عاليووا معنويووا تفوقووا العالجيووة للرفوواءة االحصووائي التحليوول نتووائج  بينووت       

0.05>P  المسووتحلص المووائي لنبووات الثوووم بتركيووز  ملغم/كغووم و 050،500للمترونيوودازول بتركيووز 

 . (8-8كما في الجدول )  المستخدمة مجاميعال بقية على ملغم/كغم  050

 

 

 

 علااى مقارنااة بعقااار المترونياادااول ةداربااالمائيااة ال ( تااأثير المستخلصااات النباتيااة 8-4) جاادول 

 .في اليوم العاشر من العالج  C .parvumالطفيلي ب االصابة

عمل التركيز المست المادة العالجية

 ملغم/كغم

في   مل/معدل اعداد اكياس البيض 

 الخطأ القياسي±  اليوم العاشر    

العالجية في الكفا ة 

 اليوم العاشر %

 %  a        01.80   ±1850  74.02    ac 150 الثوم

500 b        81.88±    733.33      ab   81.81 % 

050            c8.11  ±11.11                                            b     11.00% 

 %d      181.18 ±1111.11       59.40     c  150 قشور الرمان



500 a        01.13±1383.33                                              ab    05.11% 

050    950±114.74         b     ab   81.18% 

 % a     ac05.03       40.95± 1355 150 المترونيدااول

500 71.49         e±833.33 b     11.13% 

050 c        11.53  ±50      b11.10 % 

 _    f        249.55±5583.33 _ السيطرة

 

تشير االحرف المتشابهة الى عدم وجود فروقات معنوية اما االحرف المختلفة الى وجود فرق معنوي 

 .p< 0.05تحت مستوى معنوية 

 

 

 

 علاىمقارناة بعقاار المترونيادااول  ةبااردالمائياة ال تأثير المستخلصات النباتياة  4-6-5

 في اليوم  الثالث عشر من العالج muvrap  .Cلطفيلي  با االصابة

توقو  طور  أكيواس البوي   علوى اليوم الثالث عشر من العوالج الدراسة العالجية في نتائجدلت        

ملغم/كغوم ليصول  050تركيوز ببصورة نهائية في المجموعة المعالجة بالمستخلص المائي لنبات الثوم 

مون  مولكيس بي  / 111.11،  183.33 الى معدل طر  االكياس  نخف افي حين  المعدل صفرا

.اما المجموعة المعالجة بالمستخلص الموائي ملغم/كغم على التوالي  500، 150التركيزين البراز في 

كيس بي /مل بينما كان  333.11ملغم/كغم   050لقشور الرمان فبلغت أعداد االكياس عند التركيز 

 كوووويس بي /موووول 883.33، 1100ملغم/كغووووم بلغووووت  500، 150اعووووداد االكيوووواس عنوووود التركيووووز 

ملغم/كغوم فقود توقو  طور  أكيواس  050 المجموعوة المعالجوة بالمترونيودازول بتركيوزوبالمقارنة مع 



 نخفو  معودل طور  االكيواس الوىافقود /كغم ملغم 500  البي  ليصل المعدل الى الصفر اما التركيز

كوويس  800ملغم/كغووم بلغووت اعووداد االكيوواس  150وفووي التركيووز موون البووراز  موولكوويس بي / 100

امووا مجموعووة السوويطرة فقوود اسووتمرت فووي الزيووادة فووي . (1-8)        فووي الجوودول مبووين  كمووابي /موول 

ان  وعنود التحليول االحصوائي تبوين من البوراز مل كيس بي / 1150الى طر  اكياس البي  ليصل 

وعقووار المترنيوودازول لروول موون المسووتخلص المووائي لنبووات الثوووم ملغم/كغووم  050، 500  ينالتركيووز

عون بقيوة المجواميع   قا معنوياوفتقد أظهرا غم ملغم/ك 050والمستخلص المائي لقشور الرمان بتركيز 

 مون ″ايومو عشور ةثالثو بعد  . (1-8في   الجدول )مبين كما  P<0.05تحت مستوى معنوية االخرى 

  % 100تبلو  عاليوة  كفواءة عالجيوة  اكوان ذ ملغم/كغوم 050 المترونيدازول بتركيوز  ان تبين  العالج

علوووى %18.81، % 80.11العالجيوووة  افرانوووت كفاءتهمووو ملغم/كغوووم  500 ، 150ان   اموووا التركيوووز

 % 100ملغم/كغوم قود بلغوت  050التوالي .وكذل  كانت كفاءة المستخلص المائي لنبات الثوم بتركيز 

على التوالي.اما المستخلص الموائي %11.08،%81.01ملغم/كغم فرانت 500، 150اما التركيزين 

 81.01،   % 05.13ملغم /كغم هي     050، 500،   150لرفاءة للتراكيز لقشور الرمان فرانت  ا

 فوورق انووه اليوجوود العالجيووة للرفوواءة االحصووائي التحليوول نتووائج بينووتوعلووى التوالي. % 18.18،  %

 ( .1-8كما في الجدول )عشر الثالث اليوم في عملةالمست العالجيةبين المجاميع  معنوي

 

 

 

 

 علاااىمقارناااة بعقاااار المترونيااادااول  ةدارباااالمائياااة ال تاااأثير المستخلصاااات النباتياااة (9-4جااادول ) 

 في اليوم الثالث عشر من العالج arvumm  .Cلطفيلي  با االصابة

الماااااااااااااااااااااادة 

 ةالعالجي

 عملالتركيز المست

 ملغم/كغم

فااي  مال/معادل اعااداد اكيااس الباايض

 الخطأ القياسي±  اليوم الثالث عشر

الكفاااا ة العالجياااة فاااي 

 اليوم الثالث عشر %

 a   a      81.01%             74.9± 33. 683   150 الثوم



 

 

500    216.66 ± 47.7 2          b a      11.08% 

050       0    ±   0                   b a         100% 

 

 قشور الرمان

150   1600± 146.05              c b      05.13% 

500 883.33  ±87.24              a a     81.01% 

050     333.66 ± 61.46          b a     18.18% 

 %    a±  800  a 80.11                   35.12    150 المترونيدااول

500 100±44.72                      b a     18.81% 

050    0 ±  0                           b a       100 % 

 _ d             290.68 ± 6650    _ السيطرة

 

فروقووات معنويووة امووا االحوورف المختلفووة الووى وجووود فوورق انووه ال توجوود تشووير االحوورف المتشووابهة الووى 

 .P<0.05معنوي تحت مستوى معنوية 

 

 

 

  مقارناة بعقاار المترونيادااول علاىة دارباالمائية التأثير المستخلصات النباتية  6 -4-6

 في اليوم  الخامس عشر من العالج .muvrap Cالطفيلي  ب االصابة

نتائج العالج بالمستخلصات المائيوة وعقوار المترونيودازول توقو  طور  اكيواس البوي  بينت           

الوى الصوفر واسوتمر لمعودل ا  ملغم/كغوم ليصول 050، 500 بوالثوم بتركيوز  المعالجوة المجموعوة  في

                              كيس بي /مل. 80.01ملغم/كغم ليصل المعدل الى 150االنخفاض في اعداد االكياس عند التركيز 



بالمسوتخلص الموائي لقشوور الرموان كما استمر االنخفاض في اعداد االكياس في المجموعة المعالجوة  

كووويس  80.01،     81.88 ، 111.8ليصووول المعووودل الوووى ملغم/كلغوووم  050 ،500،  150بتركيوووز 

بي /موول علووى التوووالي. وبالمقارنووة مووع عقووار المترونيوودازول فقوود انخفضووت أعووداد االكيوواس  ليصوول 

مواام/كغم فانخفضوت  اعوداد  150اما التركيز ملغم/كغم   050، 500المعدل صفرا  عند التركيزين 

 اما مجموعة السيطرة فقود بلغوت الوذروة فوي طور  االكيواس لتصول كيس بي /مل. 55االكياس الى  

نتووائج التحليوول بينووت  و . (10-8فووي الجوودول ) مبووين  كموواموون البرازموول كوويس بي /  0350 الووى

ملغم/كغووم لروول موون المسووتخلص المووائي لنبووات الثوووم وعقووار  050، 500التركيووز  االحصووائي الووى أن

 . >0.05p تحت مسوتوى معنويوةالعالجية المترونيدازول قد اظهروا تفوقا معنويا عن بقية المجاميع 

 500،050تركيوز ،ب عقوار المترونيودازول  تبوين ان مون العوالج ″االعالج لمدة خمسوة عشور يومو بعد

   % 11.15ملغم/كغم فبلغوت الرفواءة  150اما التركيز %100كفاءة عالجية بلغت  اكان ذ  ملغم /كغم

اموا  % 100ملغم/كغم فبلغت الرفاءة العالجية  050، 500اما المستخلص المائي لنبات الثوم بتركيز 

أمووا المسووتخلص المووائي  لقشووور الرمووان .%11.81ملغم/كغووم فبلغووت الرفوواءة العالجيووة  150التركيووز 

، % 13.11، % 88.35ملغم/كغوووم هوووي   050، 500، 150فبلغوووت الرفووواءة العالجيوووة  للتراكيوووز 

 على التوالي. % 11.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقارنة بعقار المترونيدااول علاى معادل ة داربالمائية ال ( تأثير المستخلصات النباتية 20-4جدول )

 .في البراا في اليوم الخامس عشر من العالج arvumm  .C اعداد اكياس بيض الطفيلي



التركياااااااااااااااز  المادة العالجية

 عملالمست

فااي اليااوم  ماال  /معاادل اكياااس الباايض

 الخطأ القياسي±الخامس عشر

الكفااااا ة العالجيااااة فااااي  

 اليوم الخامس عشر%

 ac111.11 ±80.01 a          11.81%      150 الثوم

500               a        0±0 a           100% 

050 a                      0±0 a          100% 

 b         1150 ±111.8 a         88.35% 150 قشور الرمان

500 c            500 ±81.88       a13.11   % 

050 ac      183.33±80.01        a11.18  % 

 %ac   99.2 5         a               43   ± 55 150 المترونيدااول

500 0                       a±0 a        100     % 

050 a                       0±0 a          100   % 

 _ d±0350        304.13 _ السيطرة

  

 فروقوات معنويوة اموا االحورف المختلفوة الوى وجوود فورق أنوه التوجودتشير االحرف المتشوابهة الوى    

 .  p˂  0.05 معنوي تحت مستوى معنوية

 

 

 

 



 أللفااائفي ،يعشاار ىأالثناا ) الدقيقااة لألمعااا :دراسااة التغياارات المرضااية النساايجية 4-7

   الصائم(،

 Duodenum  عشر ىثناأل  4-7-2

  C. parvumبطفيلوي  ةالمصواب الجورذان يعشور ىأثنو ألنسوجةبينت نتائج الفحوص المجهوري         

تحطوم كموا هوو موع عشر موع تحطوم توام للغودد المعويوة  ىوجود أكياس بي  الطفيلي في تجوي  االثن

ايور  في حين ان االنسوجة كانوت طبيعيوة فوي مجموعوة السويطرة.(8-8،)(0-8)  صورةمومح في ال

 .(1-8كما في الصورة )وادد معوية طبيعية .متطاولة طبيعية   نالحظ زاابات المصابة

   المستخلص المائي لنبات الثومعمال استج بعالال   4-7-2-2

المعووالج C. parvum عشوور الجوورذان المصووابة بطفيلووي  ىبينووت نتووائج الفحووص النسووجي لالثنوو       

اذ بينوت التغيورات المرموية عنود .ملغم/كغوم ( 050، 500،  150) هوي للثوم ثالثة تراكيز باستعمال

 regeneration  بإصووال حصووول تغيوورات مرمووية متمثلووة  ملغم/كغووم   150  التركيووز  عمالاسووت

اموا (.1-8الصوورة )للزاابات كما في  قليلهاستطالة احتقان وامح وللزاابات مع مع الخاليا المبطنة 

 الزاابووات متطاولووة وذات نهايووة طبيعيووة ومتفرعووة مووع تروواثر   تظهوورملغم/كغووم ف 500 التركيووز

proliferationمع توس سية بللخاليا الر desequemation  لها،الغلدد المبطنلة للخاليلا جلدا قليل 

 يظهورملغم/كلغوم  ف 050اما التركيوز .(10-8)             كما في الصورة   ووااحة متكونة المعوية

للزاابوات ذات النهايوة الطبيعيوة ومبطنوة بخاليوا عموديوة طبيعيوة   hyperplasiaتنسوج واموح  فرط

 .(11-8)في الصورة كما   وترون الغدد المعوية وامحة ومبطنة بظهارة طبيعية

 لقشور ثمار الرمان البارد المستخلص المائي عمالاستج بعالال  :4-7-2-1

و  C. parvumعشووري الجوورذان المصووابة بطفيلووي  ىثنووألبينووت نتووائج  الفحووص النسوويجي         

التركيز  ملغم/كلغم  حيث اظهر(050 ،500، 150)هي  بقشور ثمار الرمان بثال  تراكيز  ةالمعالج

الخاليوا المبطنوة للزاابوات موع  desequemationملغم/ كغم حصول  تغيرات متمثلة بتوسو   150

مالحظووة تحطووم فووي الزاابووات. كووذل  توونرس الخاليووا المبطنووة للغوودد المعويووة مووع نووزف داخوول النسوويج 

فوورط تنسووج فووي فيظهرملغم/كلغووم  500 امووا التركيووز (11-8)صووورة               كمووا فووي ال المعوووي

المبطنوة للغودد المعويوة طبيعيوة مووع  الخاليوا المبطنوة للزاابوات التوي تظهور مترواثرة وقصوويرة. الخاليوا

 اموا(.13-8) صوورة كموا فوي اليا المبطنة للغدد المعوية طبيعية تحطم بسي  للزاابات. كما تبدو الخال

  فرط تنسج مع توس   يظهرملغم/كلغم  ف 050التركيز 



 

بسي  في الخاليا المبطنة للزاابات التي تظهر متراثرة ومتطاولة مع نزف بسي  في النسيج المعووي. 

 (.18-8) صورةكما في ال تبدو  طبيعية  للغدد المعويةالخاليا المبطنة 

 المترونيدااولعقار  تعمالاسبج العال:4-7-2-3

و   C. parvumعشووري الجوورذان المصووابة بطفيلووي  ىالثنووبينووت نتووائج  الفحووص النسوويجي         

 150تركيوز حيث اظهر ال.   /كلغمملغم ( 050،  500، 150 )يهكيز ابتربالمترونيدازول  ةالمعالج

مثلة بتوس  في الخاليا المبطنة للزاابات  مع نزف في النسيج المعووي تم ملغم/كغم حصول تغييرات

ملغم/كغووم حصووول اسووتطالة فووي طووول   500  يالحووظ عنوود التركيووز و .(15-8كمووا فووي الصووورة رقووم)

كموا فوي  وترون طبيعي للغدد المعوية goblet  cellsللخاليا الراسية   الزاابات مع فرط تنسج بسي 

ملغم/كلغووم  فوونالحظ زاابووات طبيعيووة متطاولووة ومبطنووة بخاليووا  050امووا التركيووز  (11-8) صووورةال

 . (10-8) صورةا  في العمودية بسيطة مع ادد معوية كم

 Ileum : اللفائفي 4-7-1

وجووود  C .parvumبينووت نتووائج الفحووص المجهووري ألنسووجة لفووائفي الجوورذان المصووابة بطفيلووي      

فوي  (10-8) (11-8فوي الصوورة ) اللفائفي كمواعلى الحافة الفرشاتية لزاابات  الطفيلياكياس بي  

مبطنوة بخاليوا السويطرة حيوث نالحوظ زاابوات طبيعيوة وحين ان االنسجة كانت طبيعية فوي مجموعوة 

 .(18-8) صورة طبيعية .كما في ال

 لنبات الثوم البارد المستخلص المائي تعمالاسبج العال 4-7-1-2

   ةالمعالجوو و C. parvumبينووت نتووائج الفحووص النسووجي للفووائفي  الجوورذان المصووابة بطفيلووي         

ملغم/كغوم  150ملغم/كغم حيوث يالحوظ عنود التركيوز ( 050،  500 ،150 )بالثوم بثال  تراكيز هي

حصول تغيرات مرموية متمثلوة  بتوسو  بسوي  للخاليوا  المبطنوة للزاابوات  والتوي تظهور  متطاولوة  

اموا التركيوز (.11-8)الصوورة  قليال ومبطنة بخاليا عموديوة بسويطة موع اودد معويوة طبيعيوة كموا فوي

تطاولة سليمة  ومتراثرة مع ادد معوية مع فرط تنسج فورط تنسوج ملغم/كغم فنالحظ  زاابات م 500

hyperplasia   كموا   المبطنة للزاابات  كموا تظهور الزاابوات قصويرة وذات نهايوة عريضوة خاليالل

ملغم/كغووم  فوونالحظ فوورط تنسووج وامووح للخاليووا المبطنووة  050امووا التركيووز  .(11-8فووي الصووورة )

متطاولوة  وذات نهايوة عريضوة  طبيعيوة موع ترواثر بالخاليوا الربسوية للزاابات  متطاولة حيث تظهر  

 .(13-8)  الصورة كما في



 لقشور ثمار الرمان البارد المستخلص المائي عمالاستبج العال : 4-7-1-1

  المعوالجC.  parvum  بينوت نتوائج الفحوص النسويجي للفوائفي الجورذان المصوابة  بطفيلوي            

 .ملغم/كغم (150،500،050)الرمان بثال  تراكيز هي   بقشور

 

تنخور الخاليوا المبطنوة بملغم/كغم  حصول تغيورات مرموية  متمثلوة   150 يالحظ عند التركيز        

وهووي احوودى عالمووات التنخوور   pyknotic  nucliei   لضووةغللزاابووات حيووث تظهوور األنويووة مت

Necrosis اتلزاابوا اسوتطالة   ملغم/كغوم 500التركيوز اظهر   (.18-8صورة )كما هو مبين في ال 

 050اموا التركيوز (. 15-8) فوي الصوورةهوو مبوين كما يظهر نوزف بسوي  كموا وتحطم الغدد المعوية 

بسوي  فوي  موع تحطوم ملغم/كغم فقد اظهرت التغيرات المرمية  فرط تنسج للخاليا المبطنة للزاابات 

 (.11-8كما في الصور ) غدد المعويةال

 المترونيدااول:عقار   المعاستبج العال 4-7-1-3

الج المعووو  C. parvumبينوووت نتوووائج الفحوووص النسوووجي للفوووائفي الجووورذان المصوووابة  بطفيلوووي       

 150عنود التركيوز ملغم/كغوم حيوث يالحوظ   (050 ،500، 150)ثالثة تراكيوز هويبالمترونيدازول ب

بفوورط التنسووج للزاابووات والتووي تظهوور قصوويرة  متمثلووة حصووول تغييوورات مرمووية نسووجية ملغم/كغووم 

ملغم/كغم   500عند التركيز (.10-8المعوي كما في الصورة )ومحطمة مع احتقان ونزف في النسيج 

 (.18-8صورة )الكما   في  وامحفي الزاابات مع تراثر في الخاليا الربسية ونزف  استطالة  ظهري

 الزاابوات ملغم/كغم فرط تنسج في الزاابوات موع اسوتطالة واموحة فوي    050التركيز نالحظ في  و

 . (11-8صورة )كما هو مبين في ال

 Jejunum :الصائم 4-7-3

 C. parvumبينووت نتووائج الفحووص المجهووري لألنسووجة الصووائم فووي الجوورذان المصووابة بطفيلووي        

-8) الصووورةوجووود اكيوواس بووي   الطفيلووي فووي تجويوو  الصووائم مووع تحطووم  فووي الزاابووات كمووا فووي 

في حين ان االنسجة كانت طبيعية في مجموعة السيطرة حيوث نالحوظ زاابوات طبيعيوة .(8-31)(30

 .(31-8كما في الصورة )   وادد معوية طبيعية

 الثوملنبات البارد لمستخلص المائي ا المعاستبج العال 4-7-3-2

المعوالج   بوالثوم   C. parvumبينت نتائج الفحص النسويجي لصوائم الجورذان المصوابة بطفيلوي         

ملغم/كغوم تحطوم  واموح  150يالحوظ عنود التركيوز و. ملغم/كغوم ( 500،050، 150)تراكيوز ةبثالث



-8) الصوورةللزاابات مع توس  في الخاليا المبطنة للزاابة وكوذل   تونرس الغودد المعويوة كموا فوي 

في طول الزاابات مع تراثر وفورط  باستطالةملغم/كغم تغيرات متمثلة  500التركيز في يظهر  (.33

للخاليوا الربسوية  وترووين بسوي  للغودد المعويوة موع توسو  بسوي  فوي الخاليوا    hyperplasia  تنسج

تراثر مع فرط تنسج  يظهرملغم/كغم  ف 050اما التركيز  .(38-8في الصورة ) المبطنة للزاابات كما

Hyperplasia كموا هوو    للزاابات موع ترووين للغودد المعويوة كموا تظهور بعو  الزاابوات متطاولوة

 (.35-8صورة )مبين في ال

 

 لقشور ثمار الرمانالبارد  المستخلص المائي   عمالاستبج العال 4-7-3-1

المعوالج بقشوور   parvum.Cبينت نتائج الفحص النسيجي لصوائم الجورذان المصوابة  بطفيلوي          

 150ملغم/كغوم حيووث يالحوظ عنوود التركيووز  (050،  500، 150  )تراكيووز هووي  ةثموار الرمووان بثالثو

للخاليووا المبطنووة  desequemation  توسوو  شووديد بملغم/كغوم  حصووول تغيوورات مرمووية  متمثلووة  

 (.31-8صورة  )ال كما هو مبين في  للزاابات  وتنرس وتنخر للغدد المعوية

ملغم/كغم فرط تنسج  للزاابات حيث تظهر  قصويرة وذات نهايوات محدبوة  500عند التركيز يالحظ  

اسوتطالة ملغم/كغوم يالحوظ   050اموا عنود التركيوز  (.30-8صورة )مع تراثر وترون الغدد المعوية   

صوورة ال كما هو مبين فوي  للزاابات  وترون للغدد  المعوية مع توس  بسي  للخاليا المبطنة للزاابة

(8-38) 

 مترونيدااولال عقار استخدامبج العال 4-7-3-3

المعوووالج  C. parvumبينووت نتووائج الفحوووص النسوويجي لصوووائم الجوورذان المصوووابة  بطفيلووي          

                     عنووود التركيوووز ملغم/كغوووم حيوووث يالحوووظ ( 050،  500،  150)تراكيوووز هووويبثالثوووة المترونيووودازول 

  اما (.31-8كما في الصورة )ملغم/كغم حصول تغييرات مرمية نسجية متمثلة بتوس  الخاليا  150

موع ترووين واموح للغودد  استطالة للزاابات وترواثر للخاليوا الربسويةيظهرملغم/كغم 500عند التركيز 

ملغوم /كغوم فورط تنسوج للزاابوات حيوث  050عنود التركيوز لووحظ  (.80-8) الصورةالمعوية كما في 

-8الصوورة ) فيهو مبين  تظهر نهاية الزاابة محدبة وعريضة  بسبس تراثر الخاليا المبطنة لها كما

81. ) 

          Conclusion  االستنتاجات 

  في             قابلية لما له من  C .parvumأهمية نبات الثوم من الناحية العالجية  لطفيلي  -2

ومنها                    الفعالة القاا  على الطفيلي في مراحله المختلفة وذلك بسبب احتوائه المواد 



 الفينوالت  الصابونيات،  الراتنجات ،  ،الكاليكوسيدات ،، الفالفونات   ،الكاربوهيدرات القلويدات 

 .الزيوت الطيارة والتربينات و كما ظهرت الكومارينات

 .  بالدرجة الثانية  بعد نبات الثومC.parvum    الطفيلي على ن تأثير قشور الرما -1

 .وقشور الرمان من المستخلصات النباتية االمنة ذات سمية واطئة  نبات الثوم  مستخلصات  يعتبر -3

وبعد      الطفيلي  لعالج مؤثرة  انتالثوم وقشور الرمان ك يلنباتالباردة المستخلصات المائية  نا -4

لنبات الثوم ذو   البارد وجد ان المستخلص المائي )الفالجيل(  عقار المترونيدااولنتها مع رمقا

البارد كفا ة المستخلص المائي   بينما كانتكفا ة عالجية مقاربة الى كفا ة عقار المترونيدااول  

 .والثوم   اقل تأثيرا من كفا ة عقار المترونيدااول لقشور الرمان

                    فعالية الثاني والثالث لكل من نبات الثوم وقشور الرمان أظهر كل من التركيزين  -5

 االول ولجميع الفترات الزمنية.أكبر في القاا  على الطفيلــــــي قياساً بالتركيز 

  تنخر  الزغابات تحطم و مسببا عشري، اللفائفي،الصائم( ىاالمعا  الدقيقة )االثنالطفيلي  صيبي -6

وتغير ظهارتها وارتشاح للزغابات  المبطنة مع قصر في طول الزغابة كذلك توسف الخاليا 

 . االلتهابية الصفيحة المجهزة بالخاليا 

    Recommendationns      التوصيات

باستعمال نباتات   Cryptosporidium  parvumإجرا  دراسات موسعة حول عالج طفيلي  -2

 .طبية أضر 

في االنسان .parvum     Cمناعية موسعة لإلنتاج لقاحات ضد الطفيلياجرا  دراسات  -1

 .والحيوان

أجرا  الفحوصات الدورية وضصوصا لمربي الحيوانات كون الطفيلي ينتقل من الحيوان الى   -3

 االنسان وبالعكس نتيجة التعامل اليومي.

في  acid fast stainاالضذ بنظر االعتبار تشخيص الطفيلي بالصبغة المقاومة للحامض  -4

وضاصة   عند االطفال والكبار لإلسهالاحد المسببات المهمة  باعتبارهالمستشفيات و المختبرات 

 .ذوي المناعة الاعيفة

 االهتمام بالنظافة العامة وتوفر الشروط الصحية في الحاائر. -5

 المصادر العربية

في حقول ومجازر  Cryptospoidiosis.دراسة داء األبواغ الخبيئة  .(1001البياتي ، حارث مؤيد عبيد )

 .جامعة بغداد -كلية الطس البيطري  -دجاج اللحم وعالقته بالعاملين .رسالة ماجستير



كلية الصيدلة     –. علم األدوية الطبيعية . بيت الحرمة للطباعة والنشر  (1993)الجبوري ،  علي عواد . 

 العراق .   -جامعة بغداد 

 Cryptosporidium دراسة مناعية و إمراميه  لإلصابة  بطفيلي .(1005).الجنابي ، سبأ طاهر محمد، 

 parvum   و تبثير بع  العوامل البيولوجية على  عملية االصابة ،اطروحة   دكتوراه ، كلية

 .العلوم ،الجامعة المستنصرية

من كنوز الطس الشعبي  :األطعمة  الشافية  والنباتات   المداوية، مرتبة  ابن   (.2991).الحسيني، أيمن 

 ك.118سينا، القاهرة  :

دراسة تبثير بع  المستخلصات النباتية على االصابات  .(1005).الحيدري ، ضميا  مكي حمزة  

في الجرذان البي ،      Entamoeba histolyticaالمختبرية بطفيلي  االميبا الحالة للنسيج 

 . صفحة 18رسالة ماجستير ،كلية التربية ، جامعة القادسية 

 لبنان. –بيروت  –العالج   باألعشاب الطبية .دار الهادي  . (1008)الخزرجي  ، عمار  سالم 

 Datura fastuosalدراسة تبثير مستخلص نبات الداتوره .(1002اياد متعب فجة سلطان ) ، الخزعلي

 صفحة.00. القادسية  في بع  أنسجة الجسم في الجرذان رسالة ماجستير ، كلية التربية ، جامعة

تصميم وتحليل التجارب الزراعية  .( 1000).الراوي، ضاشع محمود  وضلف هللا ،عبد العزيز  محمد 

 ..وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دار الرتس للطباعة والنشر/ جامعة الموصل

          تشخيص طفيلي البويغات الخبيئة باستخدام اختبار األليزا        .(1006)الرفاعي ،عهود مزاحم شاكر 

،  وصبغة  كاربول فوكسين المحورة وتبثير مستخلصي نباتي الزعتر والرمان على الطفيلي

 ك.101.رسالة ماجستير ،كلية التربية للبنات ، جامعة ترريت

بع  الجوانس الوبائية لداء االبواغ الخبيئة  .(1009)صالح ضليل  الزبيدي ،محمد ثابت

Cryptosporidiiosis  في الماعز ودراسة طفيلية للمجهر االلرتروني ، اطروحة دكتوراه ،كلية

 ك.138.  الطس البيطري ،جامعة بغداد

تبثير مستخلصات نبات الدفلة على نمو  بع  الفطريات   . (1009بثينة عبد  الخالق عقيل ) السامرائي ،

 .الجلدية المعزولة من المرمى . مدينة سامراء رسالة ماجستير ،جامعة ترريت جمهورية العراق

دراسة تبثير  مزيج   .(1021)ابراهيم ،امجد قيس  ونور  نهاد  ،باقر   و الشنوي ، فواية أحمد

  ثمار الرمان في حيوية  الرؤيسات االولية رالمستخلص المائي لبذور الحرمل وقشو

خارج وداخل الجسم الحي،مجلة بغداد للعلوم  ك   Echinococcus   granulosusلطفيلي

100-101 . 

. الريمياء  (1993)حسن فياض  والعزاوي،عبد الجليل مزيان ،حسن  والشيخلي ،  محمد عبد الستار 

 .88صفحة جامعة بغداد .مديرية دار الرتس للطباعة والنشر .  .-الحياتية العملي



وبائية االصابة  بداء االبواغ الخبيئة  وبائية دراسة  .(1003)  كوان حميد مي ، العزاوي

Cryptosporidiosis  وعزل مستضدات الطفيلي وتشخيصها  واستعمال بع  مستخلصات

 جامعة  – البيطري الطس كلية  – دكتوراه رسالة ، النباتات  الطبية كمحاولة للعالج 

 .ك183.بغداد

االصابة بمرض االبواغ الخبيئة في الدواجن . (2999بلسم حسين ) ،  الخطيب العطار ،ماجد احمد  و

 .38-31ك 181.مجلة دواجن الشرق االوس  وشمال افريقيا العدد

دراسة اصابة بع  القوارض بطفيلي االبواغ الخبيئة  .(1005العكيلي  ،غسق جبر شمخي ، )

Cryptosporidium  وتبثير التشعيع على حيوية الطفيلي في الفئران المختبرية، رسالة

 .ماجستير ،كلية الطس البيطري

في   Eimeri   stiediaدراسة مرمية لقابلية االكريات  . .(1006العالف ، ايناس  شيت  مصطفى  )

التبكسدي في االرانس المخمجة تجريبيا .المدتمر  العلمي الرابع ،كلية الطس احدا  االجهاد 

 البيطري  ، جامعة الموصل ،العراق.

تبثير مستخلصات نباتي الثوم و الخردل األسود في نمو دراسة  .(1020الفتلي، همس حسين هاشم هندول )

ة والمستوردة في مدينة الديوانية بع  أنواج البرتريا والفطريات المعزولة من لحوم األبقار المحلي

 .رسالة ماجستير ،كلية الطس البيطري ،جامعة القادسية.

. مبادئ وأساسيات  .(2005واي ، محمود  وحسن ، ايمن  ونادر، عبد الرحمن ) لطو والفقير ، حنان  

 .دمش  –علم الصيدلة . الطبعة العربية ، دار القدس للعلوم 

          ال سلمان ،قيصر و، يعرب مار  القزويني  وحداوي  ، رياض  حاتم   والكبيسي ، علي حسين مكي 

في طفيلي   Cucurbita  spتبثير المستخلص المائي  لنبات القرج  .(1007عبد السجاد )

Giardia   lambilia    (1في الجسم الحي،مجلة جامعة كربالء العلمية ،المجلد الخامس العدد)  

ومسببات االسهال   Cryptosporidiumدراسة وبائية  طفيلي البوغ الخبئ . 2006)صفا  رسن )،الكعبي 

 ك.108.في محافظة الديوانية .رسالة ماجستير ,كلية التربية ,جامعة القادسية

جواد كاظم   ،فواية  شعبان  و   علي  ،عالية  يوسف  و كاظم  ،بان  عبد  الوهاب و  يعقوب  ،الكيالني 

 7-11مجلة التقني ،  Cryptosporidiumدور بع  الحشرات في انتشار طفيلي  .( 2001)

:15  

.  عالج ( 1006اهرة عباس حسن )حسن ،و كاظم ، مريم عبد الحسين واالمارة ،غااي يعقوب غزال 

بمستخلص قشور الرمان وعقار التندازول .    E. tenellaالدجاج المحلي المصاب  بطفيلي 

 .11-10(1)5مجلة القادسية لعلوم الطس البيطري 



 .( 2981العالف ، سهيله  محمود  والعطار ، عدنان  عبد   االمير  ) والمختار ،  كواكب  عبد  القادر 

 .11-11 : كالطبعة االولى جامعة  بغداد   كلية العلوم،التحضيرات المجهرية 

استخدام مستخلصات الثوم وقشور الرمان في معالجة الفئران البي   .(1002المسعودي ،هيام  ضالص )

رسالة ماجستير  ،كلية العلوم ،جامعة   Trichomonas  murisالمصابة  بالمشعرات الفبرية 

 . ك 11بابل  

 ائية طفيلي .وب (1022هالل، سعدي محمد )والقريشي ،ماهر علي  والموسوي، حورا  صباح مهدي 

Giardia  lambilia  في قريتي المعميرة وسوق دوهان مع دراسة  تبثير المسحوق الخام

جامعة -في اصاباته التجريبية للقط  ، كلية العلوم للبنات punica granatumلقشور الرمان 

 .11-1بابل ، صفحة 

  Fasciolaالعمالقةتاثير مستخلص قشور الرمان في دودة الربد  .(1003اهرة عباس حسن ) الميــــــاح،

gigantica . 101رسالة ماجستير كلية العلوم .جامعة البصرة.صفحة. 

الطبعة االولى ،والتداوي باالعشابالنباتات الطبية  .(1002المــــــياح ، عبـــــد الرضا اكبر علوا ن . )

 . ك111-،صنعاء،مركز عبادي للدراسات والنشر 

 –دمش   –فوائد الثوم الطبية . مسدول تخدير االمراض الجلدية   .(2986ر  )ـــل نذيـــــنبي الوتــــار ،

 .سوريا 

دراسة وبائية ومناعية تجريبية وانتقالية  لداء االبواغ الخبيئة في  . (1005بكر، منال حمادي حسن )

 ك.131.،جامعة الموصل كلية الطس البيطري  دكتوراهاطروحة  ،  محافظة نينوى

في مصادر المياه  المختلفة، رسالة  Cryptosporidiumتواجد طفيلي  ( . 1003بهنام ، سفيان نعمت )

 ،العراق.ماجستير ،كلية الطس البيطري ،جامعة الموصل،  الموصل 

مدارس محافظة  في طلبة  Hymenolepis nanaمسح لطفيلي  (.2994جابوك، كولد عمر إسماعيل )

التبميم وتبثير عقار اليوميزون ومستخلص الثوم والفجل على اإلصابة التجريبية في الفئران. 

  .  صفحة 08بغداد.  رسالة ماجستير، كلية الطس البيطري، جامعة 

جمهورية مصر  -القاهرة  -للنشر والتوزيع  القرعيات .الدار العربية .(1002) حسن ،احمد عبد المنعم

 .العربية 

 التثبيطية الفعالية  .(1009) احمد محمد ، تركي و  حماد نواف ، فرحانو حميد ، اشوا  طالب 

المعزولة من   المرمية  تجاه البرتريا  Punica  granatumلمستخلصات قشور الرمان 

-8181العدد الثاني   الصرفة .المجلد الثالث   االمعاء ومعدة االنسان ،مجلة جامعة االنبار للعلوم 

1111.  



عقار الميترونيدازول  تبثير   .(1023) صالح ،ثائر عبد القادرو لميا  كاظم  عبيد، وعبد على   ذاكر،

فعالية ثالثة انزيمات في مصل دم انا    ت الدم الحمر وخاليا الدم البي  و)الفالجيل( في كريا

 .1-1ك(1االنبار للعلوم الصرفة .المجلد السابع ،العدد)  الفئران البي   ،مجلة جامعة 

فعالية المستخلص الرحولي للثوم  .(1020) الخزرجي ،شهبا  مسلمو  جمال، شيما  ورشيد، عماد  محمد 

في نمو جرثومة المرورات العنقودية الذهبية مع تقدير الجرعة المميتة النصفية للمستخلص 

 . جامعة بغداد مجلة القادسية،  بالفئران المختبرية،

                 ضلف هللا، عبد العزيز ومحمد  ،محمد صالحعبد الكريم،القاضي و  عبد هللا وشكري ابراهيم  ، سعد

                     جامعة الدول العربية -النباتات الطبية والعطرية السامة في الوطن العربي  .(2988) محمد.

 .  11-51صفحة    الخرطوم -المنظمة العربية للتنمية الزراعية

  عمر االيوبي والنباتات الطبية . ترجمة  باألعشابالطس البديل :التداوي    .(1005) شوفاليية ، اندرو

 .100-108لبنان. ،محمد دبس .اكاديميا انترناشيونال . بيروت.  اشراف .مراجعة وتحير و

تبثير    دراسة. .( 1008حسين علي  )،فرحان  و علي ،عبد االمة بركةو صبري  شوكت ،مؤيد

المجلة العراقية للعلوم   المائية لبع  النباتات في عالج التهاب اللثة الحاد والمزمن ،  الخالصات

 .03-11العراق الصفحة  -   جامعة بغداد  –كلية العلوم  –،قسم التقانات االحيائية 

-881ك  ،مصر ، اإلسرندرية -الجديدة،دار المطبوعات  التغذية الغذاء و .(2976نوار ايريس ) ، عاار

500. 

 .االمرامية المتسببة من طفيلي الزحار االميبي.)1002) عبد الحسين ،منذر عبد الواحد

(Schaudinn,1930)Entamoeba histolytica    وتاثير مستخلص قشور الرمان المضاد

 .11. صفحة  /جامعة البصرة  للطفيلي في الجرذان المختبرية .رسالة ماجستير .كلية العلوم 

المعهد  استخدام الثوم لمعالجة االطفال المصابين بالديدان الدبوسية .(. 1006هللا  ، عبد الراا  ياسين ) عبد

 5-1 الصفحة–الروفة  -التقني 

الفطريات  عزل.  ( 1023حمادة  ،ذكر  أحمد  ) و بندر ،ضليل ابراهيم و عبود ،حسين عبد الراا 

النباتية والمضادات الفطرية عليها ،مجلة ترريت  الجلدية من االنسان ودراسة تبثير المستخلصات

  .31-11للعلوم الصرفة ،كلية العلوم جامعة ترريت ،العراق صفحة 

راضي  ،حيدر    و واثق عبد   الحسين و يوسف ياسين    ،ناهي ورائد معلق و عبيد  ،علي   اسماعيل   

عزل الفينوالت من بع  النباتات ودراسة فعاليتها المضادة للسرطان ،المركز .(1022مالح )

 .01-  11 ة  الجامعة المستنصري-الطبيةالعراقي لبحو  السرطان والوراثة 



. تبثير   مستخلصات الزيوت  (2007). هندي ، ماان جميل و ابراهيم، عبد الغنيو  عجينة ، صبا  جعفر

مو االعفان. وقائع المدتمر العلمي الثاني لعلوم الطس  البيطري العطرية لبع  النباتات في ن

 .2007تشرين الثاني21-20جامعة بغداد للمدة من -.كلية الطس البيطري

بي    ألكياس التبثير المرض .(1009) المحمود ،سفيان سعد فاضلو اال  حسين  ،  علي

Cryptosporidium mansoni  تحت الحمراء  لألشعة المعزول من االسماك والمعرمة

المجلة العراقية للعلوم البيطرية  االوزون في اسماك الرارب االعتيادية    قة ويوالموجات الدق

 .113-180  جامعة الموصل ،العراق

تقدير بع  المرونات الغذائية والعناصر المعدنية لفصوك الثوم المحلي  . (1005)  صالل  عليوي ،وسام

Allium Sativum).)  مجلة العلوم  جامعة بغداد، -الزراعة كلية  أألساسيةشعبة العلوم

 .38-31(:3(31-العراقيه الزراعية

 لألورام(.تحضير وفصل بع  مركبات متعدد الفينول كمواد مضادة 1006غايب ،كاظم ضاير )

السمية تجاه انواج مختارة من خطوط خاليا االورام .اطروحة  تبثيراتهاالسرطانية ودراسة 

 . 11كلية التربية ابن الهيثم .جامعة بغداد . صفحة –دكتوراه .الريمياء التحليلية الحياتية 

في اانام   Cryptosporidiosisدراسة وبائية نسيجية لداء االبواغ الخبيئة   .(2009ذر  عواد ) ،كاظم 

 محافظة بغداد رسالة ماجستير ,كلية الطس البيطري ,جامعة بغداد.

اميبية لمستخلص   الفعالية مد .(1009،رحمن لعيبي جالب ) الركابيو مصطفى ، فاتن عبد الجبار

في الفئران المختبرية ،مجلة   Prospis  julifloraالمركبات الفينولية لنبات الشوك هندي 

 .(الجزء الثاني 35ابحا  البصرة )العلميات(العدد  )

قشور الرمان   مدى تبثير  مسحوق .(1021) حسين، همام  قاسم و عبد الراا  عباس  عفاف معلة،

بع  اجزاء  الجهاز الهضمي المستعمل كعالج   (PHوالمستخلص المائي له على حامضية )

جامعة الروفة  –الطس البيطري  دجاج اللحم  ،كلية  لألفراخلداء االكريات المختل  

 . 10(صفحة 1العدد)

الرمان صن    لثماره  الخزني ةتبثير بع  المعامالت  في القابلي .(1004هللا حسين   )   اهش ،عبدـــه

 كلية الزراعة_ جامعة بغداد.  -سليمي حام  . رسالة ماجستير

 الشائعة في أخماج  فعاليــــة بع  المستخلصات النباتية مد الممرمات .(1001يم ،سعد سلمان )ـــهم

 . ك 10البصرة.   جامعة  -كلية التربية   –الجلد الجرثومية ،رسالة ماجستير 

على  نط  الفئران   Metronedazolتبثير عقار   .( 1009،)ر ،هبة ثاقب وعباس ، سلمى سعيد ــــيس

 مجلة   جامعة البصرة  –كلية التربية   –( ،قسم علوم الحياة   (.mus    musculus Lالمختبرية

 . 15 الجزء الرابع(35)  العدد  البصرة
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Abstract.                                                   .                                                                                                              

 Collects  stool samples from children in the women's and pediatric  

hospital.  also collects  all those from infected calves , where he conducts 

testing samples dye Zail Nelson then isolated and scrubbed   bags    manner   

floation    solution    Shidhir diabetes   and    gived     rat  2 x103 bag eggs 

per rat tube dosage oral and recorded   for the period before dowry of 3-5 

days as recorded wounding 100% . The result is the appointment of the 

lethal dose of   moderation  LD50 of aqueous extracts of the garlic, peel the 

pomegranate after giving the rats doses graded   by the mouth and the results 

indicate that the dose 7500 mg / kg of body weight is the lethal dose of 

aqueous extracts of garlic bulbs and dose limits of 5250 mg / kg is the lethal 

dose  to  peel pomegranate  then  tretment   using cold aqueous extract to 

plant garlic. Allium  satvuim   L. peel and pomegranate Punica  granantum L  

and drug Metronidazole (Flagyl) concentration of 250, 500, 750 mg / kg, the 

results shows the effectiveness of the current study, the aqueous extracts in 

the treatment of the parasites it turns out that the time required to kill the 

parasite suit inversely with the increasing concentration of extracts also 

show the efficiency of the aqueous extract of garlic bulbs and metronidazole 

concentration of 750 mg / kg in the treatment of 100%   after  13   days   of   

treatment    with  stops   put  bags  of egg   either  concentration of 500 mg / 



kg of aqueous extracts garlic bulbs and metronidazole has shown the 

efficiency of treatment  of by 100 % after 15 days of treatment showed, 

while the aqueous extract of pomegranate peel concentration 750 mg/kg 

therapeutic efficiency of 98.41% after 15 days of treatment, while the 

control group continued to launch until after the egg sacks (15) of treatment.                                   

  The study shows histopathological section on the small intestine 

(duodenam, ileum, jejunum) Rats   infection  parasite  get  pathological 

changes  represented by the crash of the villi of the small intestine and 

change epithelium from the vertical to the cube and the adhesion of some of 

the villi and gatherings of inflammatory cells in layer plate fitted, as well as 

for necrosis and desquamation of the cells lining the villi also destroyed 

gland  and  appeared  egg  sacks  in the intestine  result use  2x103  frome  

egg sacks  also appeared effective abstract aqueous garlic in the intestinal 

tissue to restore its natural form after 15 day use  concentration 750 mg/kg 

of aqueous  extract of garlic  bulbs  and metronidazole  while  have taken   

normal sat  to tissue  treaement  with aqueous   pomegranate peel  long than 

15  day. test  the  effectiveness  of aqueous extracts cold of garlic bulbs. 

Alluium  sativum L. and peel  pomegranate Punica  granantum L in 

treatment  parasite spores  Cryptosporidum  parvum and compared  with  the 

treatment  of Metronidazole  (Flagyl)   in   laboratory  rats. Conducted on 

plant extracts cold of garlic and pomagranite the chemical tests  have shown    

the presence of active substances  of  both alkaloids, carbohydrates, 

Flavonides , Alglycosidat, Alsaponyat, Alresins,  phenolies .                                                                                                   
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