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 - : اإلصابة الطبٌعٌة للدجاج بالدٌدان اإلسطوانٌة:  أوالً 

Natural infection of chickens with Round worms))    

        

راً دـتعتبر تربٌة الدواجن من أهم فروع وأنشطة اإلنتاج الحٌوانً فً العالم ألنها توفر ق     

ٌة فً التؽذٌة ـا من أهم الموارد البروتٌنٌة الحٌوانـاللحوم والبٌض وهم حتٌاجاتإن ـكبٌراً م

ى ذلك ـإل عار اللحوم باإلضافةـاع فً أسـدواجن إلى الحد من االرتفـار تربٌة الـأدى إنتش دـوق

دودة أو ذات  ـة محانت التربٌـصاد  البالد سواء كـاً فً تنمٌة إقتـب تربٌة الدواجن دوراً هامـتلع

ات ـرٌق الشركـن طـاٌة عـدولة رعـها الـتً تولٌـبري الـطابع تجاري أو من المشروعات الك

ٌب ـتً تصـدراسة الطفٌلٌات الـل المملكة لـدراسات داخـعدٌد من الـت الـد تمـات وقـوالمإسس

نة ـروة الداجـاد الثـبران عمـلذٌن ٌعتـاج مزارع التسمٌن والبٌاض الـذلك دجـالدجاج المنزلً وك

 رق ـب الطـأنس ىـٌر إلــات تشـد دراسـوجـه ال تـال أنزارع إـذه المـوى لهـٌة القصـم األهمـورؼ
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 , عالم)و( 7891 , دروٌش وآخرون) الفعالة للوقاٌة والمكافحة والعالج من هذه الطفٌلٌات

7891 ) . 

لخٌطٌة فً الدجاج بالهند وسججل اإلصابة بالدٌدان ا(  (Hemalatha et al., 1987سجل      

 Srinivasa  (1989كما درس Heterakis gallinae , Ascaridia galli:األنواع التالٌة

et al.,) الدجاج بالهند فذكر منها دٌداناألمراض التً تسبب الوفٌات ف ً Ascaridia galli 

 . طائر 22-4سنوات  5وكان معدل الوفٌات خالل 

بعزل الدٌدان الطفٌلٌة من الدجاج المنزلً فً زمبابوي وكانت  ((Jansen,1989وقام      

 :األنواع 

 Heterakis gallinarum  ,Ascaridia galli  ,Gongylonema ingluvicola 

,Synhimantus sutus  ,Tetrameres americanus  ,Cheliospirura 

hamulosa .       

نواع تً تصٌب الدجاج فً الصٌن وسجل األلبدراسة الطفٌلٌات ا ((Lu et al.,1990وقام      

 :Ascaridia galli , Heterakis gallinarum . 

أن الخٌطٌات قد عرفت منذ وقت طوٌل  ((Ramdan and Abou-Znada ,1991أكدت      

 . كطفٌلٌات للدجاج وأنها تسبب تؤثٌرات مرضٌة على الكبد ونقص فً وزن الطائر

بجؤن الدراسجة األولٌجة للمسجتخلص الخجام لحبجوب  ,.Yadav and Tandon)  (1991 أفجاد     

 Ascaridia sumالتجً قجاموا بهجا أعطجت فعالٌجة ضجد   Felmingia vestita ودرنات نبات

   .خارج جسم العائل 

بالدنمارك ة فٌاطق رٌمنست  فً دواجنلا ىلع اتسبإجراء درا(,.Permin et al (1997 قامو

      اج ـالدج عٌووجد أن جم ةٌالدٌدان المعوارشإنت ىدم لمعرفة اؾالجفو رام األمطموس اللخ
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: مججا بنججوع أو عججدة أنججواع مججن الدٌججدان المعوٌججة وتججم التعججرؾ علججى األنججواع التالٌججة إصججاب م

Ascaridia galli , Heterakis gallinarum , Subulura strongylina , 

Capillaria annulata , Raillietina sp   ٌجتم العثججور علجى أي نجوع مجن الدٌججدان ولجم

 .   المفلطحة 

مزرعة فً الجدنمارك فجً  76دجاجة عشوائٌاً من  Permin et al., 1999))  269جمع      

لمعرفججة مججدى إنتشججار الدٌججدان المعوٌججة بهججا وبعججد  7885إلججى أكتججوبر  7884الفتججرة مججن أكتججوبر 

 , Ascaridia galli , Heterakis gallinarum  :نواع التالٌة ألالفحص تم العثور على ا

Capillaria sp  . 

دجاججة جمعجت مجن أربجع  261بجإجراء دراسجة علجى   ((Eshetu et al., 2001كمجا قجام      

دجاجججة تججم العثججور بججداخلها علججى الدٌججدان ووجججد أنججه ٌكثججر  242 مقاطعججات مججن منطقججة أثٌوبٌججا

وزٌجع الدٌجدان كمجا وججد أنجواع مجن إنتشارها فً المناطق الزراعٌجة التجً لهجا تجؤثٌر كبٌجر علجى ت

 Ascaridia galli , Heterakis gallinarum , Subuluraالدٌجدان الخٌطٌجة وهجً 

brumpti    وأنواع من الدٌدان الشجرٌطٌةRaillietina cesticillus  ,  R. tetragona   

R. echinobothrida. 

دجاججة مجن مختلجؾ مجدن  456بؤخد عٌنات من أمعاء  ,.Irungu et al) (2004قام العالم     

 , Ascaridia galli , Heterakis gallinarum :كٌنٌججا ووجججد بهججا الدٌججدان التالٌججة 

Subulura brumpti , Raillietina sp  كما الحظ أن الطفٌلٌات تإثر على الحالة الصحٌة

ومكافحجة  انتشجار  منجع ـ أن ٌعمجل علجىللطٌور ومعدالت نموها وذكر أن على مربجً الجدواجن 

 .مثل هذه الحاالت ـ وعالج 
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أن إنتشار العدوى و األمراض تكون مرتبطة بالدٌدان  ((Brener et al., 2006كما ذكر      

فججً % 17فججً األمعججاء بنسججبة  Heterakis gallinarumالخٌطٌججة كمججا الحججظ ظهججور دودة 

ور الطٌججور المصججابة وذكججر أن الفحججص المجهججري أظهججر إلتهججاب حججاد فججً الكبججد والمعججً واألعجج

 . وتضخم ملحوظ فً أنابٌب وتجوٌؾ الكلى 

دجاججة جمعجت عشجوائٌاً مجن  279بدراسجة علجى   ((Abdelqader et al ., 2008قجام      

شجججمال األردن لتحدٌجججد مجججدى إنتشجججار الدٌجججدان المعوٌجججة فوججججد ثجججال  أنجججواع للدٌجججدان الخٌطٌجججة 

Ascaridia galli , Heterakis gallinarum , Capillaria obsignata   . 

 

  : المواد المستخدمة فً العالج: اً ثانٌ

Substances used in treatment) ) 

           

i- دوٌة الكٌمٌائٌةالعالج باأل :(Drug treatment)   

 

اسججتخدمت الكٌمٌججاء فججً العججالج و حضججرت المركبججات ذات المصججدر الحٌججوانً و المعججدنً      

 الكٌمٌائٌة التً كانت تستخدم قدٌماً للدٌدان فؽزت األدوٌة المصنعة األسواق ومن األدوٌة

(Anithelmintic ) مركبججاتTetrachoroethylene و  Carbontetrachloride  و زٌججت

ة ججرع مجإثرة أو ؼٌجر كافٌجبة إذا اسجتعملت ورخطج هجذه األدوٌجةل وكجان Trubintinaالتربنتٌن 

ضجاً بإسجتخدام عقجار أٌ (,.Asaolu et al 1991)قجام حٌج  وتطجرد نسجبة ضجئٌلة مجن الدٌجدان 

Levamisole  فً عالجAscaris lumbricoides   بوالٌةrural oyo  فً نٌجٌرٌا . 

ه نتججائج جٌججدة وأن المركبججات ذات المصججدر ـائً لججـأن العججالج الكٌمٌجج(  الطبججال(1994,أفججاد      

ل ـكانججت قججادرة علججى تقججدٌم عالجججات شججافٌه حٌجج  إسججتخدمت علججى شكجج الكٌمٌججائًالحٌججوانً أو

 ة الكٌمٌائٌة األسواق وقد ٌتطلب ٌزت األدوـوؼ glucosidesات ٌرـوسك alcaloidesات قلوٌد
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وفجً , ئجل اجرعات كبٌرة قد تكجون خطجرة علجى العبالقضاء على هذه الدٌدان نهائٌاً أن تستخدم 

 . لة منها حالة إستخدامها بجرعات ضئٌلة قد تإدي فقط إلى طرد نسبة ضئٌ

وتجؤثٌر  Levamisole مقاومجة الدٌجدان للجـ (Sangster and Bjorn,1995)درس العالم      

الجرعات علجى المراحجل المختلفجة حٌج  ثبتجت الجرعجة وجربجت علجى أطجوار مختلفجة فوججد أن 

 . Levamisole األطوار الٌرقٌة األصؽر لها مقاومة عالٌة ضد الـ

 كالً   Levamisole Mebendazole and تؤثٌر (,.Albonico et al (2003درس  و     

فوجد أن المعالجة المشتركة  على حدة أو األثنان معاً ضد الدٌدان األسطوانٌة المعوٌة

لٌفامٌسول معاً كان لها فعالٌة أعلى بكثٌر على الدٌدان األسطوانٌة المعوٌة من لندازول و اببالم

 . ستعمال أحد العقارٌن لوحدهإ

 Contortusلدٌججدان الخٌطٌججة بعججزل ا (Sangster et al., 2005)كمججا قججام العججالم      

haemonchus ٌفامٌسجججججوللمجججججن األؼنجججججام حٌججججج  درس تجججججؤثٌر عقجججججاري ال Levamisole 

واٌفرمكسججٌن داخججل جسججم العائججل وخارجججه ووجججدوا أن العقججارٌن ٌججؤثران علججى الجهججاز العضججلً 

 .العصبً للدٌدان الخٌطٌة مما ٌإدي إلى شللها ثم موتها 

 chenopoium album  ,caesalpiniaاسة نباتً بدر ((Jabbar et al., 2007وقام      

crista ٌفامٌسول لتحدٌد نشاطهما ضد الدٌدان الخٌطٌة خارج جسم العائللوعقار ال((in vitro 

سجتخدموا العقجار إنهمجا أحٌ   ستخدامهما فً مجال الطب البٌطريإلتبرٌر (  in vivo)وداخله 

 كمججججا  95,6 – 95,1اثججججر بنسججججبة وأظهججججرت النتججججائج أن العقججججار , كجججججم /ملجججججم 7,5 قججججداربم

 خججارج وداخججل جسججم العائججل ظهججروا نشججاط ضججد الدٌججدان الخٌطٌججة أالنتججائج أن النبججاتٌن  أوضججحت

 .ستخدامهما فً نظام الطب التقلٌدي فً باكستان إوبالتالً نصحوا ب
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ii-  العالج بالنباتات: Plants Treatment)) 

 

أن خلقه هللا فبح  عجن الجدواء وقجد وضجع هللا الجداء اُكتشؾ الداء الذي ٌصٌب اإلنسان  منذ      

أن هللا  عجز وججل لجم ) ووضع له الدواء بل قبله الدواء كما قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

فجإن أصجاب الجداء الجدواء كجان (  ٌنزل داء إال أنزل له شجفاء, علمجه مجن علمجه وجهلجه مجن جهلجه

باتجات النافعجة وٌعزلجون المجواد المفٌجدة  لٌستكشجفوا الشفاء ,  حٌ  كجان أسجالفنا ٌبحثجون عجن الن

والمججوارد المصججادر الطبٌعٌججة الموجججودة حججولهم  عتمججاداً علججىإخصائصججها وٌسججتخرجوا منافعهججا 

البٌولوججة المتجوفرة لججدٌهم وهجذا مججا كجان ٌعججرؾ بالطجب الشججعبً أو التقلٌجدي ولكنججه أهمجل لفتججرة 

ثته المدنٌججة مججن تؽٌججرات حٌجج  تطججورت طوٌلججة مججن الججزمن فججً القججرن األخٌججر بفضججل مججا إسججتحد

صناعة األدوٌة الكٌمٌائٌة وسٌطرت شركات تصنٌع األدوٌة على جانب كبٌر من إقتصاد الدول 

المتقدمة ولكن بعد أن أنهكت األدوٌة الكٌمٌائٌة البشرٌة بمضجارها الجانبٌجة وبتركٌباتهجا المعقجدة 

النباتججات   ألمججراض باألعشججاب ولججذا كججان البججد مججن الرجججوع إلججى الطبٌعججة وطججرق العججالج مججن ا

 الطبٌعٌة وخاصة بعد أن تنبهت الكثٌجر مجن الجدول المتقدمجة ألهمٌجة هجذا النجوع مجن الطجب ومجن

 .(البلتاجً , 2006)النباتات التً أسهمت فً العالج 
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  (  Artemisia absinthium plant):      نبات الشٌح -1

  

 Watson et)حسب ماذكر  Taxonomic positionً صنٌفٌتبع نبات الشٌح الوضع الت   

al., 2002) : 

 

Kingdom : Plantae 

Sub-kingdom : Tracheobionta 

Super-division : Spermatophyta  

Division : Magnoliophyta  

Class : Magnoliopsida 

Sub-class : Asteridae 

Order : Asterales 

Family : Asteraceae 

Genus : Artemisia L 

Artemisia absinthium   

     

روع ـه فـسم ل 40ه شجٌري ٌصل إرتفاعه إلى حوالً ـات حولً أو معمر شبـوهو نب     

رٌة خضراء مصفرة اللون والزهرة صؽٌرة بٌضاوٌة الشكل ـكثٌرة وقائمة تنتهً برإوس زه

مم الزهرٌة و األزهار وتستعمل الق, البنً  كثٌرة الزواٌا المعة عنقٌة ولونها ٌمٌل إلى اللون

الموجودة  Santoninالناضجة ؼٌر المتفتحة فً إستخراج زٌت الشٌح ومادة السانتونٌن 

رى ـواع أخـو للشٌح أنواع كثٌرة جداً ومنها ماهو متشابه ومنها أن.  (حسٌن   (1996,به

 عضـرادؾ للبـضه ماً وبعـأحٌان اًـ ة صعبـل التفرٌق بٌن أنواعـا ٌجعـثٌراً ممـالً أو كـٌـمختلفة قل
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اآلخر أي أنه ٌقوم مقامه والمعروؾ فً العطارة شٌح رومً وشٌح العرب وأؼلب الشٌح فً  

 . (رفعت(2003 , , التجارة شٌح بري وٌمكن زراعته فً الحدائق الخفٌفة وفً التربه الرملٌة 

 :المكونات 

تحتوي أٌضا على كما % 3بنسبة  Volatile oilتحتوي أزهار الشٌح على زٌت طٌار      

وهذه تعتبر المكون األساسً فً النبات وتحتوي األزهار أٌضا  Santoninمادة السانتونٌن 

 .(حسٌن  (Artemisin ,1996على مادة تعرؾ باسم ارتمٌزٌن 

 : موطنه 

فً مناطق شرق تعتبر باكستان الموطن األصلً لنبات الشٌح حٌ  ٌنمو بكمٌات ضخمه      

ا فً وادي كورام ونبات الشٌح معروؾ منذ القدم عند أطباء العرب باكستان وخصوص وشمال

وٌزرع الشٌح لألؼراض الطبٌة فً . والٌونان والرومان كعالج للدٌدان المعوٌة وطارد لها 

روسٌا وفً مناطق كثٌرة منها آسٌا وأوروبا وأمرٌكا ولكن تجارته تتركز فً باكستان 

 وكذلك ٌوجد نبات الشٌح فً. ء العالم معظم أنحا وتركستان حٌ  ٌصدر منهما إلى

 .( حسٌن (1996 , المنطقةالوسطى والشمالٌة والشرقٌة للملكة العربٌة السعودٌة

 :ستعماالته إ

مدة ل هعلى هئٌة منقوع كما ٌستعمل مسحوقاإلسطوانٌة ٌستعمل نبات الشٌح لطرد الدٌدان      

كل من   قامكما .  (عقٌل وآخرون (1987,, عند النوم للؽرض نفسه ٌإخذ  ةثالثة أٌام متتالٌ

1991) ( Nakhare and Cary,   بدراسة تؤثٌر نبات الشٌح بالمقارنة مع عقار

piperazine phosphate ( % 4,_ % 2,_ % 1,) متشابهة لكل منها  بإستخدام تركٌزات

أوضحت النتائج أن زٌت , على كل من دودة األرض ودودة اإلسكارس والدودة الشرٌطٌة 

  دانـدٌـوانٌة والـطـدان األسـدٌـض و الدان األرـل من دٌــد كـاز ضـاط ممتـح ذو نشـات الشٌـبن
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حٌ  ( piperazine phosphate)الشرٌطٌة وذلك بالمقارنة مع نفس التركٌزات المقابلة 

أو موت الدٌدان اإلسطوانٌة و الشرٌطٌة فً حالة المستخلص  شلل كانت المدة التً تم فٌها

لنبات الشٌح أقل مرتٌن أو ثال  مرات عن المدة المطلوبة لنفس التركٌز من عقار الزٌتً 

 .الببرازٌن 

أن القسم المستعمل من نبات الشٌح رإوسه المزهرة كالعناقٌد ( أبو شنب ,  (1993وقال    

وجذوره فإذا ؼلٌت الجذور بالماء كانت طاردة للدٌدان ومسهله معاً ومن خالصة الجذور 

أن نبات الشٌح ٌستعمل  ( حسٌن (1996 ,وذكر . سانتونٌن طارد الدٌدان الشهٌر ٌستخلص ال

فً الطب الشعبً كمصدر للحصول على السانتونٌن الذي ٌستعمل بكمٌات محدودة جداً لطرد 

بدراسة تؤثٌر األوراق  (.,Allen et al 1997)وقام .  Round Wormsالدٌدان المستدٌرة 

 Eimeriaعلى اإلصابة المعملٌة للدجاج بكل من  Artemisia annuaالمجففة لنبات الشٌح 

  tenella , Eimeria  acervulina وذلك بإضافة النبات ضمن مكونات الؽذاء لمدة خمس

من كمٌة الؽذاء فالحظوا حدو  زٌادة معنوٌة فً وزن الجسم و إنخفاضاً  %1أٌام بنسبة 

 ) وذكر . لٌة للدجاج المعالج بؤوراق النبات معنوٌاً فً درجة القروح الناتجة عن اإلصابة الطفٌ

وهو ٌستعمل فً الطب لطرد ( السانتونٌن ) أن األصل الفعال فً نبات الشٌح ( رفعت2003 ,

 . الدٌدان بشكل أقراص وبسكوٌت لألطفال 

وٌخرج الدٌدان و , أن نبات الشٌح شرباً ٌقطع البلؽم وٌفتح السدد ( خالد(2005 , أفاد      

 .الفاسدة وٌذهب المؽص والخلط اللزج وأوجاع الظهر و الورك األخالط 

سبعة أنواع من زٌوت الشٌح البري المتواجد فً كندا  (Daise et al., 2008)ستخدم إ     

الخمٌرة والفطر الجلدي واالسبٌرجلٌس كما أنهم  ووجدوا أن له تؤثٌر مثبط ومانع لنمو بكترٌا

  .ح لنشاط الجذور المفصولة وجدوا أنه مضاد لنشاط االكسدة وكاس
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  : (Lepidium sativum plant )نبات حب الرشاد -2

 

    Taxonomic position ((Thomas,2004الوضع التصنٌفً  حب الرشادٌتبع نبات 

(James, 2001):  

Kingdom : Plantae 

Sub-kingdom : Tracheobionta 

Super-division : Spermatophyta  

Division : Magnoliophyta  

Class : Magnoliopsida 

Sub-class : Dilleniidae 

Order : Capparales 

Family : Brassicaceae 

Genus : Lepidium L 

 Lepidium sativum 

 

ٌإكل . ه مثل قوة بذر الخردلـ, قوت وهو نبات عشبً حولً قائم أزهاره بٌضاء متعددة      

السلطات والحساء واللحوم والسمك كمادة  ىـاؾ أوراقه الؽضة إلـمن ؼٌر طبخ حٌ  تض

ا أن ـه الطبٌعٌة كمـستفادة من خواصإلإلٌه الملح ل اؾـٌة ,  مسهلة للهضم وٌجب أال ٌضمشه

رك ـرج الدود وٌحـن وٌخـن وٌلٌن البطـ, وهو ٌسخ أوراقه مدرة للحلٌب عند المرضعات

وجاء ذكره فً األحادٌ   رشادوة الجماع وٌسمى الُحرؾ وهو الثفاء  وتسمٌة العامة حب الـشه

ه وهو ـداوى بـب الذي ٌتـالح: هذا هو ( : ) وري ـالدنٌ)  و حنٌفةـال أبـة حٌ  قـة الشرٌفـالنبوٌ

  – ٌره ـٌد وؼـما رواه  أبو عب(  صلى هللا علٌه وسلم ) الذي جاء فٌه الخبر عن النبً  الثفاء: 
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ماذا فً : ) ى هللا علٌه وسلم , أنه قال عن النبً صل –من حدٌ  ابن عباس  رضً هللا عنهما 

 .)عبد الخالق وآخرون (1957,(  الثفاء والصبر :  األمرٌن من الشفاء ؟ 

 :المكونات 

ٌحتوي على عناصر هامه الحدٌد والفسفور والمنجنٌز والٌود والكالسٌوم بدرجة عالٌة      

 دة الٌخضور فً أوراقهوما, روتٌن والخالصة المرة و الكا (C,H) A,B,B2, وفٌتامٌنات

 وهو مفٌد و ( سكوالٌن)الؽضه التً ٌستفاد منها فً إمتصاص الروائح من الجسم وبه عنصر 

وهو مقو لمناعة الجسم وٌحتوي حب الرشاد , ٌستخدم كقاتل للبكترٌا وٌستخدم مضاداً لألورام 

سرطانٌة فً ٌعمل على تثبٌط األورام ال على مركب النزاٌل اٌزوتاٌوسٌانٌد وهذا المركب

 ( .الطبال 1990, ) الحٌوانات

 :موطنه 

 ( . عقٌل وآخرون(1987,شمالً الحجاز وشرقً نجد والمناطق الشرقٌة       

 : ستعماالته إ

غ مع الماء والحساء لطرد الدٌدان 60-150استعماله تإخذ عصارة األوراق بمقدار وعند      

منقوعها أو مسحوقها لمعالجة الزحار ومكافحة التسمم أما البذور فٌستعمل مؽلٌها أو 

, واألمراض الجلدٌة واألمراض ضد النزالت الصدرٌة والصداع والدسنتارٌا واإلسهال 

وٌستعمل الرشاد فً حاالت الوهن وفقدان الشهٌة للطعام وتضخم .(عقٌل وآخرون(1987,

بدٌة واألمراض صابات الكواإل( اإلسقربوط)األنسجة اللمفاوٌة وفقر الدم والسل وداء الحفر 

وإحتباس البول و الرمال الصفراوي والطفٌلٌات المعوٌة واإلستسقاء والسرطان والبول  البولٌة

 . ( الطبال 1990, ), لتهاب القصبات المزمن إالسكري والروماتٌزم و
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ومن هذه . وقد أوضح عدٌد من البحا  الفوائد العالجٌة لعدٌد من النباتات واألعشاب      

حب )والتً تنتمً لنفس النوع لنبات الثفاء  (Nigella sativa)بذور الحبة السوداء النباتات 

والتً أجرٌت علٌها العدٌد من الدراسات (  Lepidium sativu)موضوع الدراسة ( الرشاد

وقد إستخدم زٌت الحبة السوداء فً الطب للتقلٌل من حدو  سرطان , وأثبتت فائدتها العالجٌة 

 .   ((Salomi et al., 1991الجلد 

أن الدٌدان فً البطن أصلها عفونة تتولد من رطوبات األؼذٌة النٌئة  (البدري(1992,وقال      

والكبار أضر من الصؽار فإذا حدثت فٌإخذ , والحبوب وٌكون منها الدٌدان الكبار والصؽار 

لى خمسة دراهم صبر سقرطً ودرهمان حب الرشاد وٌدق الجمٌع وٌعجنه بالعسل وٌإخذ ع

 .وٌعتبر البدري أن حب الرشاد من أدوٌة إخراج الدود وقتله, الرٌق فإنه ٌخرجها وٌقتلها 

ذكر أن الرشاد ٌابس ملطؾ , ٌقتل الدٌدان, (  بن جزلهإ)أن (  قبٌعة (2001 ,حٌ  أفاد     

أن حب ( الضناوي(2005 , وأشار . وٌخلص الجهاز الهضمً من الؽازات , وٌقطع البلؽم

 .ل خروج الدود وٌدر الطم  وٌسقط الجنٌن الرشاد ٌسه

الخصائص المضادة لألكسدة لزٌت  ((Abdel-Wahhab and Aly , 2005وأوضح      

حٌ  تحمً كبد الجردان من التسمم بفطرٌات أفالتوكسٌن , نفل الحبة السوداء والقر

Aflatoxins  وذلك من خالل التخلص من الجذور الحرةfree radical  هذا المتولده من

 . الفطر مع االشارة أن زٌت الحبة السوداء كان أكثر تؤثٌراً من زٌت القرنفل 
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 الهدف من البحث 

Aim of the work 

 

أوضحت الدراسات السابقة األضرار البالؽة التً تسببها الدٌدان األسطوانٌة بؤنواعها فً      

تها مما ٌساعد فً إصابتها الدواجن إذ أنها تمتص وتستهلك ؼذاءها المهضوم وتضعؾ حٌوٌ

بكثٌر من األمراض المختلفة كما تإدي اإلصابة إلى إنخفاض معدل إنتاج البٌض وكفاءة القشرة 

 . مصحوباً بنقص فً الوزن وتؤخر فً النمو

على إصابة  العربٌة السعودٌة وباإلطالع على بعض الدراسات التً تمت داخل المملكة     

, -Toulah,(Znada,1993  (Abou)  (1992,ة فً مناطق مختلفالدٌدان الطفٌلٌة الدواجن ب

(AL-Saqabi,1996) , ( , 2004 ( Bakhrebah  وجدوا أنه من الضروري إجراء وؼٌرهم

دراسة عالجٌة لتؽطٌة جوانب النقص حتى ٌمكن توفٌر أفضل الوسائل الوقائٌة والعالجٌة فً 

تزاٌدت المشكلة  تصادٌة جسٌمة للدولة إذاالوقت المناسب حٌ  أن فقدان العالج ٌعنً خسارة إق

          . ولم تحل عالجٌاً 

ونظراً لما تسببه المركبات الكٌمٌائٌة أو العقاقٌر الطبٌة لعالج أي مرض من أثار جانبٌة      

ضارة على العائل وعلى البٌئة المحٌطة ومع إتجاه العلم الحدٌ  للبح  عن بعض المنتجات 

ستخدامها فً العالج كبدٌل لهذه المركبات الكٌمٌائٌة  وكوسٌلة إلفعالة النباتٌة الطبٌعٌة ال

قتصادٌة آمنه لإلنسان  والحٌوان ,  فقد ركزت الدراسة الحالٌة على إستخدام النباتات الطبٌعٌة إ

  Lipidum Sativumونبات حب الرشاد  Artemisia absinthium  ومنها نبات الشٌح 

 . عالج جدٌد ألمراض الدٌدان األسطوانٌة التً تصٌب الدجاجفً محاولة إلٌجاد ( الثفاء)
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نظراً النتشار زراعتهما فً ( الثفاء)وسٌتم إختٌار كالً من نبات  الشٌح وحب الرشاد      

ستخدام بعض النباتات إالمملكة العربٌة السعودٌة, كما أثبتت كثٌر من الدراسات الحدٌثة إمكانٌة 

قٌر الكٌمائٌة التً قد تستخدم كمضادات  ستخدام العقاإلك للحد من قتصادٌة  وذإكوسٌلة  آمنه و

للدٌدان األسطوانٌة التً تصٌب اإلنسان والحٌوان والنبات وكمقارنة بٌن كفاءتها وكفاءة  

العقاقٌر الكٌمٌائٌة المستخدمة  حٌ  أنه إلى الوقت الحالً لم نجد دراسة تفٌد عن مدى فعالٌة 

ادات للدٌدان التً تصٌب الدواجن ,  وهذا هو الهدؾ األساسً لهذا تؤثٌر هذه النباتات  كمض

 . البح 

 

 : وٌتضمن هذا البحث الدراسات التالٌة 

ونباتً الشٌح  Levamisoleلعقار  Anthelmintic activityدراسة التؤثٌر أو النشاط  :أوالً 

ٌة خارج جسم وحب الرشاد المستخدم فً البح  على األطوار البالؽة للدٌدان األسطوان

وذلك لتقٌٌم كفاءة العقار ,المصاب طبٌعٌاً بالدودةالمستخرجة من الدجاج  in vitroالعائل

 .والنباتٌن كالً على حده

سوؾ ٌتم  لذانوكالً من النباتٌن المختلفٌن ال Levamisoleعمل مقارنة بٌن كفاءة عقار :  ثانٌاً 

 .وتحدٌد الجرعات العالجٌة المإثرة إستخدامهما فً البح  ضد اإلصابة الطبٌعٌة بالدٌدان

نتٌجة معاملته  cuticleدراسة التؤثٌرات النسٌجٌة التً تحد  على جلٌد جسم الطفٌل :  ثالثاً 

 Artemisia)والنباتٌن  Levamisole بالجرعات العالجٌة الفعالة لكل من عقار 

absinthium , Lepidium sativum )ًبواسطة المجهر الضوئ . 
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 اإلصابة الطبٌعٌة للدجاج بالدٌدان اإلسطوانٌة :  أوالً 

(Natural infection of chickens with Round worms)    

 

 , Ascaridia , Capillariaوججود دٌجدان  (,.Kovalenko et al (1974الحجظ           

Heterakis   فججً الججدجاج المربججى فججً األقفججاص وعلججى األرض وكانججت(Ascaridia)  ًهجج

بدراسجة بعجض أنجواع الخٌطٌجات التجً تصجٌب )  ,.Barus et al ( 1975وقجام .األكثجر إصجابة 

 . كما قام  بوصؾ الشكل الظاهري لها Ascaridia galliالطٌور  والدجاج فً نٌبال ومنها 

أنواع الطفٌلٌات الموجودة فً الحٌوانات األلٌفة والبرٌة التً  ((Graber ,1975حصر      

: تعٌش فً ظروؾ بٌئة مختلفة فً أفرٌقٌا  وقد سجل فً الدجاج  المنزلً األنواع التالٌة

Ascaridia galli, A. lineate, Heterakis gallinae, H. brevispiculum, 

Subulura differences, S. brumpti  . 
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تصٌب أمعاء الدجاج  فً معظم الدول اإلستوائٌة   A.galliأن دودة   (Hall ,1977)ذكر      

لى نزٌؾ دموي ونزالت وأن األطوار الٌرقٌة لهذه الدودة تخترق مخاطٌة اإلثنى عشر مإدٌة إ

على الدجاج المصاب بعد التشرٌح كما أمكن رإٌة أطوار  ٌرقٌة للدودة طولها  معوٌة تظهر

 . بٌن األنزفة الدموٌةمم  توجد  7حوالً 

لمعرفة الظاهرة  (  (Macchioni et al., 1978وفً الدراسة التجرٌبٌة التً قام بها      

لدٌدان اإلسكارٌدٌا فً الدجاج  ذكر أن الطٌور الشدٌدة   pathogenicityالمرضٌة 

أظهرت حالة صحٌة سٌئة من ضعؾ وهزال (  بوٌضة  إسكارٌدٌا- 3000  (1000اإلصابة

لٌن العظام , إسهال , وفً بعض الحاالت تإدي , دم وإنتفاش الرٌش ,  ضمور العضالت وفقر

 . إلى النفوق

التً   Heterakis gallinarumبدراسة تفصٌلٌة لدودة   ((Ramadan ,1979وقام      

تصٌب  الدجاج فً مصر من حٌ  نسبة اإلصابة , الصفات المورفولوجٌة الدقٌقة و التطور 

ٌضات , وبعض األعراض  المصاحبة لإلصابة  المعملٌة بالبوٌضات المعدٌة لهذه الجنٌنً للبو

 . الدودة

ن الخٌطٌة داالتربٌة على نسب اإلصابة بالدٌ تؤثٌر طرق ((Humphrey ,1979ودرس       

 .فً الدجاج المنزلً فً ؼٌنٌا

عدٌد من قطاعات بعد الدراسة النسٌجٌة ل (Matta 1980,)ومن النتائج التً توصل إلٌها      

أمعاء الدجاج المصاب بدودة األسكارٌدٌا على مراحل مختلفة من اإلصابة أوضح أن األطوار 

ولكنها ال تخترق النسٌج  اق الطبقة المخاطٌة بٌن الخمالتـدودة تهاجر فً أعمـالٌرقٌة لل

 ً ـات فـرقتً تحدثها الٌـر أن األضرار الـكن وذكهوؾ لٌبرـالت أو كـالٌا الخمـأي خوي ـالمع
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دمٌر األنسجة المعدٌة نتٌجة لنشاطاتها المختلفة تإدي إلى التآكل السطحً للؽشاء المخاطً وت

 .كن مع حدو  نزؾ دموي الخالٌا المبطنة لكهوؾ لٌبر

ؽتان من األسكارٌدٌا مدفونة داخل نسٌج الكبد لدودتان بال  Rao et al., 1981))ووجد      

. على سطحه بإر حرضٌة رمادٌة اللونفً اللون وٌوجد وباهتاً  ألحد الدجاج وكان الكبد هشا

ي وأظهرت األمعاء دمس على السطح المخاطً للمعدة الؽكما وجد ندبات مرتفعة خشنة المل

وأوضحت الدراسة . لتهابا فً الؽشاء المخاطً مع وجود عدد من الدٌدان داخل التجوٌؾ إ

ة الكبدٌة كانت تحتوي على قنوات مرارٌة متقٌحة النسٌجٌة التً قام بها نفس العالم أن البإر

 جدران هذه القنوات كانت سمٌكة نتٌجة.  لوجود دٌدان األسكارٌدٌا بداخلها ومتضخمة نتٌجة

أساسا من خالٌا لمفٌة وخالٌا البالزما وقلٌل من الخالٌا لرشح الخالٌا المتفاعلة التً تتكون 

لتهاب فً إوظهر . ى متناثرة فً نسٌج الكبد خركما وجدت عدة بإر تقٌحٌة أ.  مختلفة الصبػ

وتضمن التفاعل . الؽشاء المخاطً للقانصة مع زٌادة وتكاثر الخالٌا الطالئٌة المخاطٌة 

سطحٌة وكهوؾ لٌبركن مع رشح خلوي تدمٌر وتهدم الطبقة المخاطٌة المعاء النسٌجً فً األ

البالزما و أظهرت الصفٌحة الخاصة خالٌا ألحادٌة والتهابً ٌتكون من الخالٌا اللمفٌة والخالٌا إ

 كما .بٌنما إحتوت الطبقة تحت المخاطٌة إحتقاناً واضحاً فً األوعٌة الدموٌة  إرتشاحاً مصلٌاً 

للعالج ضد عدوى  أفاد بؤن العدٌد من النباتات الطبٌعٌة تستخدم من قبل سكان شمال الهند

 .الدٌدان المعوٌة

أن اإلصابة بالدٌدان الطفٌلٌة مختلفة فً دجاج   ((Ssenyonga ,1982وفً أوؼندا الحظ      

التسمٌن والدجاج المحلً كما أن طرٌقة التربٌة تعمل على إختالؾ النسبة أٌضا وسجل األنواع 

 Syngamus trachea, Strongyloides: التالٌة من الدٌدان الخٌطٌة فً دجاج التسمٌن 

avium, capillaria sp, Heterakis sp ,Ascaridia galli . 
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أن الطفٌلٌات  الداخلٌة تسبب للطائر أنٌمٌا ألنها تتؽذى على (Soulsby,1982) كما ذكر     

إمتصاص دمه وأنسجه جسمه وتسبب له القلق مما ٌجعله  ٌفقد الشهٌة لألكل فٌكون الضعؾ 

 . العام والهزال وقلة إنتاج البٌض

لمعوٌة التً تصٌب الدجاج فً الطفٌلٌات ا ((Hayat and Hayat,1983وسجلت      

 .  Ascaridia.galli , Subulura brumptiباكستان وكانت 

 Ascaridia sp, Heterakisأنواع الدٌدان الخٌطٌة (Ghosh ,1986)وفً الهند عزل      

sp  من الدجاج . 

أن الدواجن تصاب بدٌدان من شعبة الخٌطٌات ولها ( دروٌش وأبو العٌنٌن (1987,وقال      

همٌة كبٌرة إذ أنها تسبب خسارة كبٌرة فً تربٌة الدواجن,  وتلحق أضرار بالؽة بها حٌ  أنها أ

تمتص وتستهلك ؼذائها المهضوم وتضعؾ حٌوٌتها مما ٌهٌئ إصابتها بكثٌر من األمراض 

المختلفة و تعمل على إنخفاض معدل إنتاج البٌض وإنخفاض كفاءة القشرة ونقص فً الوزن 

 .وتؤخر فً النمو

أنه عند إصابة الدجاج بالدٌدان الخٌطٌة فً حالة  (Sekhar  et al., 1987)وذكر      

Ascaridia galli   لم ٌالحظ أي تؤثٌر على معدل السكر فً الدم . 

 بدراسة الحالة االمراضٌة عند اإلصابة الشدٌدة بـ  ((Padhi et al., 1987وقام      

Heterakis gallinae نزفة فً مخاطٌة األعور فالحظ ظهور لطع وأ. 

اإلصابة بالطفٌلٌات التً تصٌب الدجاج فً أفرٌقٌا ) ,.Molelo et al  1987)كما سجل     

,  Capillaria sp.  ,Sbrongyloides avium : فً الجو الجاؾ والممطر وكانت كالتالً 

Ascaridia galli  ,Syngamus trachea  ,Heterakis gallinae. 
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 Heterakisالشكل الخارجً للنوع  ((Spakulova and Mutafova ,1987ودرس      

gallinarum  وسجل وجودها فً مناطق مختلفة من روسٌا وتشكوسلوفاكٌا وأعطى

 .  Heterakisمالحظات حول شكل الذكر واألنثى فً 

نسب اإلصابة بالدٌدان الخٌطٌة فً الدجاج  المنزلً فً   ((Viek et al., 1987وسجل      

 .       Heterakis gallinae %26.3, Ascaridia galli %76.6د وكانت الهن

أن األعراض المرضٌة لمرض  اإلسكارٌدٌا فً   ((Abou-Znada ,1987وذكرت       

الدجاج من هزال وضعؾ عام وتؽٌر  فً لون العرؾ واألرجل والرٌش وتدلً األجنحة 

بوٌضة   577)ات اإلصابة العالٌة وانتفاش الرٌش وإعوجاج األرجل ال تظهر إال مع جرع

وعند تشرٌح الطائر فً هذه الفترة .  وبعد األسبوع السادس من اإلصابة(  للدجاجة  الواحدة 

دامٌة  وتضخم فً حجم األمعاء  lesionsوقرح  nodulesوفحص األمعاء وجدت بها ندبات 

الفحص  المجهري وذكرت أن . وتؽٌر فً اللون خاصة فً األجزاء التً تعٌش فٌها الدودة

لقطاعات األمعاء المصابة أظهر وجود إلتهابات فً الطبقة المخاطٌة وتجمع لبعض الخالٌا 

األكولة واللٌفٌة وزٌادة سمك الطبقة العضلٌة وتهتك فً طالئٌة الخمالت المعدٌة وتحلل أنوٌتها 

لكبد وأظهرت قطاعات ا.   macrophagesواألكولة  lyphocytesورشح للخالٌا اللمفٌة 

المصاب مناطق عدٌدة  من االلتهابات  على هٌئة تجمعات كبٌرة من كرٌات الدم البٌضاء , 

فً   kupffer cellsتحلل الخالٌا الكبدٌة وزٌادة فً حجم وعدد الخالٌا البالؽة خالٌا كوبفر 

 . الكبد المصاب عن السلٌم

فوجد فقط من الخٌطٌات  اإلصابة بالطفٌلٌات الداخلٌة ((Buriro et al., 1989وسجل      

Ascaridia galli   للخٌطٌات والشرٌطٌات% 40,51وكانت نسبة اإلصابة العامة . 
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اإلصابة بالدٌدان المعوٌة فً دجاج المزارع  ((Oyeka,1989وفً نٌجٌرٌا سجل      

, Capillaria columbal ,Capillaria annulata:وكانت ( التسمٌن والبٌاض )

Strongyloides avium  ,Ascaridia galli  ,Syngamus trachea  ,Heterakis 

gallinae  ,Subulura brumpti  ونسبة اإلصابة % 54,4وكانت نسبة اإلصابة العامة

 . ختالؾ نظام تربٌة كل نوعإلوعلل ذلك % 48والدجاج البٌاض % 67فً دجاج التسمٌن 

تإدي إلى نفوق  A. galliة أن اإلصابة الشدٌدة بدود (Sharma et al., 1990)وذكر      

الدجاج بٌنما تإثر اإلصابة الخفٌفة أو المتوسطة على نمو الدجاج وعلى اإلنتاج , وإن السٌطرة 

على اإلصابة بهذه الدودة ٌكون بتقدٌم الدواء مع الطعام والشراب فٌإدي إلى اإلقالل من 

 . الخسائر فً إنتاج الدواجن

: إصابة الدجاج بالطفٌلٌات الداخلٌة وكانت  (Ahmed ,1990)وفً باكستان سجل      

Ascaridia galli   ,Heterakis gallinarum   كما قام بوصؾ الشكل الخارجً لكل

 .منها

بدراسة الطفٌلٌات التً تصٌب الحٌوانات الداجنة فً  ,.Maske et al)  (1990وقام      

 . إصابة بالطفٌلٌات عامة  ناجبور ومنها الدجاج كما الحظ أن شهر أؼسطس هو أكثر الشهور

اإلصابة بالطفٌلٌات الداخلٌة التً تصٌب ((Szelagiwicz and Sokol,1991وسجل     

 Trichostrongylus , Syngamus sp ,capillaria: الدجاج البٌاض فً روسٌا وكانت 

sp , Heterakis gallinarum , Ascaridia galli  كما لم ٌالحظ أي أعراض مرضٌة

 .الدجاج المصاب ظاهرة على

أنواع الدٌدان الطفٌلٌة التً تصٌب الدجاج  (Yadav and Tandon,1991)وسجل      

,  Ascaridia galli , Heterakis gallinae: المنزلً فً الهند وكانت األنواع 
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Capillaria contorta ,Capillaria annulata  ,Strongyloides sp  كما ذكر أن

  .افة أنواع الطفٌلٌات المناخ ٌلعب دوراً فً كث

فً  الدجاج وذلك   A.galliاألضرار التً تسببها دودة  ((Fathiu et al., 1992ودرس      

بوٌضة   1000و  500و  100بعد إصابته  معملٌاً ببوٌضات الدودة المعدٌة بالجرعات 

خاصة أدت اإلصابة إلى تؤخر فً نمو الدجاج المصاب وزٌادة العطش وإسهال مدمم . معدٌة 

وبعد  ثمانٌة أسابٌع من اإلصابة تم ذبح وتشرٌح الدجاج وعند الفحص . فً الجرعة المرتفعة 

كان الضرر األساسً ملحوظاً فً قناة الهضم حٌ  ظهرت أنزفة من الدم تحت الطبقة المصلٌة 

 الٌرقٌة للدودة , كما لوحظ إلتهاب الؽشاء لإلثنى عشر على هٌئة كدمات نتٌجة لنشاط األطوار

وأظهرت الدراسة النسٌجٌة لإلثنى عشر فً الدجاج  المصاب تنكرز وإنتفاخ . المخاطً

 . الخمالت, وزٌادة أو تكاثر الخالٌات الكؤسٌة وضٌق المساحات بٌن الخمالت

 Piliostigma thonningii تجؤثٌر خالصجة لحجاء نبجات (Asuzu and Onu,1994)درس 

 .ة حٌ  ٌعمل على شل حركتها وقتلهان اإلسطوانٌووجد أن له فعالٌة ضد الدٌدا A.galliعلى 

بدراسة الدٌدان الخٌطٌة التً تصٌب دجاج التسمٌن  (Kuczynska et al., 1994)وقام      

( كٌلوجرام /ملجرام  40) مرتٌن بمعدل  Levamisoleعقار  وإستخدم روسٌاوالبٌاض فً 

على الدٌدان الخٌطٌة فٌما عدا والحظ أن لها تؤثٌر عالً , من وزن الجسم فً مدة أسبوعٌن 

Capillaria  أسابٌع مستمرة بعد المعالجة  3التً الحظ وجود بٌضها فً البراز لمدة . 

م ــاجة وتـسون دجـائة وخمـراء ثالثمـبش ( (Mpoame and Agbede,1995قام      

 , Ascaridia galli , Heterakis brevispicum:  من الدٌدانثور على عشرة أنواع ـالع

Hymenolepis carioca ,  Dispharynx spiralis  ,  Syngamus trachea ,        
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Raillietina tetragona , Amoebotaenia cuneata ,Tetrameres Americana , 

Hymenolepis cantaniana , Capillaria contorta    والحظ أن إنتشار الطفٌلٌات

   .ٌرتفع خالل موسم األمطار 

بدراسات على الطفٌلٌات الداخلٌة والخارجٌة التً  ( (Al-Saqabi ,1996قامت  كما     

تصٌب دجاج مزارع التسمٌن والبٌاض فً المنطقة الشرقٌة بالمملكة العربٌة السعودٌة مع 

 .إشارة خاصة إلى طرق المكافحة

ٌات دجاجة بالؽة للبح  عن الطفٌل 72بإجراء دراسة على  (,.Mushi et al (2000قام     

,  Acaridia galliوالدٌدان وبعد الدراسة ثم العثور على نوعٌن من الدٌدان األسطوانٌة وهً 

Heterakis gallinarum ونوع من الدٌدان الشرٌطٌة جنس Raillietina .  

دراسة مقطعٌة لتحدٌد مدى إنتشار الدٌدان المعوٌة فً   ((Poulsen et al., 2000أجرى      

بالدٌدان % 777وعند فحص الدجاج وجد أنها مصابة ( ؼرب أفرٌقٌا ) دجاجة فً ؼانا  777

 , Ascaridia galli , Heterakis gallinarum: المعوٌة وتم إكتشاؾ األنواع التالٌة 

Subulura strongylina , H.isolonche , Raillietina cesticillus  ,  R. 

tetragona , R. echinobothrida. 

بدراسة مقارنة معدل إنتشار وشدة العدوى لنوعٌن من  (,.Schou et al (2007قام     

,  Acaridia galliسالالت الدجاج فً فٌتنام وكانت أنواع الدٌدان األكثر شٌوعاً 

Heterakis beramporia , mothedai Tetrameres ,Capillaria obsignata , 

Raillietina  tetragona ,echinobothrida Raillietina بإن  وقالA.g وC.o  كانت

وذكر بإن إنتشار الطفٌلٌات كان ٌعتمد  Luong Phuongأكثر إنتشاراً فً الدجاج من نوع 

 . على إختالؾ أعمار الدجاج 
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دجاجة فوجد  725بدراسة مدى إنتشار الدٌدان المعوٌة على  ((Phiri et al., 2007قام      

 Ascaridia galli من الدٌدان وهً كما وجد أنواع مختلفة% 8552أن معدل اإلنتشار كان 

28%,  Heterakis gallinarum 3228 %  Raillietina spp , 8126% .  

دراسة لتحدٌد وتقدٌر معدل إنتشار الطفٌلٌات   ((Mungube et al., 2008كما أجرى      

كما عثر على الدٌدان الخٌطٌة بنسبة % 8252دجاجة فكانت نسبة الطفٌلٌات  267على 

وكانت نسبة  245فً % 6957وعلى الدٌدان الشرٌطٌة بنسبة  269ً ف% 1454

Ascaridia galli  2252 %, Heterakis gallinarum 2259 % وتوصل إلى أن

 .الطفٌلٌات تكون نسبتها عالٌة فً األنا  وخالل موسم األمطار عنها فً موسم الجفاؾ 

 

       باألدوٌة الكٌمٌائٌة( العالج)المعاملة :  ثانٌاً 

Drug treatment (Therapy)))  

     

أن الطب الحدٌ  أخذ من األعشاب والنباتات الطبٌة المواد ( عوض هللا, (1983 أفاد     

 Tetrachoroethyleneالفعالة و إستخلصها بشكل خالصات كٌمٌائٌة على صورة مركبات 

ما خطرة وكانت هذه األدوٌة إ Trubintinaوزٌت التربنتٌن  Carbontetrachlorideو 

 .                            إذا استعملت جرع مإثرة أو ؼٌر كافٌة وتطرد نسبة ضئٌلة من الدٌدان 

بحصر األدوٌة المستخدمة لعالج الدٌدان الخٌطٌة التً تصٌب  (Boersema ,1985)قام      

والتً   Levamisoleومنها  Imidazothiazolesالطٌور الداجنة فقد إستخدم مركبات 

تإثر على الدٌدان من وزن الجسم وكٌلو جرام / ملجرام  25تعطى  بجرعة واحدة بمقدار 

 . Acaridia galliالبالؽة واألطوار  المختلفة لـ 
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فً    Levamisoleبدراسة تؤثٌر الجرعات المفردة للـ  Kan and chua) , 1986)قام      

 .  Ascaris lumbricoides , Trichuris trichiuraعالج الـ 

أصبح ٌستخدم أساسا فً مزارع الدواجن  Levamisoleأن الـ (  عالم (1987,كما ذكر     

لعالج مرض اإلسكارٌدٌا فً الطٌور وأعطً أفضل النتائج  على عكس األدوٌة التً كانت 

وكان ( الفٌنوثٌازٌن ورابع كلورٌد الكربون  وسلفات  النٌكوتٌن والبنزٌن:) مثل تستعمل قدٌماً 

ٌإثر على الطور الٌرقً  Levamisoleألدوٌة تؤثٌراً محدوداً أو ضار وذكر أن عقار لهذه ا

والبالػ للدودة وهو ال ٌقتلها فً االمعاء ولكن ٌخدرها وٌشل حركتها وٌعطً ذلك فرصة لحركة 

األمعاء لطرد الدٌدان إلى الخارج حٌ  تموت بمجرد تعرضها للهواء و إذا حد  أن التقطتها 

فإنها ال تحد  بها عدوى حٌ  أن البٌض الذي تحتوٌه الدودة لم ٌتكون به  بعض الدجاجات

 . الطور الجنٌنً المعدي 

 Thiabendazoleأن إستخدام هذه األدوٌة   (Trees and Beesley ,1987)وذكر      

Mebendazole , Cambendazole , Levamisole ,Piperazien  ٌساعد فً القضاء

 . على الدٌدان الخٌطٌة

لٌفامٌسول و البندازول على أنزٌمات لبدراسة تؤثٌر ا (,.Sharma et al 1989)قام العالم     

وذكروا أن هذه المركبات تسبب فً موت الطفٌلٌات دودة إسكارٌدٌا ؼالً وهٌتراكس جالٌنٌا 

لٌفامٌسول ٌكبح نشاط كال من الدودتٌن بنسبة لمن ا 10-4حٌ  أن  ((in vitroفً المختبر 

على التوالً كما أشارت هذه الدراسة إلى تعدد عمل كل من  H.gو  A.gفً  %32و  57%

 . لٌفامٌسول و البندازول لا

 Piperazineمركب ـال ( ( Muangyai and Voravongviwat ,1990دم ـوإستخ     

dihydrochloride  ــاد لـكمض  A.galli  ملجرام  125فً الدجاج البٌاض عند تركٌز / 
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دودة   9-1من الدٌدان  خرجت بمعدل    91.94 %الؽذاء و بعد المعالجة الحظ  كٌلو جرام فً

 -3فً المتوسط   92 . 76 %قفاص العالٌة , أما األقفاص السفلى كانت النتٌجة طائر فً األ/ 

وهذا ٌفسر أنها كانت فً تلك الفترة فً مرحلة األطوار الٌرقٌة ومن ثم بعد ذلك . طائر/ دودة 4

ٌوم من المعالجة األولى وقد أعطٌت جرعة  71ٌدان البالؽة فً األمعاء بعد بدأ خروج الد

 %أما األقفاص السفلى  % 48.28أخرى للدٌدان المعوٌة , أعطت فً األقفاص العلٌا نتٌجة 

 . ولم ٌالحظ على هذا الدواء  أي تؤثٌر جانبً  58.33

سطوانٌة التً تصٌب الحٌوانات  وإستخدم ضد اإلصابات الطبٌعٌة والتجرٌبٌة للدٌدان اإل     

وذكر أنه بالرؼم من أن هذا  العقار   (Sharma et al., 1990) Ivermectinالمجترة عقار 

من العلماء فً اآلونة األخٌرة إال أنه لم توجد أي تقارٌر عن كفاءته ضد  قد جذب إنتباه كثٌراً 

نفصلتٌن األولى لمعرفة كفاءة الدٌدان اإلسطوانٌة التً تصٌب الدجاج , وقام بعمل تجربتٌن م

والثانٌة  لمعرفة كفاءته ضد  A.galliضد األطوار الٌرقٌة لدودة   Ivermectinهذا العقار 

جم من وزن الجسم من عقار / ملجم   0,3ووجد أن الجرعة .  األطوار البالؽة لنفس الدودة 

Ivermectin  أعطت كفاءة بنسبة إذا حقنت  تحت الجلد للدجاج المصاب بدودة اإلسكارٌدٌا

كما أدت المعاملة  بالعقار  إلى زٌادة .  ضد األطوار  الٌرقٌة والبالؽة على التوالً 95-90 %

وزن الدجاج ,  وإنخفاض عدد بوٌضات الدودة التً تم طرحها مع براز العائل وصؽر حجم 

 . األطوار البالؽة للدودة بالمقارنة مع مثٌالتها فً الدجاج ؼٌر المعامل

ٌإثر على الدٌدان البالؽة   Levamisoleأن عقار  ((Verma et al.,  1991وذكر      

من مضادات الدٌدان الخٌطٌة فً الدجاج  3قارن تؤثٌر و  طوار المختلفة للدٌدان الخٌطٌةواأل

  400 )رعة ـبج Piperazine, ( كٌلوجرام  /رام ـملج % 20)رعة ـبج Levamisoleوهً 
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والحظ تؤثٌر هذه ( كٌلوجرام /ملجرام  10) بجرعة  Pyrantel, (كٌلوجرام /ملجرام

حٌ  أثر  Levamisoleالمضادات على األطوار الٌرقٌة والبالؽة وكان أكثرهم كفاءة هو 

 .لألطوار الٌرقٌة %  91.8فً الدٌدان البالؽة و %  95.8بنسبة 

فً دودة إسكارٌدٌا ى الفوسفاتٌز بدراسة تؤثٌر طرد الدٌدان عل (Aggarwal , (1992 قام     

وذكر أن الٌفامٌسول و التترامٌسول تسبب فً إعاقة نشاط  (in vitro)الً فً المختبر ج

 . حمض الفوسفاتٌز القلوي 

 -Ivermectin)وفً تجربة لدراسة كفاءة ثال  من مضادات الدٌدان الحدٌثة      

Morantel citrate – Albendzaole)  ادة والمقارنة بٌنها وبٌن  كفاءة مpiperazine 

hydrate  ضد المراحل التطورٌة المختلفة لدودةA.galli   ٌوماً فً  5-15-25-35عند عمر

أن مادة   (Padmaja and Sathianesan ,1993)وجد  الدجاج  المصاب تجرٌباً 

Albendazole  هً األكثر تؤثٌراً  على كل المراحل التطورٌة لدودةA.galli  ٌتبعها مباشرة

Morante citrate  ثمpiperazine hydrate  أما مادةIvermectin  فكانت هً األقل

ٌوماً  ماعدا  35بالنسبة  لألطوار  البالؽة %  100تؤثٌراً وفً جمٌع المواد كانت كفاءة العقار 

فقط وكانت كفاءة  %   82.25حٌ  كانت كفاءته  ضد األطوار  البالؽة  Ivermectinالعقار 

 . على التوالً ( 25-15-5) كلما نقص  عمر األطوار الٌرقٌة للدودة كل عقار تنخفض تدرٌجٌاً 

للقضاء  على  Levamisoleبإستخدام  عقار  ( (Kuczynska et al., 1994وأوصى      

 .هذه الدٌدان

له تؤثٌر فعال  على الدٌدان   Levamisoleأن عقار  ( (Ghosh and singh ,1994وذكر  

 .المعوٌة 
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هو أفضل العقاقٌر التً   Levamisoleأن مركب  ( (Al-Saqabi ,1996والحظت     

إستخدمت لعالج الدٌدان الخٌطٌة فقد وجدت الدٌدان الخٌطٌة فً الٌوم الثانً من المعالجة فً 

 . براز كل الدجاج المصاب

بإن اللٌفامٌسول ٌعد دواًء فعاالً ضد الصفر الخراصٌنً وله ( الرس وآخرون , (1998قال     

بعض التاثٌرات ضد اإلسطوانٌة البرازٌة وتناوله كجرعات عالٌة ٌعمل كمنظم للمناعة أٌضاً 

 على الدٌدان هً عن طرٌق تنبٌهة للعقد الودٌة كما ٌعتقد أن آلٌة مفعول اللٌفامٌسول

 .والجارودٌة للدٌدان وهذا قد ٌساهم فً مفعولة المضاد للطفٌل 

امٌسول والتترامٌسول والنزامٌدازول مجموعة أن للٌف (,. Swarnkar et al  (2004وجد     

له تؤثٌر فعال على الدٌدان اإلسطوانٌة وعرؾ ذلك على حده وإٌفرمٌكتٌن وكلوسانتٌل كل 

بواسطة إختبار اإلحصاء وفحص التطور التجاري للٌرقات المإثرة على البٌض البرازي 

 . لمزارع الماشٌة فً الهند 

بدراسة تؤثٌر مثبطات تكوٌن األوعٌة الدموٌة  ((Friis et al ., 2006كما قام العالم      

كما ذكر أن نتائجهم أظهرت  in vitroالمختلفة على مورفولوجٌا الخالٌا البطانٌة فً المختبر 

لٌفامٌسول ومثبطا  تكوٌن األوعٌة الدموٌة ٌحول دون تكوٌن تماٌز الخالٌا لأن العالج بعقار ا

 .ذلك الح  الى تشكٌل تكتالت مضؽوطة فً الخلٌة البطانٌة  البطانٌة فً األنابٌب او بدال من

 ٌفامٌسوللكفاءة كل من الثٌابندازول والمٌبٌندازول وال (Kudo et al., 2008)كما درس      

خارج جسم العائل  Gongylonema pulchrum( gullet)ء واالٌفرمكتن ضد دودة المري

ول كان له أثر فعال أو كفاءة عالٌة ضد دودة لٌفامٌسلووجدوا أن ا وداخله للفئران واألرانب

 .المريء سواء كان التاثٌر خارجً ام داخلً 
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على  Levamisoleبدراسة تؤثٌر عقار اللٌفامٌسول  (Sylvest et al.,2010)كما قام      

ضراراً تمثلت فً إختالالت الشكل لقلوي ونتج عن تلك الدراسة ظهور أتثبٌط الفوسفاتٌز ا

 proliferation and)الٌا وكذلك تماٌز و إستطالة الخالٌا الداخلٌة البطانٌة الخارجً للخ

elongation of the endo thelial cells).      

 

             ((Plant treatment (Therapy) بالنباتات( العالج)المعاملة  :ثالثاً   

                             

لمختلفة التً إختصت  بدراسة تؤثٌر النباتات الطبٌعٌة ضد من بٌن الدراسات العدٌدة  ا      

بإستخدام  إحدى وعشرون نوعاً من أنواع   Kalyesa)  (1974,الدٌدان اإلسطوانٌة فقد قام 

 Ascarisالنباتات التقلٌدٌة المعروفة بالهند كطاردة للدٌدان ودراسة تؤثٌرها مباشرة على دودة 

lumbricoides  خارج جسم العائلالتً تصٌب اإلنسان (in vitro)  وحصل على الدٌدان من

المرضى بالمستشفٌات حٌ  أنه فً حاالت اإلصابة  الشدٌدة قد تخرج الدٌدان من الجسم إما 

 . عن طرٌق القٌئ أو البراز

بتكرار الدراسة السابقة على ست  ( (Kaleysa ,1975وفً العام  التالً قام نفس العالم      

ر من  النباتات المعروفة طبٌاً بنشاطها المضاد من بٌنها نباتً الشٌح وحب وأربعون نوعاً آخ

الرشاد مستخدماً المستخلص الكحولً لكل من أوراق الشٌح وبذور حب الرشاد وإضافتها  إلى 

لمدة  م  37 المحلول الفسٌولوجً الذي توجد به دٌدان اإلسكارس وحفظها فً حضان عند درجة 

ات التً تطرأ على النشاط الحركً للدٌدان نتٌجة لمالمستها متابعة التؽٌرساعة و 24

بداٌة ) لشٌح ٌإدي إلى توقؾ حركة الدٌدانللمستخلصات النباتٌة فوجد أن مستخلص أوراق ا

ام للنصؾ  ـلل التـدد الدٌدان  والشـساعة من بدء التجربة وإلى موت نصؾ ع  12د ـبع( الشلل

 لل  ـى بداٌة شـبٌنما أدى مستخلص بذور  حب الرشاد إل دء التجربةـساعة من ب   24دـاآلخر بع
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ساعة  من بدء التجربة ثم موت نصؾ عدد الدٌدان والشلل التام للنصؾ اآلخر  18الدٌدان بعد 

 . من بدء التجربة  24أٌضاً بعد 

بدراسة  تؤثٌر المستخلص الكحولً   (Prakash et al., 1980)وبالنسبة لنبات الشٌح قام      

على   Punica granatumوالرمان   Arteremisia siversianaمن نبات الشٌح  لكل

التً  Haemonchus cortortusبوٌضات الدودة اإلسطوانٌة   developmentتطور 

فً هذه الدراسة تم  Filariform larvaeتصٌب الخراؾ وتحولها إلى طور ٌرقات الفالرٌة 

والمحتوٌة على بوٌضات  H. contorts بدودة  أخذ عٌنات من براز الخراؾ المصابة معملٌاً 

الدودة ومعاملتها بتركٌزات مختلفة من المستخلص الكحولً للشٌح أو الرمان وحفظها  فً 

م لمدة سبعة أٌام تم تجمٌع األطوار الٌرقٌة الحرة التً ظهرت    21حضان عند درجة حرارة 

ت النتائج أن المستخلص الكحولً  وأثبت.  فً كل تركٌز وعدها مقارنتها بالمجموعة الضابطة

إلى   H.controutsلتحول  بوٌضات دودة  inhibitionلكل من الشٌح والرمان له تؤثٌر مانع 

 .دٌاً مع تركٌز المادة المستخدمةٌرقتها وٌتناسب هذا التؤثٌر  طر

 . بإختبار كفاءة عدد من النباتات لطرد الدٌدان المعوٌة ((Dhawan et al., 1980قام      

وقد إعتاد  العرب فً الصحاري أن ٌتعاطوا الشٌح فً الحمٌات , ومنقوعة نافع فً البول      

السكري واألصل الفعال فٌه السانتونٌن وهو ٌستعمل  فً الطب  لطرد الدٌدان بشكل أقراص 

 (.عوض هللا1983, )وبسكوٌت لألطفال , 

الً من السانتونٌن والببرازٌن بتقٌم سمٌة و كفاءة ك (.,Akhtar et al 1984) قام     

 .فً الدجاج  Ascaridia galliواالكسوفندازول ضد 
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بإستعمال مجموعات مختلفة من النباتات المتشابهة فً الفعالٌة ( أبو زٌد1986,)وقام      

_ الشٌح _ الترمس _ الدوائٌة منها المجموعة النباتٌة الطاردة للدٌدان ومنها الرومان 

  .الكركدٌة _ الكزبرة _ الحرمل

أن مستخلص نبات الشٌح وجد أن له تؤثٌر فعال فً التحكم  ((AL-Walli,1988قال         

فً داء السكري وكذلك ٌتحكم فً مستوى ضؽط الدم ولٌس له تؤثٌر جانبً حتى وأن استخدام 

م نوع ة دوائٌة عالٌة لألمعاء المصابة بالدودة الدبوسٌة كما استخدـلمدة طوٌلة كما أن له قٌم

الج الحمى ـدواء تجاري لعـال فً الصٌن وٌستعمل كـائع اإلستعمـآخر من الشٌح وهو ش

 .والمالرٌا 

اإلصجابة بالطفٌلٌجات الداخلٌجة فوججد فقجط مجن الخٌطٌجات  ((Buriro et al., 1989وسججل      

Ascaridia galli   للخٌطٌات والشرٌطٌات  %40,51وكانت نسبة اإلصابة العامة . 

اإلصجججابة بالدٌجججدان المعوٌجججة فجججً دججججاج المجججزارع  (Oyeka,1989)ً نٌجٌرٌجججا سججججل وفججج     

, Capillaria columbal ,Capillaria annulata:وكانججججت ( التسججججمٌن والبٌججججاض )

Strongyloides avium  ,Ascaridia galli  ,Syngamus trachea  ,Heterakis 

gallinae  ,Subulura brumpti ونسجبة اإلصجابة % 54,4مجة وكانجت نسجبة اإلصجابة العا

 . وعلل ذلك الختالؾ نظام تربٌة كل نوع% 48والدجاج البٌاض % 67فً دجاج التسمٌن 

ا بتؤثٌر مستخلصات النباتات الطبٌعة ضد دودة اإلسكارٌدٌا التً  ـوفٌما ٌختص أٌض     

اد ـلمضهند النشاط اـبال  ( (Shilaskar and Parashar ,1989د أختبر ـاج  فقـدجـصٌب الـت

شطة ـالؽة النـارٌدٌا البـدان اإلسكـى دٌـدراسة علـت الـٌة وتمـض النباتات المحلـلمستخلصات بع

 ع ـم (in vitro)ل ـائـارج العـلٌاً خـعمـلتها مـامـعـاء الطٌور ومـعـن أمـا مـراجهـم إستخــتً تـال
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بة  الوفاة فً الدٌدان المعاملة وتم تقدٌر نس.   م ْ 41المستخلصات المختلفة للنباتات  عند درجة 

 . من المعاملة   24,3,2,1على أساس توقفها عن الحركة فً الفترات بعد 

أن الدراسات سجلت قوة نشاط زٌت الشٌح ضد  (,Nakhare and Cary 1991)قال      

 الدٌدان الشرٌطٌة و الدٌدان اإلسطوانٌة وقد وجد أن للزٌت تؤثٌر عالً أكثر من, دودة األرض 

تؤثٌر الببرازٌن فوسفات إذا استخدم بنفس التركٌز كما ذكر أن للشٌح تؤثٌر ضد الدٌدان وخاصة 

 . المعوٌة داخل النظام العالجً 

 Artemisiaبإستخدام المستخلص الخام لزهور )  ,.Naqvi et al 1991)قام العالم    

scoparia   ( ة جرام وسالبة جرام موجب) ضد الدٌدان الخٌطٌة  و النشاط المضاد للبكترٌا

 in)ختبارات الفطرٌات خارجٌاً إستخدامه فً إضد النشاط المضاد للفطرٌات وتم  وكذلك

vitro)  ووجدوا أن ( الزٌتً ) ولوحظ أن الحد األقصى للنشاط ٌظهر فً مستخلص الهكسان

طرٌات ى اثار جٌدة ضد نشاط الدٌدان الخٌطٌة ثم البكترٌا المضادة والفطالمستخلص الخام أع

 . المضادة بالتوالً 

أن الدٌدان فً البطن أصلها  عفونة تتولد من رطوبات األؼذٌة  )البدري 1992,)وقال      

النٌئة والحبوب وٌكون منها  الدٌدان الكبٌرة والصؽٌرة ,  والكبٌرة أضر من الصؽٌرة فإذا  

سل حامض حدثت ٌإخذ  خمسة دراهم  مر وخمسة  دراهم شٌح وٌدق الجمٌع وٌعجن بع

 . وٌشرب على الرٌق فإنه ٌخرجها

فقال أن المواد الفعالة فً الشٌح تتمٌز  برائحة  خاصة وهً عدٌمة  (عراق1992ً,)أما      

اللون لها طعم ٌمٌل إلى المرارة ومن أهم الفوائد  الطبٌة للشٌح هً أنه طارد للدٌدان 

الشٌح ٌساعد على فتح الشهٌة  من األمعاء  كما أن منقوع مؽلً(  اإلسكارس)اإلسطوانٌة  

 . وتقوٌة المعدة وٌزٌل حاالت المؽص واآلم المعدة



 32 

ولمعرفة تؤثٌر كالً من نباتً الشٌح والرمان على نشاط الدٌدان اإلسطوانٌة  التً تصٌب      

المستخلص المائً لكل من   Korayem et al., 1993) )إستخدم ( نٌماتودا النبات) النباتات

  Sشٌح الجافة وقشرة ثمرة  الرمان الجافة وأثبتوا أن التركٌز العٌاري أوراق نبات ال

للمستخلص المائً لنبات الشٌح وثمرة الرمان ٌإدي إلى وقؾ نشاط ثم موت الطور الٌرقً 

وأن تعرض بٌض . على التوالً % 100ساعة بنسبة   72الثانً لهذه الدودة بعد تعرضها لمدة 

ٌوما ٌإدي إلى توقؾ فقس   30الشٌح وثمرة الرمان لمدة   الدودة للسمتخلص المائً لنبات

فً حالة  التركٌز نصؾ العٌاري   98.7 %عند تركٌز عٌاري وبنسبة  %100البٌض بنسبة 

S1/2  . 

أن إستخدام  أوراق نبات الشٌح المؽلٌة  تكون مطهراً فعاالً ضد   )الطبال (1994,وذكر      

أوراقه الخضراء للحمى  ومنشطة ومدرة للطم  أما بذوره القروح الجلدٌة والمعوٌة وتستخدم 

 . فقد ذكر أنها طارد جٌد للدٌدان المعوٌة 

مقو وطارد للدود ومنظؾ للجروح  هفذكر أن من خصائص الشٌح أن  (حاٌك 1997,)أما     

نافع للمعدة مطم  مدر للصفراء وٌستعمل لطرد  طفٌلٌات األمعاء والمعدة وعسر الهضم 

وقال أن نقاعة  النبتة الكاملة تعطً  ح المتقٌحة والتقرحات الخارجٌة ,لمإلم والقرووالطم  ا

 . عشر دقائق  لطرد الدٌدان

بدراسة النشاط المضاد للدٌدان ألحد  ,.Tandon et al) 1997)وفً الهند أٌضاً قام      

تم إستخراج  حٌ  Flemingia vestitaالنباتات المحلٌة التً ٌستخدمها السكان بكثرة نبات 

 A.lumbricoidesو من الخنزٌر  Ascaris sum بعض الدٌدان اإلسطوانٌة المختلفة مثل

و الدودة الشرٌطٌة , من الدجاج  Heterakis gallinaumو   A.galliمن اإلنسان و 

Raillietina echinobothrida   والدودة المفلطحة , من الدجاجParamphistomum  
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sp.   م  37 وحفظها عند درجة حرارة   % 0.9ها فً محلول فسٌولوجً وجمع, من البقر . 

 Flemingiaبالمسحوق الخام من نبات  (in vitro)وعند معاملة هذه الدٌدان خارج الجسم 

vestita  من المحلول الفسٌولوجً أحد  توقؾ تام عن الحركة فً كل   ملل/ملجم 50بتركٌز

كما أظهرت هذه . دقٌقة على التوالً  43,20 بعدمن الدودة الشرٌطٌة والدودة المفلطحة 

 tegumentاإلهاب ) الدٌدان المعاملة تؽٌراً ملحوظاً فً البناء التركٌبً لطبقة الجسم الخارجٌة 

أما بالنسبة للدٌدان اإلسطوانٌة والتً تؽطً بالجلٌد . عند دراسته بالمجهر اإللكترونً ( 

cuticle تعرضت لمدة ٌر فً نشاطها الطبٌعً حتى لو ٌظهر علٌها أي تؽ مفعند المعاملة ل

 Flemingiaوبذلك أثبتت الدراسة السابقة أن مستخلص نبات .  طوٌلة لمستخلص النبات

vestita طله تؤثٌر فعال ضد الدٌدان الشرٌطٌة والمفلطحة فق. 

قائمة الستخدامات واحد وخمسون نوعاً من   ((Guarrera ,1999وفً إٌطالٌا سجل      

عائلة  من مناطق مختلفة , وحصل على المعلومات من سكان هذه المناطق  28ت تتبع النباتا

وكان من .  من كبار السن من الفالحٌن ورعاة األؼنام الذٌن ٌتوارثون  إستخدام  هذه النباتات 

ضد  Repellentsوطاردة   Antiparasiticsبٌن النباتات التً تستخدم ؼالباً  ضد الطفٌلٌات 

راعٌة الحشرات أو العنكبٌات التً تزعج اإلنسان والحٌوانات المستؤنسة نبات الشٌح اآلفات  الز

فكان ؼالبٌة   Allium sativumأما نبات الثوم   Artemisia  abssinthiumمن النوع 

 .  Anthelminticإستخدماته كطارد للدٌدان 

الالشمانٌا ضد  Artemisia herba-albaنبات  ((Hatimi et al., 2001إستخدم      

 .ووجدوا أن المستخلص المائً لنبات الشٌح كان له أثر قوي على دودة اللشمانٌا 

جً والداخلً ضد نشاط الدٌدان رالتاثٌر الخا ((Iqbal et al., 2004 ؾ وص     

 وط ـلـاثٌر المخـدراسة تـما أثبتت الـامٌسول كـٌفلع الـارنة مـمق   Artemisia brevifoliaـــل
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   ارج جسمـوانٌة خـسطإلضد الدٌدان ا(  كل النبته ) A.bوالمستخلصات المٌثانولٌة من  المتعادل

كما الحظ شللها وموتها خالل ست ساعات بعد  Haemonchus contortusعلى حٌاة 

 .سطوانٌة إللها القدرة ضد نشاط الدٌدان ا A.bالتعرض وقد وجدوا أٌضا ان 

 Artemisia sieberiثٌر مستخلص نبات الشٌح مدى تا ((Arab et al., 2006وحدد      

 . ضد إصابة الدجاج بالكوكسٌدٌا وأوضح انه ٌإدي الى تقلٌل االصابة بالكوكسٌدٌا 

 Artemisia abrotanumبدراسة نشاط نبات  (Brodin et al., 2007)وقام العالم      

 Staphylococcus aureusو  Candia albicansو  Malassezia spp خارجٌاً ضد

ووجد ان النبات كان له تاثٌر فعال حٌ  سبب لها الشلل ثم الموت وأظهر تصوٌر القطاعات 

 . تؽٌر واضح على جدار جسم هذه الدٌدان 

 Artemisiaالنباتات الطبٌة الكوبٌة ومن هذه النباتات  (Ayme et al., 2008)واستخدم      

 abssinthium  ضد هذه لها تاثٌر كبٌر  ضد النشاط المضاد للمٌكروبات ووجد أن

 .  in vitroالمٌكروبات خارجٌاً 

و   Artemisia vulgarisفً دراسته لتؤثٌر كال من  (Caner et al., 2008)كما أثبت      

Artemisia absinthium  نواع المختلفة من الطفٌلٌات وبالمقارنة بٌن األأن له تؤثٌر ضد

 . A.aأكثر كفاءة من  A.vنوعٌن الشٌح وجد أن 

بدراسة نشاط مستخلص الشٌح ضد الدٌدان الخٌطٌة فً  (Tariq et al., 2009)وقام      

ل استخدام العقاقٌر نتشار مقاومة سالالت الدٌدان الطفٌلٌة وتقلٌإؼنام وذلك للحد من تزاٌد ألا

عد نه عند وضع العالج على الدٌدان ٌتم شللها ثم موتها بأوالحظوا رتفاع تكلفتها إالكٌمٌائٌة و

فضل من أر فعال على نشاط الدٌدان وموتها ن له تاثٌأساعات من بدء العالج كما الحظوا 

من  Artemisia  abssinthiumن ألى إج الدراسة تشٌر ن نتائأعقار البندازول وذكروا 
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لعالج الدٌدان  النباتات الطبٌعٌة التً تعتبر كمصدر بدٌل للعقاقٌر الكٌمٌائٌة المتوفرة تجارٌاً 

 . ٌة المعوٌة فً االؼنام الخٌط

أنه ٌحتوي على عناصر هامة كالحدٌد )الطبال (1990,أما بالنسبة  لنبات حب الرشاد قال      

(  هـ,ج  , 2ب  ,ب  ,أ)والفسفور والمنجنٌز والٌود والكالسٌوم بدرجة عالٌة وفٌتامٌنات 

ستفاد منها فً والخالصة المرة والكاروتٌن , ومادة الٌخضور فً أرواقه الؽضه التً ٌ

وهو ٌستخدم كقاتل للبكتٌرٌا وٌستخدم ( سكوالٌن) إمتصاص الروائح من الجسم وبه عنصر 

لألورام وهو مقوي لمناعة الجسم وٌحتوي حب الرشاد على مركب النزاٌل   مضاداً 

إٌزوتاٌوسٌانٌد وهذا المركب  ٌعمل على تثبٌط األورام السرطانٌة فً الحٌوانات , وكذلك 

فً حاالت الوهن وفقدان الشهٌة للطعام وتضخم األنسجة اللمفاوٌة  وفقر  رشاد داخلٌاً ٌستعمل ال

حتباس البول إبات الكبدٌة واألمراض البولٌة  وواإلصا( اإلسقربوط)الدم والسل وداء الحفر 

طان والبول السكري والروماتٌزم والرمال الصفراوي  والطفٌلٌات  المعوٌة واالستسقاء  والسر

 . القصبات المزمن لتهاب إو

أنه إذا كان ٌوجد فً البطن دٌدان فٌإخذ  خمسة دراهم صبر ( البدري(1992,وذكر      

سقطري ودرهمان حب الرشاد وٌدق الجمٌع وٌعجنه بالعسل وٌإخذ على الرٌق فإنه ٌخرجها 

 . وٌقتلها , وٌعتبر البدري أن حب الرشاد من أدوٌة إخراج الدٌدان وقتلها

أو مع  بمفردهذكر أن إستخدام حب الرشاد سواء ( ابن جزله ) أن (  قبٌعة2001,)فاد أ     

مل ـل كحساء وٌإخذ منه مقدار كوبٌن فً الصباح والمساء ٌعـكوب من الماء البارد أو ٌعم

على تلطٌؾ حركة األمعاء  للتخلص من الفضالت  والرٌاح كما ٌساعدعلى قتل الدٌدان 

 . المعوٌة
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هاماً ضد أن زٌت الحبة السوداء ٌلعب دوراً  ((Mahmoud et al., 2002وبٌن      

. على كبد الفئران Schistosoma mansoniصابة بطفٌل البلهارسٌا التؽٌرات الناتجة من اإل

ط الدم وزٌادة زٌت الحبة السوداء لخفض ضؽ (Ali and Blunden ,2003)كما إستخدم 

 .التنفس 

وٌدر الطم  وٌسقط  لرشاد ٌسهل خروج الدٌدانأن حب ا(  الضناوي2005, )وقال      

 .الجنٌن

أن لمستخلص بذور  ( (Mashhadian and Rakhshandeh ,2005كما ذكر الباحثان      

 . الحبة السوداء تؤثٌر مضاد لمنع نمو الفطرٌات 
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 Round worms الدٌدان اإلسطوانٌة: رابعاً  

  worms morphology of Round:   وانٌةام للدٌدان اإلسطالتركٌب الع: 1

 

نها ال تظهر تؽٌرات أنتشار اال سطوانٌة واسعة األبالرؼم من أن الدٌدان اإل         

ة نجد ان تشرٌحها واحد مورفولوجٌة واضحة فً ما بٌنها تبعاً لتؽٌر بٌئتها ومن الناحٌة التركٌبٌ

سطوانٌة فبٌنما من الدٌدان اإل ضوحاً كثر والؾ فً طول الدودة هو الظاهرة األختوٌعتبر األ

كثر من ألى إنواع الطفٌلٌة ألحرة المعٌشة ملم ٌصل طول بعض ا نواعألاٌكون طول بعض 

 . cheng,1972)) (Hurley & Sommerville ,1982)متر

فً ماعدا بعض الدٌدان التً تتخد فٌها االنا  شكال , سطوانً الشكل إجسم الدودة عامة      

ٌن طوٌل مدبب الطرفٌن الجسم متماثل الجانب. متالء الرحم بالبوٌضات إكٌسٌاً نتٌجة و ا مؽزلٌاً 

حٌ   نواع وحٌدة الجنس وظاهرة التشكل الجنسً واضحة جداً ؼلب األأ, لى عقل إوؼٌر مقسم 

ٌحمل ( الذٌل) طرؾ النهائً للجسمن الإنها تتمٌز بأكما  نا  دائماً صؽر من األأتكون الذكور 

  مختلفة حسب النوع  شكاالً أد والحلمات الحسٌة وٌؤخد ك السفاشواأ

,1985)  Schmidt and Robert)(Garcia and Bruckner ,2005). 

ر ٌتكاثر ـخون خنا  والبعض األـى النباتات تكـلنواع الحرة والمتطفلة عبعض األ      

واع ـنألا. اذب ـكالجسم ٌعرؾ بالسٌلوم ال وجود تجوٌؾ فًـكري تمتاز جمٌعها بـكاثر البـبالت

د لى نهاٌات حسٌة ال ٌوجإهداب المتحورة فً ماعدا بعض األ,  ال تحمل زوائد فٌلٌة منهاـالط

د ـكذلك ال ٌوج. سواط حتى فً الحٌوانات المنوٌة أو أهداب أ( المتطفلة ) فً هذة المجموعة 

ربع أخ ـة وٌنسلرزة البشرـد ال خلوٌة تفجسم طبقة جلٌـطً الـو تنفسً ٌؽأاز دوري ـا جهـله

 لى الطرؾـد عـٌوج. نبوبً أو أدي ـون ؼـن ٌكأا ـمأراجً ـخالجهاز األ. ورة ـاء تطـثنأرات ـم
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شفاة ) مامً للجسم فتحة الفم وهً حافٌة الموقع وتحاط بتراكٌب مختلفة حسب نوع الدودة األ 

نثوٌة لٌة األوتوجد الفتحة التناس( بروزات فمٌة كاالسنان وحلمات فمٌة  -ممصات كاذبة –

النهائً بقلٌل فتحة  خر كما تفتح على الناحٌة البطنٌة وقبل الطرؾوٌختلؾ موقعها من نوع أل

فً الذكر وٌسمى الجزء الخلفً لها من الجسم بالذٌل   (coloaca)و المجمع أنثى االست فً األ

(Markell et al., 1992  ) (2005 , Garcia&Bruckner). 1987,) وقد وصفت 

Abou-Znada )Subulura brumpti  كما وصفتAscaridia galli   المستخرجه من

 :( 2), ( 7) الدجاج البلدي كما فً الصور التالٌة
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 الطرؾ الخلفً لذكر              الطرؾ االمامً                                  

               Ascaridia galli                                                     Ascaridia galli    

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 الطرؾ الخلفً ألنثى                                      الجزء األوسط تقرٌبا وٌظهر فٌه          

Vulva region                                                                         Ascaridia galli        

                       

       

 يمستخرجة من الدجاج البلد Ascaridia galliٌوضح الشكل العام لدودة ( : 1) صورة  
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 لفً لذكرالطرؾ الخ                         مامً                      الطرؾ اال

Subulura brumpti                                       Subulura brumpti           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الطرؾ الخلفً ألنثى               وٌظهر فٌه                      الجزء األوسط تقرٌبا          

Vulva region                                                                      Subulura brumpti                

 

 مستخرجة من الدجاج البلدي  Subulura brumptiٌوضح الشكل العام لدودة( : 2)صورة  
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 : (الدٌدان االسطوانٌة )  جدار الجسم للنٌماتودا

ودٌرم  كتاأل ٌحٌط جدار الجسم بتجوٌؾ ال سٌلومً النه ؼٌر مبطن بؽشاًء برٌتونً وٌتكون من 

وهونسٌج طالئً بسٌط تتمٌز خالٌاه فً الدٌدان صؽٌرة السن ولكن سرعان ما تتالشى 

كتودٌرم من ٌنها فً الدودة البالؽة وٌصبح األكتودٌرم مدمجاً خلوٌاً وٌتؽطى األالجدران التً ب

 من الكاٌتٌن كتودٌرم وتسلخه الدودة عند نموها وٌتكونأملس ٌفرزه األالخارج بكٌوتٌكل سمٌك 

 ثٌر عصارات العائل الهضمٌة على جسم الدودة العازل الذي ٌمنع تؤ

 :      (Cutical/ Tegument)الُجلٌد -1

( النٌمجاتودا)سجطوانٌةهو الطبقة الخارجٌة للجسم تؽطجً كامجل السجطح الخجارجً للدٌجدان اإل     

طبقة الجلٌجد , وكذلك تبطن التجوٌؾ الفمً والبلعوم والمستقٌم واإلست والمهبل وفتحة اإلخراج

ٌجة بعجض التراكٌجب الخلوٌجة إشمعٌة ونصؾ شفافة حٌ  ٌمكن ر (Acellular)سمٌكة الخلوٌة

ٌتركب الجلٌد من مجواد كٌماوٌجة معقجدة التركٌجب وهجو ٌقجاوم العصجارات الهاضجمة . من خاللها 

علجى ٌرتكجز الجلٌجد . نتشجار مجن خاللجه ء واالمالح والمواد الؽدائٌجة باإلولكنه ٌسمح بمرور الما

 .    ((hypodermicالؽشاء القاعدي وٌلٌة طبقة تحت الجلٌد 

ناعم وأملجس بصجفة ( النٌماتودا)سطوانٌة الطفٌلٌة فً الدٌدان اإل cutical الُجلٌدوٌكون  

لكججن قججد توجججد تراكٌججب علٌججه أو عالمججات خارجٌججة مثججل األشججواك والشججعرات الصججلبة . عامججة

التججً تسججاعد )الزوائججد الجانبٌجة والحججواجز الطولٌجة والنتجوءات والتآلٌججل والحلمجات والتحججززات و

كجذلك توججد الثقجوب والزوائجد الحلمٌجة والممجص ( على حركة الدودة وتشبثها داخل جسم العائجل

مثجال . وٌعتبر شكل مواقع هذه التراكٌب وترتٌبهجا علجى الُجلٌجد ذو أهمٌجة تصجنٌفٌة قبل الشرجً

كامجل الجسجم وتتنجاقص اك صجؽٌرة تؽطجً وـها أشجـلج Gnathostomaواع الججنس ـفإن أن: ذلك

 ات ـاضـخفـلٌدها انـل جُ ـٌحم Cooperiaجنس ـواع النوأ.  اه مإخرة الجسمجتإً فا ـددهـً عـف
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 نسـا أنواع الجـمتداد طول الجسم أمإضالع أو عروق أوراق النبات على وإرتفاعات بشكل اإل

Gongylonema  فإن ُجلٌدها ٌحمل تراكٌب سمٌكة تعرؾ بـwarts (تآلٌل, نتجواءات ) ًتؽطج

 .  (  Markell et al., 1992) (Schmidt & Robert ,1985 )سطح الجسم

 : التركٌب الدقٌق

وظائؾ أعضاء )فً فسٌولوجٌا الجسم  اً مهم اً حٌ  أن ُجلٌد النٌماتودا ٌلعب دور 

ًَّ تركٌب الُجلٌد ( الجسم وعندما تم فحص . كتشاؾ المجهر اإللكترونًإمنذ  اً كبٌر اً هتمامإفقد لق

 Bowman)ٌتكون من خمس طبقات  الُجلٌد بالمجهر اإللكترونً وجد أن الُجلٌد  معقد جداً 

,2009) 

 cortical layer  :    الطبقة القشرٌة-7

اد أحماض أمٌنٌة ومواد قرنٌة و مو)لى طبقة داخلٌة وطبقة خارجٌة وتحوي عدة موادإوتقسم  

 (  .ٌوجد طبقة رفٌعة من الدهون  سكارسنواع دٌدان األأبروتٌنٌة  وفً 

  fibrous layer  :     ٌفٌةٌالطبقة الل-2

قة على قنوات ٌفٌة سمٌكة داخلٌة متجانسة تحتوي هذه الطبٌٌفٌة خارجٌة وطبقة لٌوهً طبقة ل

ما أمٌنٌة العطرٌة حماض األالقشرة الخارجٌة وتكون ملٌئة باأللى طبقة إواضحة متفرعة تمتد 

 fibrinوزان جزٌئٌة منخفضة تحوي مادة الأفهً تتكون من بروتٌنات ذات  خلٌةالطبقة الدا

  ظهر التحلٌل الكٌمٌائً وجود بعض النشوٌاتأوقد elastin وبروتٌنات لٌفٌة شبٌهة بالمارتٌن

carbohydratesوبعض الدهونlipids  . 

 matrix layer    :   الطبقة الخاللٌة-2

 .إسفنجٌة وتكون ؼنٌة بالكبرٌت تتكون من المادة األساسٌة وهً مادة
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  fiber layer     :    ٌفٌة لالطبقة ال-4

 .متداخلة   fibrils of collagenتتؤلؾ من الٌاؾ كوالجٌنة

 basal lamella:   الؽشاء القاعدي -5

 .  ٌشكل الؽشاء القاعدي الحزم الداخلٌة للجلٌد

ٌماتودا كما هو مشروح وموضح أعاله قائم النموذج التركٌبً أو النمط التركٌبً لُجلٌد الن     

معاء أوالذي هو طفٌل على  Ascaris lumbricoidesأساساً على دراسات للنوع البالػ 

لكبٌرة من النٌماتودا أؼلب األنواع ا( ٌطابق)وهذا النمط أو النموذج ٌوافق . اإلنسان والخنزٌر

واحد من التحورات . ؽٌرة منهاختالفات طفٌفة فً بعض األنواع األخرى خاصة الصإلكن هنا 

ختزال أوعدم وجود الطبقة اللٌفٌة فً أنواع إاألكثر شٌوعاً هً فً ( الختالفاتالتعدٌالت ا)

 . النٌماتودا الصؽٌرة

   (Hypodermis)    :طبقة البشرة – 2

 للجلٌد وهً دائماً حساسه فً الدٌدان البالؽة الؽشاء القاعدي توجد هذه الطبقة تحت 

لى الداخل على هٌئة ن الخالٌا الكبٌرة وتتؽلض وتبرز إم لبشرة من عدد قلٌل جداً وتتركب ا

وهً تمثل فً أربع مواقع مكونه حواجز طولٌه تعرؾ بخطوط البشرة أربع أشرطة طولٌة 

الجانبٌن وٌجري العصب الظهري والعصب البطنً فً  الخط الظهري والخط البطنً والخطٌن

توجد  . خراجٌتان فً الخطٌن الجانبٌنلتوالً وتمتد القناتان األً على االخطٌن الظهري والبطن

 .معظم أنوٌة خالٌا البشرة فً هذه الخطوط األربعة 

   (Muscle layer)     :الطبقة العضلٌة الطولٌة  – 3

ل ـك.  سمٌكة نسبٌاً ولٌة ـالت الطـعضـن الـدة مـواحقة عضلٌة ـبـقة الـبشرة طـبـً طـٌل  

 ضـمتقب:  زئٌنـم إلى جـلٌة تنقسـل خـك.  ولًـاه طـتجإل وذات ـؽزلٌة الشكـلٌة معضـالٌا الـالخ
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النواة,  مكون من سٌتوبالزم ؼٌر متمٌزة تحتوي على ( داخلً) وآخر ؼٌر متقبض ( خارجً) 

والبطنً تتجه أساساً تجاه الخطٌن الظهرٌ .المٌتوكندرٌا, حبٌبات الجالٌكوجٌن المخزنة والشحوم

 Schmidt & Robert ) (الحسٌنً ودمٌان 1977,) ظهري والبطنًلعصب الحٌ  ٌجري ا

,1985) (Markell et al., 1992  )  , (Gibbons,1997) .  
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 الدٌدان اإلسطوانٌة قطاعات عرضٌة من أنثى وذكر : توضح ( 3)صورة 

 (الحسٌنً ودمٌان 1977,)
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 Definition of Round worms:التعريف بالديدان اإلسطوانية :  2

 Ascaridia galli       :دودة إسكارٌدٌا جالً  –أ 

 (1982التججالً حسججب مججا ذكججر Taxonomic positionتتبججع هججذه الججدودة الوضججع التصججنٌفً

Soulsby, ) Schmidt & Robert,1985)  ((Anderson,1995 ): 

Phylum:Nemathelminthes(Aschelminthes) 

Class:Nematoda 

Subclass:Secernentea(Phasmidia) 

Order:Ascaridida 

Suborder:Ascaridina 

Superfamily:Ascaridoidea 

Genus:Ascaridia 

  Ascaridia galli 

     

توجد هذه الدودة فً األمعاء الدقٌقة للدجاج المنزلً ودجاج ؼٌنٌا والرومً واألوز وفً طٌور  

 .مختلفة فً أماكن عدٌدة من العالم  برٌة

دورة الحٌاة مباشرة أي ال . ملم  776-12ملم واألنثى  16-57ٌتراوح طول الذكر من      

تحتاج الدودة إلى عائل متوسط بل عائل واحد فقط أثناء دورة حٌاتها وتمر الدودة بؤربع أطوار 

 .ٌرقٌة ٌتخللها أربع إنسالخات حتى تصل إلى الطور البالػ 

ٌحد  األنسالخ األول داخل البوٌضة واألنسجالخات الجثال  األخجرى داخجل تجوٌجؾ أمعجاء      

ارج ـو البوٌضجة خجـوٌجتم نمج, ئجل ؼٌجر كاملجة النضجج اع بجراز العـتخرج البوٌضات مج. الدجاج 

ر ـالل عشجـى الطور الٌرقجً الثجانً خجـذي ٌحتوي علـى الطور المعدي الـجسم العائل وتصل إل
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إذا ابتلجع الطجائر هجذه . ثر حسب الظروؾ البٌئٌة المناسبة من رطوبة ودرججة حجرارة أٌام أو أك

البوٌضات المعدٌة التً بداخلها األجنة تفقس داخل األمعاء وتعٌش الٌرقات فً تجوٌؾ األمعجاء 

فً األٌام الثمانٌة األولى بعد الفقس ثم توجد الؽالبٌة العظمى منها بعد ذلك فً مخاطٌجة األمعجاء 

بعدها تعود الٌرقات إلى تجوٌؾ األمعاء وتصل إلى البلوغ . لٌوم الثامن حتى السابع عشر من ا

 Brawley and) (Soulsby ,1982)أسججابٌع حسججب عمججر الطججائر  9-6فججً فتججرة بججٌن 

VanMeter ,1986)  ,نسجالخ الثجانً إلجى الطجور الٌرقجً الثالج  بعجد ثمجان أٌجام مجن ٌحد  األ

وٌتججؤخر حججدو  هججذا االنسججالخ إذا  75-74لججى الرابججع فججً الٌججوم اإلصججابة و االنسججالخ الثالجج  إ

نسالخ الرابع واألخٌر لٌعطً الطور البجالػ فجً ات مدة طوٌلة داخل األنسجة ثم األأمضت الٌرق

 . 25-27الٌوم 

تقرٌبجاً أي أن  67وٌسجتمر حتجى الٌجوم  47-25تبدأ اإلنا  فً وضع البوٌضجات فجً الٌجوم      

 .  (Tugwell and Ackert ,1952 )الً شهرٌن دورة الحٌاة تستؽرق حو
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      Subulura brumptiدودة سبلورا برومبٌتً  –ب 

التججججالً حسججججب مججججا ذكججججر  Taxonomic positionتتبججججع هججججذه الججججدودة الوضججججع التصججججنٌفً

(Cram,1926) : 

Phylum:Nemathelminthes(Aschelminthes) 

Class:Nematoda 

Subclass:Secernentea(Phasmidia) 

Order:Ascaridida 

Suborder:Heterakina 

Superfamily:Subuluroidea 

Genus: Subulura 

Subulura brumpti            

   

توجججد هججذه الججدودة فججً الججردوب المعوٌججة للججدجاج المنزلججً ودجججاج ؼٌنٌججا والرومججً والحمججام      

 .والبط والدجاج البري وطٌور الحجل والطائر الذٌال والسمان 

دورة الحٌاة ؼٌر مباشرة أي .  ملم 7251-8ملم واألنثى  77-658 ٌتراوح طول الذكر من     

تحتاج الدودة إلى عائل متوسط أثناء دورة حٌاتها وتمر الدودة بؤربع أطوار ٌرقٌة ٌتخللها أربع 

 .إنسالخات حتى تصل إلى الطور البالػ 

أجنة معدٌجة  شكل علىمعوٌة   الردوب الٌوجد البٌض الذي ٌمر إلى العائل النهائً فً رو    

ساعة وتتطور فً تجوٌؾ الجسم إلى المرحلجة  5-4للخنافس والصراصٌر وتفقس الٌرقة خالل 

ى ـل الٌرقججة إلججـع المستضججٌؾ المحججدد مستضججٌؾ وسججٌط ترحججـوعنججدما ٌبتلجج. الثالثججة أو المعدٌججة

رح النهجائً ـد  الطجـوٌحج.  الل أسجبوعٌنـلة الرابعجة خجـى المرحجـالردوب المعوٌة  وتتطجور إلج
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وٌواصل صجؽار البجالؽٌن النمجو والتطجور وٌظهجر البجٌض فجً . ٌوم من العدوى 79د حوالً ـبع

 .أسابٌع من العدوى 6البراز بعد حوالً 

لم ٌتضح فً الردوب المعوٌة أي دلٌل على االختراق الٌرقانً أو أي تفاعالت مثٌرة علجى      

تستمر لمدة ثمانٌة أشهر , ولم تنتج أي آفات ملحوظة من الرؼم من أن اإلصابة من الممكن أن 

 .    ( (Franks,2004هذه الدودة فً الردوب 
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 الفصل الثالث

Chapter III 

 

 

 Materials and  Methods )  (      :المواد وطرق البحث

 

 

 

                         (Parasites) :الطفٌلٌات:  أوالً 

المتساوٌة فً  -البالؽة  ( Ascaridia galliسكارٌدٌا جالً إ)م فصل الدٌدان اإلسطوانٌة ت     

سبلورا برومبٌتً )من منطقة اإلثنى عشر بؤمعاء الدجاج البلدي وكذلك  -الطول والحجم تقرٌباً 

Subulura brumpti  ) من منطقة الردوب  -المتساوٌة فً الطول والحجم تقرٌباً  -البالؽة

 . ة لكً تتم علٌها الدراسةالمعوٌ

 

 (Experimental animals): حٌوانات التجارب:ثانٌاً 

 الدٌدان المستخرجة على  الدراسة أجرٌت

Ascaridia galli)–  (Subulura brumpti  

     يالدجاج البلد) رضٌة لدجاج المربً تربٌة أمن ا 

    البٌاض المربً  سمٌن أوالدجاجمزارع الت دجاج سولٌ                 (4)صورة            

 (.بالبطارٌة ربٌةت                                                                    
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   (Chemical drug): ائًٌالعقارالكٌم:ثالثاً  

من بٌن العقاٌر   Levamisoleتم إختٌار الـ    

ذات   Athelminticsالكٌمٌائٌة المضادة للدٌدان 

فاءة وذلك ألنه النوع الذي ٌستخدم فً مزارع الك

تربٌة الدواجن عند تطبٌق برنامج العالج فً 

 (5) صورة                  تمحاالت اإلصابة بمرض الدٌدان األسطوانٌة و

وٌعطً كعالج ضد الدٌدان اإلسطوانٌة التً  ه من وزارة الصحة  أو من األسواقالحصول علٌ

 ,عالم ) كجم من وزن الجسم/  ملجم  22لعالجٌة المعترؾ بها تصٌب الدجاج حسب الجرعة ا

7891) . 

  :النباتات  المستخدمة:   رابعاً 

 : نبات الشٌح .  1

  (Watson et al., 2002) :الوضع التصنٌفً 

 

 

 

 

     

 

 (6) صورة

 

     (Used plants) 
  

 

 (  Artemisia abssinthium plant) 
 



 52 

سجم لجه فجورع كثٌجرة  40وهو نبات حولً أو معمر  شجبه شججٌري ٌصجل إرتفاعجه إلجى حجوالً  

ئمة تنتهً بروإس زهرٌة خضراء مصفرة اللون  والزهرة صؽٌرة بٌضجاوٌة الشجكل كثٌجرة وقا

زهججار الزواٌججا  ال معججه عنقٌججة ولونهججا ٌمٌججل  إلججى اللججون البنججً , وتسججتعمل القمججم الزهرٌججة  واأل

الموججودة بجه   Santtoninستخراج زٌت الشٌح ومادة السانتونٌن إالناضجة ؼٌر المتفتحة فً  

ٌستعمل نبات الشٌح لطرد الدٌدان علجى هٌئجة منقجوع كمجا ٌسجتعمل مسجحوقة   .)حسٌن (1996,

 (. 1987 ,عقٌل وآخرون)لمدة ثالثة أٌام متتالٌة عند النوم للؽرض نفسه , 

 

 : ( الثفاء)نبات حب الرشاد.  2

 Thomas,2004    (James, 2001)))  :الوضع التصنٌفً 

 

 

       

 

 

 

 (7) صورة                                      

 

ٌإكجل .  و نبات عشبً حولً قائم أزهاره بٌضاء متعددة, قوتجه مثجل قجوة بجذر الخجردلـوه      

من ؼٌر طبخ حٌ  تضاؾ أوراقه الؽضة إلى السلطات والحساء واللحوم والسمك كمادة مشهٌة 

 ه ـما أن أوراقه الطبٌعٌة كـن خواصـستفادة مضم وٌجب أال ٌضاؾ  إلٌه الملح لإل,  مسهلة لله

 

                           (  Lipidum Sativum plant ) 
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مدرة للحلٌب عند المرضعات, وهو ٌسخن وٌلجٌن الجبطن وٌخجرج الجدود وٌحجرك شجهوة الجمجاع 

صجلى ) وٌسمى الُحرؾ وهو الثفاء  وتسمٌة العامة حب الرشاد الذي جاء فٌه الخبجر عجن النبجً 

ن عج –من حجدٌ  ابجن عبجاس  رضجً هللا عنهمجا  –ما رواه  أبو عبٌد وؼٌره (  هللا علٌه وسلم 

( الثفججاء والصججبر :  مججاذا فججً األمججرٌن مججن الشججفاء ؟ : ) النبججً صججلى هللا علٌججه وسججلم , أنججه قججال 

 .)عبد الخالق وآخرون  (1957,

 

 (Way to use of plants) :النباتات  طرٌقة إستخدام

 

 2004,)أوراق الشججججججٌح المجففججججججة لعمججججججل المججججججادة الخججججججام وفقججججججاً لطرٌقججججججة  تأسججججججتخدم -7

(AbdAlkadderمل  777جم فً  25م أوراق الشٌح المجففة بعد طحنها ثم إذابةادو هً إستخ

المحلول فجً  وضعساعة مع الرج المتكرر ثم  48ماء مقطر على البارد و ٌترك المحلول لمدة 

تجرك فجً درججة و الترشجٌحمن خالل ورقة  تم ترشٌحه دقائق و 10جهاز الطرد المركزي لمدة 

ٌحضججر منججه تركٌججزات مختلفججة ( تخلص الخججام المسجج) Crudeسججاعة  48حججرارة الؽرفججة لمججدة 

 .وتحفظ فً زجاجٌات معتمة اللون فً الثالجة 

تججم تحضججٌر معلججق مججائً بتركٌججز و تطحنججنبججات حججب الرشججاد المجففججة ثججم  بججذور تأسججتخدم -2

 (.عقٌل وآخرون1987, ),حضر منه تركٌزات مختلفةمل من الماء المقطر ثم 100/ جم10

 

 (Research steps): خطوات البحث :  خامساً 

تجم فحجص البجراز لهجا بواسجطة بحج  الجدجاج المربجى تربٌجة أرضجٌة وفً هجذا ال أستخدم .7

المجهججر الضججوئً وفججً الحججاالت اإلٌجابٌججة التججً تثبججت فٌهججا وجججود بوٌضججات الدٌججدان 

 ( . المعوٌة ) اإلسطوانٌة 
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 والجردوب المعوٌجة تم ذبح بعض الجدجاج المصجاب وتشجرٌحة وفحجص تجوٌجؾ األمعجاء .2

 .اج الدٌدان البالؽة النشطة وإستخر

للجتخلص  %0.9الدٌدان كالً على حده عدة مرات بواسطةالمحلول الفسجٌولوجً  ؼسلت .2

 .من المواد العالقة 

ومعلجق  (AbdAlkadder ,2004)حسجب المجففجة وراق الشٌح ألمائً  حلولم حضر .4

 (. عقٌل وآخرون(1987,حسب  المجففة حب الرشادمسحوق بذورمائً ل

 مجججن كجججل مجججادة وهجججً تركٌجججزات لكجججل مجججن ( D,C,B,A) تركٌجججزات أربجججع  حضجججرت  .5

, ( ملججم 90 –ملججم  75-ملججم  50 -ملججم  25)الشجٌح وحجب الرشجاد  و ٌفامٌسجوللال

 .على التوالً فً محلول فسٌولوجً 

وضجع فجً كجل طبجق ً أطباق بتجري وصب فملل من كل تركٌز على حده و 10 أخذت .6

عمججل مججن كججل تركٌججز مكججررٌن وتركججه فججً دٌججدان ذات الحجججم المتسججاوي تقرٌبججاً و 77

 .م    37الحضان عند درجة حرارة 

تججم مالحظججة التؽٌججرات التججً تطججرأ علججى النشججاط الحركججً للدٌججدان نتٌجججة وضججعها فججً  .1

إمجا بجالعٌن المججردة أو العدسجة أو ) مباشجرة وبالمتابعجة  المستخلصجات النباتٌجة والعقجار

بعجد تجدوٌن الوقجت تنقجل الدٌجدان , ت وعند بدء توقؾ حركة الدودة ٌسجل الوقج( المجهر

 40حجوالً )فجاتر دافجئ عند بداٌة الشلل إلجى مجاء ( التً توقفت عن الحركة ) الساكنة  

ٌحثهججا علججى الحركججة إذا الججدافئ حٌجج  أن المججاء ) للتؤكججد مججن موتهججا أو عدمججه ( م   50 –

ججاجً أو وأحٌاناً تح  الدودة للحركة مٌكانٌكٌاً بواسطة قضجٌب ز( كانت مازالت حٌة 

 .إبرة معدنٌة 
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فجً ) م تسجٌل كل من وقت الشلل ثم موت كجل الدٌجدان مجع بقجاء المجموعجة الضجابطة ت .9

 . متحركة ( المحلول الفسٌولوجً 

المتوسججطات و النسججب المئوٌججة ألعججداد الدٌججدان وتججم التحلٌججل  وأخججذتالنتججائج  تجمعججتججم  .8

  (Sander and Schwartz ,1994) لوعادلةتاإلحصائً لتحدٌد كفاءة الجرعجة طبقجا 

 : كاآلتً 

                                 N1-N  

 Drug efficacy)كفاءة الجرعة  ,= )%  --------                              
                                        N1                                                                

المعاملجة ( البالؽجة) هً عجدد الدٌجدان  Nو.الضابطة  ( البالؽة) عدد الدٌدان  هً N1حٌ   

 . بالجرعة 

 

    Histological studies)): الدراسات النسٌجٌة:  سادساً 

 

 الجـ عقجاركجل العٌنجات المعاملجة بل المثبجتفجً  وحفظجتئً  عند المجوت النهجاالعٌنات  جمعت     

Levamisole ,فورمجالٌن مجنظم %   10فجً  ووضجعتئً للنباتجات الما والمعلق المستخلص

ثجججم جهجججزت العٌنجججات المثبتجججة فجججً الفورمجججالٌن المجججنظم بالطرٌقجججة الروتٌنٌجججة لتقطٌعهجججا , لتثبٌتهجججا 

 :بالمٌكروتوم الدوار كالتالً 

 منظمال المتعادل فورمالٌنال من%  10الدٌدان فً محلول  (Fixation)تم تثبٌت  -7

Neutral buffered formalin) ) من أكثر المثبتات شٌوعاً للدراسة  الذي ٌعتبرو

 . (Hopwood,2002)النسٌجٌة بالمجهر الضوئً وتم تحضٌره تبعاً 

 (Ascending)العٌنات بتمرٌرها بسلسلة من التراكٌز التصاعدٌة  (Dehydation)جففت  -2

 .%100إلى  %70ابتداء من (Ethyl alcohol)من الكحول االٌثٌلً 
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 .دقٌقة  30لمدة  (Xylol)لزاٌلول فً ا (Clearing) روقت -2

مادة التروٌق الزاٌلول ومادة الطمر  (1:1)نقلت بعدها إلى خلٌط من كمٌات متساوٌة  -4

Embeding Media البرافٌن  شمع(Paraffin Wax)  المنصهر عند درجة حرارة

ولمدة  (Impregnation)م وهذه العملٌة تسمى التخلل   60م فً فرن درجة حرارته   85

  .ساعة   2-1 من 

ستخدام جهاز طمر وبإ (Paraffin Wax)بشمع البرافٌن  (Embeding)طمرت العٌنات  -5

بردت لٌتصلب , العٌنات طمرت عٌنات الدٌدان فً شمع البرافٌن فً قوالب معدنٌة خاصة 

 .للتخلص من الشمع الزائد (Trimming)وشذبت القوالب , الشمع حول العٌنة 

 3- 2)بسمك (Rotary microtome)ٌكروتوم الدوار قطعت العٌنات باستخدام الم -6

ثم صبؽت بصبؽة , القطاعات على الشرائح الزجاجٌة  (Mounting)وحملت ( مٌكرون

 .أٌوسٌن اعداداً لفحصها بالمجهر الضوئً  -الهٌماتوكسلٌن 

 

  (Studies):  Stains Used to Histologicalالصبغات المستخدمة للدراسة النسٌجٌة

 : ٌوسٌناتوكسلٌن و اإلالهٌمصبغة 

 Hematoxylin& Eosin stain ( H&E )Harris’s  ( 1995,الخلٌفة و الصالح): 

  (Hematoxyli stain Harris’s)طرٌقة تحضٌر صبغة هٌماتوكسلٌن هارس 

 جم Hematoxyli                        1            هٌماتوكسلٌن                  

  2سمAbsolute Alchol 100%               10       %777ٌذاب فً كحول مطلق 

 جمpotassium Alum                                                 20شب بوتاس     

 2سم Distilled Water                                          200ٌمزج مع ماء مقطر   
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جم أكسٌد زئبقٌك  755  ان ثم ٌضاؾتخلط المحالٌل وٌسخن الناتج بسرعة حتى الؽلٌ

(Mercuric Oxide)  ًوٌبرد بسرعة ثم ٌضاؾ قطرات من حمض الخلٌك الثلج(Glacial 

Acetic Acid)  لتحسٌن صفات الصبؽة. 

 

   (Apuaeosin stain)طرٌقة تحضٌر األٌوسٌن المائً 

 جمEosin                                       1أٌوسٌن                               

 2سمDistilled Water                                                  100ماء مقطر     

 

   (Dyeing method ):طرٌقة الصباغة 

 .دقائق 5وضعت القطاعات فً تؽٌٌرٌن من الزٌلول قبل الصباؼة إلزالة الشمع لمدة  .7

-%100)من الكحول اإلٌثٌلً  (Descending)نقلت القطاعات فً تركٌزات تنازلٌة  .2

 .لمدة دقٌقة فً كل منهم  %(50-70%-80%-90%

 .ؼسلت القطاعات بماء مقطر لمدة دقٌقة  .2

لمدة  (Harris’s Haematoxylin)وضعت القطاعات فً صبؽة الهٌماتوكسلٌن هارس  .4

 .ربع ساعة 

 .دقائق حتى أصبح لونها أزرق 10ؼسلت القطاعات فً الماء الجاري لمدة  .5

 .دقائق 3لمدة  (Eosin)من صبؽة األٌوسٌن % 1القطاعات فً وضعت  .6

 .ثانٌة  (1-2)ؼسلت القطاعات بماء مقطر لمدة  .1

-%50)من الكحول اإلٌثٌلً  (Ascending)نقلت القطاعات فً تركٌزات تصاعدٌة  .9

 .لمدة دقٌقة فً كل منها إلزالة الماء من النسٌج  %(100-90%-80%-70%

 .دقائق فً كل منهما 5من الزٌلول بعد الصباؼة لمدة وضعت القطاعات فً تؽٌرٌٌن  .8
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 .وؼطٌت بؽطاء زجاجً نظٌؾ ثم فحصت وضعت قطرة من كندا بلسم على الشرٌحة .77 

 

  (The Results ):النتٌجة 

 . ٌظهر السٌتوبالزم باللون األحمر

 .تظهر األنوٌة باللون األزرق 

 

  (Statistical analysis)الطرق اإلحصائٌة : سابعاً 

فً جداول حٌ  خضعت للتحلٌل اإلحصائً المتحصل علٌها  و النتائج نظمت القراءات     

تجاه إختبار تحلٌل التباٌن بإستخدام إو,  (SPSS)بإستخدام تحلٌل البٌانات واألنظمة الجاهزة 

لمعرفة الفروق المعنوٌة بٌن المعامالت المختلفة على إعتبار أن  One Way Anovaواحد 

0.05 <P  تحلٌل التباٌن باتجاهٌن إختبارإستخدام و( أبو زٌد 2005,)فرق معنوي 

Univariat  0.05بٌن العالجات المختلفة على إعتبار أن لمعرفة الفروق المعنوٌة <P  فرق

 .(أبو صالح وعوض2002,)معنوي 
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 الفصل الرابع

Chapter IV 

 

 

 

 النتائج

Results 

 

 

 

 ( Biologicl studies )                    :ٌولوجٌةالدراسات الب: أوالً 

سبلورا  –اسكارٌدٌا جالً ) اإلصابة الطبٌعٌة للدجاج بالدٌدان اإلسطوانٌة 

 (برومبٌتً

Natural infection of chickens with Round worms (Ascaridia 

galli - Subulura brumpti ) 

i- اتً الشٌح  و حب الرشاد على دودة النشاط المضاد لعقار اللٌفامٌسول وكل من نب

 :إسكارٌدٌا جالً خارج جسم العائل 

Anthelmintic activity of Levamisole , Artemisia  abssinthium and 

Lepidium sativum on Ascaridia galli in vitro :  

لكل التركٌزات المختلفة (  77إلى  9من ) و األشكال (  4إلى  7من ) توضح الجداول      

من عقار اللٌفامٌسول والمستخلص المائً ألوراق الشٌح المجففة والمعلق المائً  لبذور حب 
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 الرشاد المجففة و التؤثٌر المباشر لهذه التركٌزات المختلفة على حركة دٌدان إسكارٌدٌا جالً

A.galli ((in vitro مع حساب الزمن بالدقائق فً الطبق الزجاجً خارج جسم العائل. 

       

                                                               drug Levamisole         ٌفامٌسوللالعقار 1-1

التجً حجد  عنجدها  دقائقٌتضح ان متوسط عدد الج ( 8) والشكل رقم ( 1) من الجدول رقم      

معاملتهججا نتٌجججة  Ascaridia galli اإلسججطوانٌة بداٌججة الشججلل ثججم المججوت بعججد ذلججك فججً الدٌججدان

ٌفامٌسججججججول لعقججججججار المججججججن  %(95),  %( 75), %( 50), %( 25) المختلفججججججة لتركٌزاتبججججججا

Levamisole drug  49.50, 4.83 ± 74.10,  5.92 ± 121.50,  5.69 ± 132.50هو 

للمجوت علجى  3.67 ±67 ,4.44 ± 89.50,  6.36 ± 146,  8.53 ± 172للشجل و 3.45 ±

 significantكانجججا ذا داللجججة معنوٌجججة  %(95),  %( 75)ٌن وقجججد لجججوحظ أن التركٌجججز التجججوالً

 . على التىالي%( 50), %( 25)مقارنة بالتركٌزٌن 

 

  ( Artemisia absinthium )     نبات الشٌح 2-1

الالزمجة لشجلل دٌجدان  دقائقكجان متوسجط عجدد الج ( 9) والشكل رقم  ( 2) وفً الجدول رقم      

 المجججائً ألوراق نبجججات الشجججٌح المجففجججة حلجججولركٌجججزات المالً عنجججد تعرضجججها لتججججإسججكارٌدٌا 

Equeous solution of dried Artemisia absinthium leaves  (25 )% ,(50 )% ,

 30.30,  8.90 ± 58.30,  1.90± 106.20,   4.38 ± 118.70هجً  %(95), %( 75)

كٌجزات السجابقة الالزمجة لمجوت الدٌجدان عنجد تعرضجها لجنفس التر دقائقومتوسط عدد ال  ±2.35

 علجى التجوالً 3.26± 39.90,  8.96± 72.80,  11.42± 112.90,   3.88± 133.80هةي

مقارنجججة  %(95),  %( 75)للتركٌجججزٌن  significantوقجججد أوضجججحت النتجججائج داللجججة معنوٌجججة 

 .  %(50), %( 25)بالتركٌزٌن 

 

 

 1
5
5
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 (Lipidum sativium)    (الثفاء) نبات حب الرشاد 3-1

الجزمن الجذي أدى إلجى شجلل ثجم مجوت دٌجدان  (10)والشجكل رقجم  (3)ول رقجم وٌوضح الججد     

نبجات حجب  بجذور لمسجحوق مجن المعلجق المجائً %(25)الً عنجد تعرضجها لتركٌجز ججإسكارٌدٌا 

  powder suspention seeds of Lepidium sativium driedالمجففججة الرشججاد 

ضجت المجدة فجً كجل حالجة مجع للمجوت وانخف 9.52 ± 269.50وللشجلل   7.32 ± 150.50كةاى

 6.32± 96.90ثةن  9.34± 118ثةن  13.82± 143.60زٌجادة التركٌجز بالتجدرٌج حٌج  كانجت 

للمججوت عنججد التركٌججزات  7.03± 121.50ثةةن   7.65± 169.50ثةةن  10.90± 212للشججلل و 

 significantممججججا ٌججججدل علججججى داللججججة معنوٌججججة  علججججى التججججوالً%( 95), %( 75), ( 50%)

  .%(95),  %( 75)للتركٌزٌن 

 

المعلاق و المجففاة الشاٌح الماائً ألوراق نباات حلاولالممقارنة بٌن عقاار الٌفامٌساول و 4-1

 المجففة حب الرشاد المائً لمسحوق بذور 

(Comparison between Levamisole drug , Equeous solution of dried 

Artemisia absinthium leaves and powder suspention seeds of 

Lepidium sativium dried)                                                                      

أنه عند مقارنة تؤثٌر التركٌزات المختلفة  (4) وٌالحظ من الجدول رقم     

 Levamisole لٌفامٌسولالي من المواد المستخدمة عقار ال( 95%,75%,50%,25%)

drug المجففة الشٌحنبات  راقالمائً ألو حلولالمو Equeous solution of dried Artemisia 

absinthium leaves المجففة حب الرشادالمعلق المائً لبذور و powder suspention 

seeds of Lepidium sativium dried التً استخدمت كٌزات ولوحظ أن جمٌع التر

الً جا تؤثٌراً ضد دودة إسكارٌدٌا كانت أكثرهالمجففة للمستخلص المائً ألوراق نبات الشٌح 
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ثم ٌاتً تؤثٌر المعلق ٌفامٌسول لخارج جسم العائل وٌلٌها مباشرة التركٌزات الخاصة بعقار ال

 عالٌة المعنوٌة %95,%75لتركٌز وقد كانت الفروقات بٌنها المائً لبذور حب الرشاد المجففة 

 P ≤ 0.001 الفرق بٌن متوسط عدد  كان %50,%25عند تركٌز  بٌنما نالحظفً الشلل

بٌنما فً الموت كانت الفروقات بالنسبة للشلل  P ≤ 0.05الدقائق الالزمة فً كال منها معنوٌاً 

 .P ≤ 0.001  المعنوٌةعالٌة  المستخدمة بٌن جمٌع التركٌزات

كٌجزات المقابلجة للجرعجات التر) لكجل مجادة  بٌن التركٌجزات المختلفجةالعالقة ( 11)وٌمثل الشكل 

الالزمججة لشججلل أو مججوت دٌججدان  الججدقائقومتوسججط عججدد ( جٌججة المختججارة فججً هججذه الدراسججة العال

 .التً تعرضت لهذه التركٌزات  Ascaridia galliالً جإسكارٌدٌا 

 

ii- لٌفامٌسول وكل من نباتً الشٌح  و حب الرشاد على دودة لالنشاط المضاد لعقار ا

 :سبلورا برومبٌتً خارج جسم العائل 

Anthelmintic activity of Levamisole , Artemisia  abssinthium and 

Lepidium sativum 0n Subulura brumpti in vitro :  

 

التركٌزات المختلفة لكل من   (15الى  12من)واالشكال ( 8الى  5 من)توضح الجداول     

 ق بذورلمسحولٌفامٌسول والمستخلص المائً ألوراق الشٌح المجففة والمعلق المائً لعقار ا

سبلورا  حب الرشاد المجففة و التؤثٌر المباشر لهذه التركٌزات المختلفة على حركة دٌدان

 خارج جسم العائل مع حساب الزمن بالدقائق Subulura brumpti    برومبٌتً 

 

  ( : (Levamisole drug ٌفامٌسوللعقار ال 1-2

التججً حججد   دقاقوسججط عججدد الججن متٌتضججح أ ( 12) والشججكل رقججم  ( 5) مججن الجججدول رقججم       

   Subulura brumpti   سجبلورا برومبٌتجً داندٌجعندها بداٌة الشلل ثجم المجوت بعجد ذلجك فجً 
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 ٌفامٌسججوللمججن عقججار ال%( 95),  %( 75), %( 50), %( 25) للتركٌججزاتلتعرضججها نتٌجججة 

Levamisole drug  للشجل  1.50±14,  4.29± 25.40,  5.74± 36,  9.4± 71.20هجو

للمججوت علججى  2.43± 23.60, 6.19± 43.40 ,  7.34± 59.70,  14.86± 121.90و 

  .داللت هعٌىيت في كال الحالتيي الشلل والوىث  %(95),  %( 75)وقد أظهر التركٌزٌن  التوالً

               

   (Artemisia absinthium) :نبات الشٌح  2-2

دٌجدان  شجلل ثجم مجوت الجذي أدى الجى الجزمن ( 13) والشكل رقم  ( 6) الجدول رقم  ٌوضح     

المجائً حلجول الممجن  %(25)عند تعرضجها لتركٌجز  Subulura brumpti سبلورا برومبٌتً

 Equeous solution of dried Artemisia absinthiumألوراق نبجات الشجٌح المجففجة 

leaves   ت دقٌقجة للمجوت وانخفضج  3.51 ± 72 دقٌقة للشل و 4.33 ± 48.10    كان الزمن

,  1.68 ± 21.40,  6.33 ± 30.10 المدة فً كل حالة مع زٌادة التركٌز بالتدرٌج حٌ  كانت

للمجوت عنجد دقٌقجة  1.28± 17, 2.61 ± 34.80, 6.54 ± 48.20 للشجلل و ±1.33 10.40

 %(95),  %( 75)وأوضح التركٌزٌن  على التوالً %(95),  %( 75), %( 50)التركٌزات 

 .التيي داللت هعٌىيت في كال الح

        

 (Lepidium sativium)  : نبات حب الرشاد3-2 

 Subuluraتعرض دٌدان سبلورا برومبٌتً  (14)والشكل رقم  (7)وٌوضح الجدول رقم      

brumpti  جففة ـالمججنبججات حججب الرشججاد  بججذورمججن المعلججق المججائً لمسججحوق %( 25)لتركٌججز

powder suspention seeds of Lepidium sativium dried  دان ـدٌجـلل الـى شـأدى ال

ادة ـع زٌجـدقٌقجة ومج 7.79 ± 125.50د ـوت بعجـى المجـم الجـقة ثجـدقٌج  6.76 ± 85.20 دـبعج

 دٌدان حٌ  اصبحتـً الـوت فـن الشلل والمـط الزمن المطلوب لكل مـض متوسـتركٌز انخفـال
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 44.40ثم  6.85 ± 98.30للشلل و  دقٌقة 1.43± 19.30 ثن  3.38 ± 35.20ثن  ±6.54 75

,  %(75), %( 50)لتركٌججزات تعرضججها لللمججوت عنججد دقٌقججة  2.41 ± 34.50ثججم  3.17 ±

وأن التركٌجزٌن  المجففجة علجى التجوالً من المعلجق المجائً لمسجحوق بجذور حجب الرشجاد %(95)

   .  %(50), %( 25) كانا ذا داللة معنوٌة بالنسبة للتركٌزٌن %(95),  %(75)

 

المعلق و المجففة الشٌح المائً ألوراق نبات حلولالمٌفامٌسول ولر المقارنة بٌن عقا 4-2

 المجففة  حب الرشادالمائً لبذور

(Comparison between Levamisole drug , Equeous solution of dried 

Artemisia absinthium leaves and powder suspention seeds of Lepidium 

sativium dried)  

  

عنججد مقارنججة تججؤثٌر التركٌججزات المختلفججة  أن (15)وشججكل رقججم  (8)الجججدول رقججم  ٌوضججح     

المججائً  حلججولالمٌفامٌسججول ولالي مججن المججواد المسججتخدمة عقججار ال (95%,75%,50%,25%)

لجوحظ أن جمٌجع  المجففة والمعلق المائً لبذور نبات حجب الرشجاد المجففجة  نبات الشٌحالوراق 

كانججت أكثرهججا تججؤثٌراً ضججد دودة  المجففججة راق نبججات الشججٌحالتركٌججزات للمسججتخلص المججائً ألو

خججارج جسججم العائججل وٌلٌهججا مباشججرة التركٌججزات  Subulura brumptiسججبلورا برومبٌتججً 

عقار  بٌن تؤثٌر كل من  P≥ 0.05إختالفاً معنوٌاً  لم ٌكن هناكالخاصة بعقار الٌفامٌسول حٌ  

) علجى الجدودة سجواء مجن حٌج  المجدة  المجففة نبات الشٌحالمائً الوراق  حلولالمواللٌفامٌسول 

حٌج   الالزمة لحدو  الشلل أو الموت فجً جمٌجع التركٌجزات المسجتخدمة(  دقائقمتوسط عدد ال

عنجججججد مقارنجججججة تجججججؤثٌر التركٌجججججزات المختلفجججججة و كانجججججت الفروقجججججات بٌنهمجججججا عالٌجججججة المعنوٌجججججة 

 التركٌزات  الي من نباتً الشٌح و حب الرشاد لوحظ أن جمٌع %(95,75%,50%,25%)
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لنبات الشٌح كانجت أكثجر تجؤثٌراًمن نبجات حجب الرشجاد ضجد دودة سجبلورا برومٌتجً خجارج جسجم 

ا علجى الجدودة سجواء مجن مجبجٌن تجؤثٌر كجل منه P≤ 0.05إختالفجاً معنوٌجاً  كجان هنجاكحٌ  العائل 

الالزمججة لحججدو  الشججلل أو المججوت فججً جمٌججع التركٌججزات ( متوسججط عججدد الججدقائق ) حٌجج  المججدة 

ومن هنا ٌتضح أن نبات الشٌح هو افضلها فً التاثٌر على الشلل والموت فً جمٌع   ستخدمةالم

لتركٌجججزات  ذا داللجججة معنوٌجججة  واختالفجججا عجججالً المعنوٌجججة %50,%25تركٌزاتجججه حٌججج  كانجججت 

 . مع اللٌفامٌسول 95%,75%
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 ( 8)شكل 

 

خارج  (شلل وموت) ة لعقار اللٌفامٌسول علىدودة إسكارٌدٌا جالًتأثٌرالتركٌزات المختلف

 جسم العائل

Fig(8) 

 

Effect of different concentration of Levamisol drug to paralysis and death on 

Ascaridia.galli in vitro .                                                                                                  
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 (9)شكل 

 

المائً ألوراق نبات الشٌح المجففة على دودة إسكارٌدٌا  حلولتأثٌرالتركٌزات المختلفة للم

 خارج جسم العائل( شلل وموت) جالً

Fig (9) 

 

Effect of different concentration of Equeous solution of dried Artemisia 

absinthium leaves paralysis and death on Ascaridia galli in vitro .                          
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 (10)شكل 

 

حب الرشاد المجففة علىدودة  بذورمسحوق تأثٌرالتركٌزات المختلفة للمعلق المائً ل

 ج جسم العائلخار( شلل وموت) الً جإسكارٌدٌا 

Fig (10) 

 

Effect of different concentration of powder suspention seeds of Lepidium 

sativium dried to paralysis and death on Ascaridia galli in vitro .                            
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 (11)شكل 

 

المائً ألوراق الشٌح المجففة و  حلولٌفامٌسول و الملفة لعقار التأثٌرالتركٌزات المختل

( شلل وموت) بذورحب الرشاد المجففة على دودة دودة إسكارٌدٌا مسحوق المعلق المائً ل

 خارج جسم العائل

Fig(11) 

 

Effect of different concentrations of Levamisole drug , Equeous solution of 

dried Artemisia absinthium leaves and powder suspention seeds of Lepidium 

sativium dried (Paralysis and Death) on Ascaridia galli in vitro                               

                

 

 

 

 



 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (12)شكل 

 

خارج (  شلل وموت) على دودة سبلورا برومبٌتًٌفامٌسول لتأثٌرالتركٌزات المختلفة لعقار ال

 جسم العائل

Fig (12) 

 

Effect of different concentration of Levamisol drug to paralysis and death on 

Subulura brumpti in vitro . 
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 (13)شكل 

 

راق نبات الشٌح المجففة على دودة سبلورا المائً ألو حلولتأثٌرالتركٌزات المختلفة للم

 خارج جسم العائل(  شلل وموت) برومبٌتً

Fig (13) 

 

Effect of different concentration of Equeous solution of dried Artemisia 

absinthium leaves paralysis and death on Subulura brumpti in vitro . 
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 (14)شكل 

 

تأثٌرالتركٌزات المختلفة للمعلق المائً لمسحوق بذور نبات حب الرشاد على دودة سبلورا 

 خارج جسم العائل(  شلل وموت) برومبٌتً

Fig (14) 

 

Effect of different concentration of powder suspention seeds of Lepidium 

sativium dried to paralysis and death on Subulura brumpti in vitro . 
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 (15)شكل 

 

المائً ألوراق نبات الشٌح المجففة و  حلولٌفامٌسول و الملتأثٌرالتركٌزات المختلفة لعقار ال

شلل ) بذور حب الرشاد المجففة على دودة سبلورا برومبٌتً مسحوق والمعلق المائً ل

 خارج جسم العائل( موتو

Fig(15) 

 

Effect of different concentrations of Levamisole drug , Equeous solution of 

dried Artemisia absinthium leaves  and powder suspention seeds of Lepidium 

sativium dried (Paralysis and Death) on Subulura brumpti in vitro                                         
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 Histologicl studies)) :الدراسات النسٌجٌة : ثانٌاً 

 

i- الًجلدودة إسكارٌدٌا  المجموعة الضابطة: (Control group to Ascaridia 

galli )  

 

 والطبقة العضلٌة  البشرةٌشتمل على الجلٌد و: للنٌماتودا جدار الجسم      

 :(Cutical , CUT)الُجلٌد -1

( النٌمجاتودا)هو الطبقة الخارجٌة للجسم تؽطجً كامجل السجطح الخجارجً للدٌجدان االسجطوانٌة     

طبقة الجلٌجد , وكذلك تبطن التجوٌؾ الفمً والبلعوم والمستقٌم واإلست والمهبل وفتحة اإلخراج

شمعٌة ونصؾ شفافة حٌ  ٌمكن روئٌة بعض التراكٌجب الخلوٌجة  (Acellular)سمٌكة الخلوٌة

ٌتركب الجلٌد من مجواد كٌماوٌجة معقجدة التركٌجب وهجو ٌقجاوم العصجارات الهاضجمة . من خاللها 

ٌرتكجز الجلٌجد علجى . ولكنه ٌسمح بمرور الماء واالمالح والمواد الؽدائٌجة باالنتشجار مجن خاللجه 

 . hypodermic))  Schmidt & Robert (1985) البشرةالؽشاء القاعدي وٌلٌة طبقة 

نججاعم وأملججس بصججفة ( النٌمججاتودا)فججً الدٌججدان االسججطوانٌة الطفٌلٌججة  cuticalلٌججدوٌكججون الجُ      

لكججن قججد توجججد تراكٌججب علٌججه أو عالمججات خارجٌججة مثججل األشججواك والشججعرات الصججلبة . عامججة

التججً تسججاعد )والنتجوءات والتآلٌججل والحلمجات والتحججززات والزوائججد الجانبٌجة والحججواجز الطولٌجة 

كجذلك توججد الثقجوب والزوائجد الحلمٌجة والممجص ( داخل جسم العائجلعلى حركة الدودة وتشبثها 

وظجائؾ أعضجاء )حٌ  أن ُجلٌد النٌماتودا ٌلعب دور مهجم فجً فسجٌولوجٌا الجسجم  ,قبل الشرجً

وجد أن الُجلٌد  معقد جدا  ٌتكون من خمجس  لضوئًوعندما تم فحص الُجلٌد بالمجهر ا(. الجسم

 : (17,16)شكل  طبقات
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خارجٌجة الطبقجة الداخلٌجة والطبقجة اللجى إوتقسجم :  (CL)  Cortical Layer ,شرٌةالطبقة الق -أ

أحماض أمٌنٌة ومواد قرنٌة و مواد بروتٌنٌجة  وفجً انجواع دٌجدان االسجكارس )وتحوي عدة مواد

 (  .ٌوجد طبقة رفٌعة من الدهون 

 : ( FL) Fibrous Layer ,ٌفٌةٌالطبقة الل -ب

ة علجى قنجوات ٌفٌة سجمٌكة داخلٌجة متجانسجة تحتجوي هجذه الطبقجوهً طبقة لٌفٌة خارجٌة وطبقة ل

ما أ.مٌنٌة العطرٌة حماض األالقشرة الخارجٌة وتكون ملٌئة باألى طبقة إلواضحة متفرعة تمتد 

 fibrinوزان جزٌئٌجة منخفضجة تحجوي مجادة الأخلٌة فهً تتكجون مجن بروتٌنجات ذات الطبقة الدا

وقجججد اظهجججر التحلٌجججل الكٌمٌجججائً وججججود بعجججض elastinوبروتٌنجججات لٌفٌجججة شجججبٌهة بالمجججارتٌن

 .  lipidsوبعض الدهونcarbohydrates    الكربوهٌدرات 

 : (mL) matrix Layer ,الطبقة الخاللٌة  -ج

 .تتكون من المادة األساسٌة وهً مادة إسفنجٌة وتكون ؼنٌة بالكبرٌت

 :  (F) Fiber layer ,ٌفٌةلالطبقة ال -د

 .متداخلة  fibrils of collagenتتؤلؾ من الٌاؾ كوالجٌنة 

 : (BL) Basal Lamella ,الؽشاء القاعدي  -هـ

 .  الحزم الداخلٌة للجلٌد (الصفٌحة القاعدٌة)ٌشكل الؽشاء القاعدي

 (:(Hypodermic , HYP طبقة البشرة – 2 

 توجد هذه الطبقجة تحجت الطبقجة القاعدٌجة للجلٌجد وهجً دائمجاً حساسجه فجً الدٌجدان البالؽجة 

لجى الجداخل علجى هٌئجة ن الخالٌجا الكبٌجرة وتجتؽلض وتبجرز إب البشرة من عدد قلٌل جدا مجوتترك

وهجً تمثجل فً أربع مواقجع مكونجه حجواجز طولٌجه تعجرؾ بخطجوط البشجرة أربع أشرطة طولٌة 

 ري العصب الظهري والعصب البطنً ـطٌن الجانبٌن وٌجـنً والخـط البطـط الظهري والخـالخ
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 .نً على التوالً وتمتجد القناتجان االخراجٌتجان فجً الخطجٌن الججانبٌن فً الخطٌن الظهري والبط

  .( 19 -18 17-) شكل توجد معظم أنوٌة خالٌا البشرة فً هذه الخطوط األربعة 

 : (Muscle layer , ML)الطبقة العضلٌة الطولٌة  – 3

لخالٌجا كجل ا. سمٌكة نسجبٌاً واحدة من العضالت الطولٌة ٌلً طبقة الـبشرة طبقة عضلٌة  

( خججارجً)متقججبض : كججل خلٌججة تنقسججم إلججى جججزئٌن. العضججلٌة مؽزلٌججة الشججكل وذات اتجججاه طججولً

النجججواة,  مكجججون مجججن سجججٌتوبالزم ؼٌجججر متمٌجججزة تحتجججوي علجججى ( داخلجججً) وآخجججر ؼٌجججر متقجججبض 

تتجججه أساسججاً تجججاه الخطججٌن الظهججري  .المٌتوكنججدرٌا, حبٌبججات الجالٌكججوجٌن المخزنججة والشججحوم

 .  ( 18) شكل عصب الظهري والبطنً والبطنً حٌ  ٌجري ال

          

ii- الًجلدودة إسكارٌدٌا  المجموعة المعالجة: (Treated group to Ascaridia 

galli )  

 % : 95ٌفامٌسول تركٌز لالً المعالجة بعقار الجدودة إسكارٌدٌا  -1

الجة فً دودة إسكارٌدٌا جالً المع (CUT)أظهرت الفحوص النسٌجٌة لقطاعات الجلٌد       

وتحلل الجلٌد  (28إلى  20)األشكال  تعرج طبقة الجلٌد %95ٌفامٌسول تركٌز لبعقار ال

(CUT) طبقة البشرة و(HYP)  إنبعاجها عند منطقة الحبل تعرجها وو (29-30)فً شكل

 . (31-32-33)شكل  (LC) الجانبً

 الجزء المتقبض)  نم وتؤثرت الطبقة العضلٌة تؤثراً شدٌداً حٌ  تحللت أجزائها المكونه      

(CM)   ,الجزء ؼٌر المتقبض (NCM)  , الزوائد السٌتوبالزمٌة(CP) 22-29-30)شكل 

وتحلل   (28-38)كما حد  تحلل فقط للجزء المتقبض للطبقة العضلٌة فً شكل(36-35-34  

 -(24 وكذللك تحلل للزائدة السٌتوبالزمٌة فً  (24-25-26-37)للجزء ؼٌر المتقبض فً 

وفً أجزاء أخرى من الطبقة العضلٌة حد  التصاق لطبقاتها مكونه مدمج  (37 -28 -27
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وتجزء الطبقة العضلٌة  (21-22-30-38)فً األشكال كذلك و(39-40)  شكل خلوي

 . (41)شكل  (NCM)و الجزء ؼٌر المتقبض  (CM)إلى الجزء المتقبض  وإنفصالها

تركٌز  المجففة الشٌح راق نباتبالمستخلص المائً ألوالً المعالجة جدودة إسكارٌدٌا  -2

95 : % 

عند فحص القطاعات النسٌجٌة لجلٌد دودة إسكارٌدٌا جالً عند المعالجة بنبات الشٌح      

النبات فً احدا  تؽٌرات  هذا ات تؤثٌراً إٌجابٌاً لفعالٌةأوضحت الفحوصفقد%  95تركٌز 

 43-44-45-46-47-48-42)شكالاأل (CUT)طبقة الجلٌد تعرج نسٌجٌة بالؽة تمثلت فً

وإنبعاجها عند الحبل الجنبً  (43)شكل  (LC)وبروز هذه المنطقة عند الحبل الجانبً ( -49

 52-53-54-55 -50-51)شكال األ الخمسة هاتحلل طبقاتو(48-49) فً الشكلٌن  ضاً أٌ

عن طبقة الجلٌد  (ML) الطبقة العضلٌة و (HYP) كما انفصلت طبقة البشرة ,  (-58-57-56

 . (52-53-56-57-60)وتحلل طبقة البشرة األشكال  (59)شكل 

-50-46-45-44- 42 (شكال كما فً األ وظهرت الطبقة العضلٌة متحللة فً معظم أجزائها

فً  وفً أجزاء أخرى التصقت مكونة مدمج خلوي 66-65-64-63-60-57-56-55-53-51)

 .  (47)وتعرجها فً الشكل ( 58-61-62-63)شكال األ

 

 بالمعلق المائً لمسحوق بذور نبات حب الرشاد المجففةالً المعالجة جارٌدٌا دودة إسك  -3

 % : 95تركٌز 

عند فحص قطاعات الجلٌد للدودة التً تمت معاملتها بنبات حب الرشاد فقد أظهر الفحص      

 (67 - 68 - 69 -70 -71 - 74 - 75 - 76 - 77- 78 الـاألشك (CUT)تعرج الطبقة الجلٌد 
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وإنبعاجها عند منطقة  (72-73)وتحللها شكل   (-88-87-86-85-84-83-82-81-80-79 

-78)شكل  (LC)وإنبعاجها عند منطقة الحبل الجانبً  (76-77)شكل (DC) الظهريالحبل 

الطبقة العضلٌة  وإنفصالها عن (72-73)شكل  (HYP)لطبقة البشرة تحلل كما حد  ( 79-80

 (ML) تحلل  النسبة للطبقة العضلٌة فقد حد  لهاوب (74-75-89-90-91-92)االشكال

االشكال  CP( 78-82-83-84-85-92-93)االشكال  NCM( 86)شكل  (CM) لطبقاتها

الجزء  NCMالجزء المتقبض عن  CM وإنفصال (93-92-90-88-87-85-84-83-82)

- 88)  والتصاق الطبقات مع بعضها البعض مكونه مدمج خلوي  (79)ؼٌر المتقبض شكل 

81) .  

 

iii-  ًالمجموعة الضابطة لدودة سبلورا برومبٌت(Control group to Subulura 

brumpti)   

 .والطبقة العضلٌة البشرة ٌشتمل على الجلٌد و: جدار الجسم للنٌماتودا      

 :  (Cutical , CUT)الُجلٌد -1

( ٌمجاتوداالن)هو الطبقة الخارجٌة للجسم تؽطجً كامجل السجطح الخجارجً للدٌجدان االسجطوانٌة     

طبقة الجلٌجد , وكذلك تبطن التجوٌؾ الفمً والبلعوم والمستقٌم واإلست والمهبل وفتحة اإلخراج

ٌجة بعجض التراكٌجب الخلوٌجة إشمعٌة ونصؾ شفافة حٌ  ٌمكن ر (Acellular)سمٌكة الخلوٌة

ٌتركب الجلٌد من مجواد كٌماوٌجة معقجدة التركٌجب وهجو ٌقجاوم العصجارات الهاضجمة . من خاللها 

ٌرتكجز الجلٌجد علجى . كنه ٌسمح بمرور الماء واالمالح والمواد الؽدائٌجة باالنتشجار مجن خاللجه ول

   .  hypodermic)) Schmidt & Robert (1985) البشرةالؽشاء القاعدي وٌلٌة طبقة 
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ناعم وأملجس بصجفة ( النٌماتودا)فً الدٌدان االسطوانٌة الطفٌلٌة  cutical وٌكون الُجلٌد 

د توجججد تراكٌججب علٌججه أو عالمججات خارجٌججة مثججل األشججواك والشججعرات الصججلبة لكججن قجج. عامججة

التججً تسججاعد )والنتجوءات والتآلٌججل والحلمجات والتحججززات والزوائججد الجانبٌجة والحججواجز الطولٌجة 

كجذلك توججد الثقجوب والزوائجد الحلمٌجة والممجص ( على حركة الدودة وتشبثها داخل جسم العائجل

 .(94-95-96)شكل قبل الشرجً 

  :((Hypodermic , HYP    طبقة البشرة – 2

 توجد هذه الطبقجة تحجت الطبقجة القاعدٌجة للجلٌجد وهجً دائمجاً حساسجه فجً الدٌجدان البالؽجة 

وتتركب البشرة من عدد قلٌل جدا مجن الخالٌجا الكبٌجرة وتجتؽلض وتبجرز الجى الجداخل علجى هٌئجة 

وهجً تمثجل ؾ بخطجوط البشجرة فً أربع مواقجع مكونجه حجواجز طولٌجه تعجرأربع أشرطة طولٌة 

الخط الظهري والخط البطنً والخطٌن الجانبٌن وٌجري العصب الظهري والعصب البطنً فً 

توججد  .الخطٌن الظهري والبطنً على التوالً وتمتد القناتان االخراجٌتان فً الخطٌن الجانبٌن 

  (. 96)شكل معظم أنوٌة خالٌا البشرة فً هذه الخطوط األربعة 

  :(Muscle layer , ML)ة العضلٌة الطولٌة الطبق – 3

كجل الخالٌجا . سمٌكة نسجبٌاً واحدة من العضالت الطولٌة ٌلً طبقة الـبشرة طبقة عضلٌة  

( خججارجً)متقججبض : كججل خلٌججة تنقسججم إلججى جججزئٌن. العضججلٌة مؽزلٌججة الشججكل وذات اتجججاه طججولً

النجججواة,  علجججىمكجججون مجججن سجججٌتوبالزم ؼٌجججر متمٌجججزة تحتجججوي  ( داخلجججً) وآخجججر ؼٌجججر متقجججبض 

تتجججه أساسججاً تجججاه الخطججٌن الظهججري  .المٌتوكنججدرٌا, حبٌبججات الجالٌكججوجٌن المخزنججة والشججحوم

 .  (94-95-96) شكل  والبطنً حٌ  ٌجري العصب الظهري والبطنً
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iv- ًالمجموعة المعالجة لدودة سبلورا برومبٌت(Treated group to Subulura 

brumpti)  : 

 % : 95ٌفامٌسول تركٌز للجة بعقار الدودة سبلورا برومبٌتً المعا -1

عند فحص قطاعات الجلٌد للدودة التً تمت معاملتها بعقار الٌفامٌسول فقد أظهر الفحص      

-98)كما فً الشكل  (HYP)وبروزها وتباعدها عن طبقة البشرة  (CUT)تعرج طبقة الجلٌد 

-113-112-111-110-102-103-105-101-100-99)كما فً األشكال وتعرجها  (97

-108-107 106-)فً االشكال فً قطاعات أخرى كما تحللها و (114-115-116-121

حد  تحلل للطبقة و (98-106-107)فً االشكال  ( (HYPكما حد  تحلل لطبقة البشرة(109

-111-110-109-108-107-106-104-103-102-101-98)فً االشكال  (ML) العضلٌة 

كما فً  ا مع بعضها البعض مكونه مدمج خلوي وإلتصاقه (112-117-118-119-120-121

من الطبقة العضلٌة شكل (NCM) وتحلل الجزء ؼٌر المتقبض  (97-98-122)االشكال 

 (124-114-113)شكل  (CP)وتحلل الجزء ؼٌر المتقبض والزائدة السٌتوبالزمٌة  (123)

 .  (115-116)وتحلل الزائدة السٌتوبالزمٌة شكل 

تركٌز  بالمستخلص المائً ألوراق نبات الشٌح المجففةلمعالجة دودة سبلورا برومبٌتً ا -2

95 : % 

 تحللعند فحص قطاعات الجلٌد للدودة التً تمت معاملتها بنبات الشٌح فقد أظهر الفحص      

-132-133-134-135)فً االشكال وتعرجها  (125-130-131)شكل  (CUT)طبقة الجلٌد 

كما حد  تحلل للطبقة  (128-129)شكل  لجلٌدعلى طبقة ا( بروزات)وظهور نتإات  (126

وإلتصاقها مع بعضها البعض مكونه -127-130-136-137)  (126 االشكال(ML) العضلٌة 

   ( CM )وكذلك إنفصال الجزء المتقبض   (132 - 133 - 134 - 135)االشكال مدمج خلوي
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الزائدة  و الجزء ؼٌر المتقبضوتحلل   (131)شكل   (NCM)عن الجزء ؼٌر المتقبض 

شكل  الزائدة السٌتوبالزمٌةوتحلل  (138-139-140-141)االشكال  (CP) السٌتوبالزمٌة

(131)  .   

  بالمعلق المائً لمسحوق بذور نبات حب الرشاد المجففةدودة سبلورا برومبٌتً المعالجة  -3

 % : 95تركٌز 

قد أظهر الفحص تعرج عند فحص قطاعات الجلٌد للدودة التً تمت معاملتها بحب الرشاد ف     

-154-155-156-158-143159-144-145--142)االشكال  (CUT)طبقة الجلٌد 

-152-153-160)االشكال  (HYP)تعرجها وبروزها وتباعدها عن طبقة البشرة و(146

لطبقة كما حد  تحلل (148-149-157) شكل تحللها فً قطاعات أخرى و  (151-150-147

-150-149-146)االشكال (ML) للطبقة العضلٌة  وتحلل (157-149-148)البشرة شكل

والتصاقها مع بعضها البعض مكونة مدمج خلوي  (156-159)تعرجها شكل و (151-155

عن الجزء ؼٌر  (CM)إنفصال الجزء المتقبض  و(148-152-153-154-160) االشكال 

وتحلل الجزء ؼٌر  (157)وتحلل الجزء المتقبض شكل (147)شكل   (NCM)المتقبض 

-159)شكل  وتحلل الزائدة السٌتوبالزمٌة (160-161)لمتقبض والزائدة السٌتوبالزمٌة شكل ا

147) . 
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 (  16) شكل 

 :  صورة لقطاع عرضً فً دودة إسكارٌدٌا جالً المجموعة الضابطة توضح      

والحبل ( DC)والحبل الظهري ( ML)و الطبقة العضلٌة ( HYP)و البشرة ( CUT)الجلٌد 

 ( .LC)والحبل الجانبً ( VC)البطنً 

 H&E  (X100 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 

 

 

 

 

 (  17)شكل 

 :  صورة لقطاع عرضً فً دودة إسكارٌدٌا جالً المجموعة الضابطة توضح      

و الطبقة الخاللٌة ( FL)والطبقة اللٌفٌة ( CL)طبقة القشرة  {( CUT)طبقات الجلٌد 

(ml)والطبقة الٌفٌة (F ) والصفٌحة القاعدٌة(BL){   و البشرة(HYP ) و الطبقة العضلٌة

(ML ) والحبل الظهري(DC ) والعصب الظهري(DN . ) 

 H&E  (X400 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 
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 (  18) شكل 

 :  صورة لقطاع عرضً فً دودة إسكارٌدٌا جالً المجموعة الضابطة توضح      

والجزء المتقبض من ( ML)و الطبقة العضلٌة ( HYP)و البشرة  (CUT)طبقات الجلٌد 

( CP)والزائدة السٌتوبالزمٌة ( NCM)والجزء ؼٌر المتقبض من العضلة ( CM)العضلة 

 ( . VN)والعصب البطنً ( VC)والحبل البطنً 

 H&E  (X400 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 

 

 

 

 

 (  19)شكل 

 :  ة إسكارٌدٌا جالً المجموعة الضابطة توضح صورة لقطاع عرضً فً دود     

 ( .EX)والقناة االخراجٌة ( LC)الحبل الجانبً 

 H&E  (X400 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 
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 (   20)شكل 

ٌفامٌسول لصورة لقطاع عرضً فً دودة إسكارٌدٌا جالً المجموعة المعالجة بعقار ال     

 :  توضح  %95 تركٌز 

 . (CUT)ة الجلٌد تعرج طبق

 H&E  (X100 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 

 

 

 

 

 ( 21)شكل 

ٌفامٌسول لصورة لقطاع عرضً فً دودة إسكارٌدٌا جالً المجموعة المعالجة بعقار ال     

 :  توضح  %95 تركٌز 

 (ML) من الطبقة العضلٌة (NCM)وتحلل الجزء ؼٌر المتقبض (CUT)تعرج طبقة الجلٌد 

 .الطبقات العضلٌة مكونه مدمج خلوي  وإلتصاق 

 H&E  (X400 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 
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 ( 22)شكل 

ٌفامٌسول لصورة لقطاع عرضً فً دودة إسكارٌدٌا جالً المجموعة المعالجة بعقار ال     

 :  توضح  %95 تركٌز 

ناحٌة األخرى وإلتصاقها فً ال (ML) وتحلل الطبقة العضلٌة (CUT)تعرج طبقة الجلٌد 

 .مكونه مدمج خلوي  

 H&E  (X400 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 

 

 

 

 ( 23)شكل 

ٌفامٌسول لصورة لقطاع عرضً فً دودة إسكارٌدٌا جالً المجموعة المعالجة بعقار ال     

 :  توضح  %95 تركٌز 

 (NCM)     والجزءؼٌر المتقبض  (CM)وتحلل الجزء المتقبض (CUT)تعرج طبقة الجلٌد 

 . (ML) من الطبقة العضلٌة  (CP)والزائدة السٌتوبالزمٌة 

 H&E  (X400 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 
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 ( 24)شكل 

لٌفامٌسول لصورة لقطاع عرضً فً دودة إسكارٌدٌا جالً المجموعة المعالجة بعقار ا     

 :  توضح  %95 تركٌز 

 (CP)والزائدة السٌتوبالزمٌة  (NCM)ؼٌر المتقبض وتحلل الجزء(CUT)تعرج طبقة الجلٌد 

 .(ML) من الطبقة العضلٌة 

 H&E  (X400 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 
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 (  25-26)شكل 

ٌفامٌسول لصورة لقطاع عرضً فً دودة إسكارٌدٌا جالً المجموعة المعالجة بعقار ال     

 :  توضح  %95 تركٌز 

 .(ML)من الطبقة العضلٌة (NCM) وتحلل الجزء ؼٌر االمتقبض (CUT)ٌد تعرج طبقة الجل

 H&E  (X400 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 
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 (  27)شكل 

لٌفامٌسول لصورة لقطاع عرضً فً دودة إسكارٌدٌا جالً المجموعة المعالجة بعقار ا     

 :  توضح  %95 تركٌز 

 . (ML)من الطبقة العضلٌة  (CP)الزائدة السٌتوبالزمٌة وتحلل (CUT)تعرج طبقة الجلٌد 

  H&E  (X400صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 

 

 

 

 

 (  28)شكل 

لٌفامٌسول لصورة لقطاع عرضً فً دودة إسكارٌدٌا جالً المجموعة المعالجة بعقار ا     

 :  توضح  %95 تركٌز 

من  (CP)والزائدة السٌتوبالزمٌة  (CM)وتحلل الجزء المتقبض  (CUT)تعرج طبقة الجلٌد 

 .(ML)الطبقة العضلٌة 

 H&E  (X400 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 
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 (   29-30)شكل 

ٌفامٌسول لصورة لقطاع عرضً فً دودة إسكارٌدٌا جالً المجموعة المعالجة بعقار ال     

 :  توضح  %95 تركٌز 

وإلتصاقها فً الناحٌة األخرى مكونه  (ML)لعضلٌة وتحلل الطبقة ا(CUT)تعرج طبقة الجلٌد 

 .مدمج خلوي 

 H&E  (X100 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 
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 ( 31-32-33)شكل 

لٌفامٌسول لصورة لقطاع عرضً فً دودة إسكارٌدٌا جالً المجموعة المعالجة بعقار ا     

 :  توضح  %95 تركٌز 

 .(LC)نبعاجها عند منطقة الحبل الجانبً وإ (CUT)تعرج طبقة الجلٌد 

 H&E  (X400 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 
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 (  34-35-36)شكل 

لٌفامٌسول لصورة لقطاع عرضً فً دودة إسكارٌدٌا جالً المجموعة المعالجة بعقار ا     

 : توضح  %95 تركٌز 

 . (ML)تحلل الطبقة العضلٌة 

 H&E  (X400 )لٌن واألٌوسٌن صبؽة الهٌماتوكس  
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 (  37)شكل 

لٌفامٌسول لصورة لقطاع عرضً فً دودة إسكارٌدٌا جالً المجموعة المعالجة بعقار ا     

 :  توضح  %95 تركٌز 

من الطبقة العضلٌة  (CP)والزائدة السٌتوبالزمٌة  (NCM)تحلل الجزء ؼٌر المتقبض 

(ML). 

  H&E  (X400ٌن صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوس

 

 

 

 (   38)شكل 

ٌفامٌسول لصورة لقطاع عرضً فً دودة إسكارٌدٌا جالً المجموعة المعالجة بعقار ال     

 :  توضح  %95 تركٌز 

 (ML)من الطبقة العضلٌة  (CP)والزائدة السٌتوبالزمٌة  (CM)تحلل الجزء المتقبض 

 .مكونه مدمج خلوي وإلتصاق الطبقات العضلٌة مع بعضها فً الناحٌة األخرى 

 H&E  (X400 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 
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 (  40 - 39)شكل 

ٌفامٌسول لصورة لقطاع عرضً فً دودة إسكارٌدٌا جالً المجموعة المعالجة بعقار ال     

 :  توضح  %95 تركٌز 

 .مكونه مدمج خلوي (ML) إلتصاق الطبقات العضلٌة 

 H&E  (X400 )وسٌن صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌ
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 (  41)شكل 

لٌفامٌسول لصورة لقطاع عرضً فً دودة إسكارٌدٌا جالً المجموعة المعالجة بعقار ا     

 :  توضح  %95 تركٌز 

و الجزء ؼٌر المتقبض  (CM)وإنفصالها إلى الجزء المتقبض (ML) تجزء الطبقة العضلٌة 

(NCM)  .ٌوسٌن صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألH&E  (X400 ) 
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 (   42)شكل 

صورة لقطاع عرضً فً دودة إسكارٌدٌا جالً المجموعة المعالجة بنبات الشٌح تركٌز      

 :  توضح  95%

 . (ML)و تحلل الطبقة العضلٌة ( CUT)الجلٌد تعرج طبقة 

 H&E  (X100 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 

 

 

 

 

 (  43)شكل 

طاع عرضً فً دودة إسكارٌدٌا جالً المجموعة المعالجة بنبات الشٌح تركٌز صورة لق     

 :  توضح  95%

 .(LC)وبروزها عند منطقة الحبل الجانبً  (CUT)طبقة الجلٌد  تعرج

 H&E  (X400 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 
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 (  45 -   44)شكل 

المجموعة المعالجة بنبات الشٌح تركٌز  صورة لقطاع عرضً فً دودة إسكارٌدٌا جالً     

 :  توضح  95%

 . (ML)و تحلل الطبقة العضلٌة ( CUT)الجلٌد تعرج طبقة 

 H&E  (X400 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 
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 (  46)شكل 

صورة لقطاع عرضً فً دودة إسكارٌدٌا جالً المجموعة المعالجة بنبات الشٌح تركٌز      

  : توضح  95%

 (ML)من الطبقة العضلٌة ( NCM)و تحلل الجزء ؼٌر المتقبض( CUT)الجلٌد تعرج طبقة 

. 

 H&E  (X400 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 

 

 

 

 

 (  47)شكل 

صورة لقطاع عرضً فً دودة إسكارٌدٌا جالً المجموعة المعالجة بنبات الشٌح تركٌز      

 :  توضح  95%

 . (ML)لطبقة العضلٌة و ا( CUT)الجلٌد تعرج طبقة 

 H&E  (X400 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 
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 (  48 - 49)شكل 

صورة لقطاع عرضً فً دودة إسكارٌدٌا جالً المجموعة المعالجة بنبات الشٌح تركٌز      

 :  توضح  95%

 .(LC)وإنبعاجها عند منطقة الحبل الجانبً (CUT)طبقة الجلٌد  تعرج

 H&E  (X400 )توكسلٌن واألٌوسٌن صبؽة الهٌما
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 (   50 – 51)شكل 

صورة لقطاع عرضً فً دودة إسكارٌدٌا جالً المجموعة المعالجة بنبات الشٌح تركٌز      

 :  توضح  95%

 . (ML)و الطبقة العضلٌة ( CUT)الجلٌد تحلل طبقة 

 H&E  (X100 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 
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 (  52) شكل 

صورة لقطاع عرضً فً دودة إسكارٌدٌا جالً المجموعة المعالجة بنبات الشٌح تركٌز      

 :  توضح  95%

 . (HYP)و طبقة البشرة ( CUT)الجلٌد تحلل طبقة 

 H&E  (X100 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 

 

 

 

 

 (  53)شكل 

مجموعة المعالجة بنبات الشٌح تركٌز صورة لقطاع عرضً فً دودة إسكارٌدٌا جالً ال     

 :  توضح  95%

من (  NCM)والجزء ؼٌر المتقبض   (HYP)و طبقة البشرة ( CUT)الجلٌد تحلل طبقة 

 .(ML)الطبقة العضلٌة 

 H&E  (X400 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 
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 (  54) شكل 

عالجة بنبات الشٌح تركٌز صورة لقطاع عرضً فً دودة إسكارٌدٌا جالً المجموعة الم     

 :  توضح  95%

 ( .CUT)الجلٌد تحلل طبقة 

 H&E  (X400 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 

 

 

 

 

 (  55)شكل 

صورة لقطاع عرضً فً دودة إسكارٌدٌا جالً المجموعة المعالجة بنبات الشٌح تركٌز      

 :  توضح  95%

 . {CP-NCM-CM } (ML)و الطبقة العضلٌة ( CUT)الجلٌد تحلل طبقة 

 H&E  (X400 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 
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 (   56)شكل 

صورة لقطاع عرضً فً دودة إسكارٌدٌا جالً المجموعة المعالجة بنبات الشٌح تركٌز      

 :  توضح  95%

 .(ML)و الطبقة العضلٌة   (HYP)و طبقة البشرة ( CUT)الجلٌد تحلل طبقة 

 H&E  (X100 )واألٌوسٌن  صبؽة الهٌماتوكسلٌن

 

 

 

 

 (  57)شكل 

صورة لقطاع عرضً فً دودة إسكارٌدٌا جالً المجموعة المعالجة بنبات الشٌح تركٌز      

 :  توضح  95%

 .(ML)و الطبقة العضلٌة   (HYP)و طبقة البشرة ( CUT)الجلٌد تحلل طبقة 

 H&E  (X400 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 
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  ( 58)شكل 

صورة لقطاع عرضً فً دودة إسكارٌدٌا جالً المجموعة المعالجة بنبات الشٌح تركٌز      

 :  توضح  95%

مع بعضها البعض مكونة مدمج  (ML)وتجمع الطبقة العضلٌة ( CUT)الجلٌد تحلل طبقة 

 .خلوي 

 H&E  (X400 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 

 

 

 

 

 (  59)شكل 

ً دودة إسكارٌدٌا جالً المجموعة المعالجة بنبات الشٌح تركٌز صورة لقطاع عرضً ف     

 :  توضح  95%

 .(CUT)عن طبقة الجلٌد (ML) و الطبقة العضلٌة  (HYP)إنفصال طبقة البشرة 

 H&E  (X400 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 
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 (  60)شكل 

المعالجة بنبات الشٌح تركٌز  صورة لقطاع عرضً فً دودة إسكارٌدٌا جالً المجموعة     

 :  توضح  95%

 .(ML)من الطبقة العضلٌة   (CM)والجزء المتقبض  (HYP)تحلل طبقة البشرة 

 H&E  (X400 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 
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 (  62 -61 )شكل 

ح تركٌز صورة لقطاع عرضً فً دودة إسكارٌدٌا جالً المجموعة المعالجة بنبات الشٌ     

 :  توضح  95%

 .مع بعضها البعض مكونة مدمج خلوي  (ML)تجمع الطبقات العضلٌة 

 H&E  (X400 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 
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 (   63)شكل 

صورة لقطاع عرضً فً دودة إسكارٌدٌا جالً المجموعة المعالجة بنبات الشٌح تركٌز      

 :  توضح  95%

مع بعضها البعض مكونة مدمج خلوي وتحللها فً نفس القطاع  (ML)ة تجمع الطبقات العضلٌ

. 

 H&E  (X400 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 

 

 

 

 

 (   64)شكل 

صورة لقطاع عرضً فً دودة إسكارٌدٌا جالً المجموعة المعالجة بنبات الشٌح تركٌز      

 :  توضح  95%

 . {CP-NCM-CM} (ML)تحلل الطبقة العضلٌة 

 H&E  (X400 )الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن  صبؽة
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 (  65)شكل 

صورة لقطاع عرضً فً دودة إسكارٌدٌا جالً المجموعة المعالجة بنبات الشٌح تركٌز      

 :  توضح  95%

 . (CM)و الجزء المتقبض (ML)تحلل الطبقة العضلٌة 

 H&E  (X400 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 

 

 

 

 

 (  66)شكل 

صورة لقطاع عرضً فً دودة إسكارٌدٌا جالً المجموعة المعالجة بنبات الشٌح تركٌز      

 :  توضح  95%

 . (NCM)و الجزء ؼٌر المتقبض (ML)تحلل الطبقة العضلٌة 

 H&E  (X400 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 
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 (   67-68-69)شكل 

المجموعة المعالجة بنبات حب الرشاد صورة لقطاع عرضً فً دودة إسكارٌدٌا جالً      

 :  توضح  %95تركٌز 

 . (CUT)تعرج طبقة الجلٌد 

 H&E  (X100 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 
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 ( 71 - 70)شكل 

صورة لقطاع عرضً فً دودة إسكارٌدٌا جالً المجموعة المعالجة بنبات حب الرشاد      

 :  توضح  %95تركٌز 

 .(CUT)ة الجلٌد تعرج طبق

 H&E  (X400 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 
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 (   72-73)شكل 

صورة لقطاع عرضً فً دودة إسكارٌدٌا جالً المجموعة المعالجة بنبات حب الرشاد      

 :  توضح  %95تركٌز 

 .(HYP)وطبقة البشرة (CUT)  تحلل طبقة الجلٌد 

 H&E  (X400 )وسٌن صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌ
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 (   74)شكل 

صورة لقطاع عرضً فً دودة إسكارٌدٌا جالً المجموعة المعالجة بنبات حب الرشاد      

 :  توضح  %95تركٌز 

 .(ML)عن الطبقة العضلٌة  (HYP)وإنفصال طبقة البشرة  (CUT)تعرج طبقة الجلٌد 

 H&E  (X100 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 

 

 

 

 

 (   75)شكل 

صورة لقطاع عرضً فً دودة إسكارٌدٌا جالً المجموعة المعالجة بنبات حب الرشاد      

 :  توضح  %95تركٌز 

 .(ML)عن الطبقة العضلٌة  (HYP)وإنفصال طبقة البشرة  (CUT)تعرج طبقة الجلٌد 

 H&E  (X400 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 
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 (   76)شكل 

ع عرضً فً دودة إسكارٌدٌا جالً المجموعة المعالجة بنبات حب الرشاد صورة لقطا     

 :  توضح  %95تركٌز 

 . (DC)وإنبعاجها عند منطقة الحبل الظهري  (CUT)تعرج طبقة الجلٌد 

 H&E  (X100 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 

 

 

 

 

 

 (   77)شكل 

ة المعالجة بنبات حب الرشاد صورة لقطاع عرضً فً دودة إسكارٌدٌا جالً المجموع     

 :  توضح  %95تركٌز 

 . (DC)وإنبعاجها عند منطقة الحبل الظهري  (CUT)تعرج طبقة الجلٌد 

 H&E  (X400 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 
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 (   78)شكل 

صورة لقطاع عرضً فً دودة إسكارٌدٌا جالً المجموعة المعالجة بنبات حب الرشاد      

 :  توضح  %95تركٌز 

وتحلل الجزء ؼٌر  (LC)وإنبعاجها عند منطقة الحبل الجانبً  (CUT)تعرج طبقة الجلٌد 

 .من الطبقة العضلٌة  (NCM)المتقبض 

 H&E  (X400 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 

 

 

 

 (   79)شكل 

د صورة لقطاع عرضً فً دودة إسكارٌدٌا جالً المجموعة المعالجة بنبات حب الرشا     

 :  توضح  %95تركٌز 

وإنفصال الجزء  (LC)وإنبعاجها عند منطقة الحبل الجانبً  (CUT)تعرج طبقة الجلٌد 

 .من الطبقة العضلٌة  (NCM)عن الجزء ؼٌر المتقبض  (CM)المتقبض 

 H&E  (X400 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 
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 (   80)شكل 

جالً المجموعة المعالجة بنبات حب الرشاد صورة لقطاع عرضً فً دودة إسكارٌدٌا      

 :  توضح  %95تركٌز 

 .(LC)وإنبعاجها عند منطقة الحبل الجانبً  (CUT)تعرج طبقة الجلٌد 

 H&E  (X400 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 

 

 

 

 (  81)شكل 

صورة لقطاع عرضً فً دودة إسكارٌدٌا جالً المجموعة المعالجة بنبات حب الرشاد      

 :  توضح  %95ركٌز ت

مع بعضها البعض مكونة مدمج  (ML)وتجمع الطبقات العضلٌة  (CUT)تعرج طبقة الجلٌد 

 .خلوي 

 H&E  (X400 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 

 

 

 

 



 123 

 

 

 

 

 

 

 

 (   82-83-84-85)شكل 

صورة لقطاع عرضً فً دودة إسكارٌدٌا جالً المجموعة المعالجة بنبات حب الرشاد      

 :  توضح  %95ٌز ترك

والزائدة السٌتوبالزمٌة  (NCM)وتحلل الجزء ؼٌر المتقبض  (CUT)تعرج طبقة الجلٌد 

(CP)  من الطبقة العضلٌة(ML)  . 

 H&E  (X400 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 
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 (   86)شكل 

حب الرشاد صورة لقطاع عرضً فً دودة إسكارٌدٌا جالً المجموعة المعالجة بنبات      

 :  توضح  %95تركٌز 

 . (ML)من الطبقة العضلٌة  (CM)وتحلل الجزء المتقبض  (CUT)تعرج طبقة الجلٌد 

 H&E  (X400 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 

 

 

 

 

 (   87)شكل 

صورة لقطاع عرضً فً دودة إسكارٌدٌا جالً المجموعة المعالجة بنبات حب الرشاد      

 :  توضح  %95تركٌز 

 .  (ML)من الطبقة العضلٌة (CP)وتحلل الزائدة السٌتوبالزمٌة  (CUT)تعرج طبقة الجلٌد 

 H&E  (X400 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 
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 (   88)شكل 

صورة لقطاع عرضً فً دودة إسكارٌدٌا جالً المجموعة المعالجة بنبات حب الرشاد      

 :  توضح  %95تركٌز 

والزائدة السٌتوبالزمٌة  (NCM)وتحلل الجزء ؼٌر المتقبض  (CUT) تعرج طبقة الجلٌد

(CP) من الطبقة العضلٌة(ML)  وتجمع الطبقات العضلٌة مكونة مدمج خلوي. 

 H&E  (X400 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 

 

 

 

 

 ( 89)شكل 

رشاد صورة لقطاع عرضً فً دودة إسكارٌدٌا جالً المجموعة المعالجة بنبات حب ال     

 :  توضح  %95تركٌز 

 .  (ML)عن الطبقة العضلٌة (HYP)إنفصال طبقة البشرة 

 H&E  (X400 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 
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 ( 90)شكل 

صورة لقطاع عرضً فً دودة إسكارٌدٌا جالً المجموعة المعالجة بنبات حب الرشاد      

 :  توضح  %95تركٌز 

 . (CM)صال الجزء المتقبض وإنف (CUT)تعرج طبقة الجلٌد 

 H&E  (X400 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 

 

 

 

 

 

 ( 91)شكل 

صورة لقطاع عرضً فً دودة إسكارٌدٌا جالً المجموعة المعالجة بنبات حب الرشاد      

 :  توضح  %95تركٌز 

 .  (ML)عن الطبقة العضلٌةفً بعض المناطق  (HYP)إنفصال طبقة البشرة 

 H&E  (X400 )وكسلٌن واألٌوسٌن صبؽة الهٌمات
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 ( 92)شكل 

صورة لقطاع عرضً فً دودة إسكارٌدٌا جالً المجموعة المعالجة بنبات حب الرشاد      

 :  توضح  %95تركٌز 

وتحلل الجزء ؼٌر المتقبض   (ML)عن الطبقة العضلٌة (HYP)إنفصال طبقة البشرة 

(NCM)  والزائدة السٌتوبالزمٌة(CP) . 

 H&E  (X400 )الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن صبؽة 

 

 

 

 ( 93)شكل 

صورة لقطاع عرضً فً دودة إسكارٌدٌا جالً المجموعة المعالجة بنبات حب الرشاد      

 :  توضح  %95تركٌز 

 .(ML)من الطبقة العضلٌة (CP)والزائدة السٌتوبالزمٌة  (NCM)تحلل الجزء ؼٌر المتقبض 

 H&E  (X400 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 

 

 

 

 



 128 

 

 

 

 ( 94)شكل 

 :  صورة لقطاع عرضً فً دودة سبلورا برومبٌتً المجموعة الضابطة توضح      

 .(ML)والطبقة العضلٌة (CUT) طبقة الجلٌد 

 H&E  (X100 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 

 

 

 

 

 

 ( 95)شكل 

 :  بطة توضح صورة لقطاع عرضً فً دودة سبلورا برومبٌتً المجموعة الضا     

 من طبقة البشرة  (VC)والحبل البطنً  (DC)والحبل الظهري  (CUT)طبقة الجلٌد 

(HYP)  والطبقة العضلٌة (ML) . 

 H&E  (X400 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 
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 ( 96)شكل 

 :  صورة لقطاع عرضً فً دودة سبلورا برومبٌتً المجموعة الضابطة توضح      

 .(ML)والطبقة العضلٌة  (HYP)والبشرة  (CUT)لجلٌد طبقة ا

 H&E  (X400 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 
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 ( 97)شكل 

لٌفامٌسول لصورة لقطاع عرضً فً دودة سبلورا برومبٌتً المجموعة المعالجة بعقار ا     

 :  توضح  %95تركٌز 

وإلتصاق  (HYP)دها عن طبقة البشرة وبروزها للخارج وتباعا(CUT) تعرج طبقة الجلٌد  

 .مكونه مدمج خلوي  (ML)الطبقات العضلٌة 

 H&E  (X100 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 

 

 

 

 ( 98)شكل 

لٌفامٌسول لصورة لقطاع عرضً فً دودة سبلورا برومبٌتً المجموعة المعالجة بعقار ا     

 :  توضح  %95تركٌز 

وإلتصاق  (HYP)ا للخارج وتباعادها عن طبقة البشرة وبروزه(CUT) تعرج طبقة الجلٌد 

مكونه مدمج خلوي وتحلل طبقة البشرة والطبقة العضلٌة فً مكان  (ML)الطبقات العضلٌة 

 .اخر

 H&E  (X100 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 
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 ( 99-100)شكل 

ٌفامٌسول لعالجة بعقار الصورة لقطاع عرضً فً دودة سبلورا برومبٌتً المجموعة الم     

 :  توضح  %95تركٌز 

 .(CUT) تعرج طبقة الجلٌد 

 H&E  (X100 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 
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 ( 103-102-101)شكل 

ٌفامٌسول لصورة لقطاع عرضً فً دودة سبلورا برومبٌتً المجموعة المعالجة بعقار ال     

 :  توضح  %95تركٌز 

 .(ML)وتحلل الطبقة العضلٌة  (CUT) لجلٌد تعرج طبقة ا

 H&E  (X100 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 
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 ( 104)شكل 

ٌفامٌسول لصورة لقطاع عرضً فً دودة سبلورا برومبٌتً المجموعة المعالجة بعقار ال     

 :  توضح  %95تركٌز 

 .  (ML)تحلل الطبقة العضلٌة 

 H&E  (X100 )وسٌن صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌ

 

 

 

 

 ( 105)شكل 

لٌفامٌسول لصورة لقطاع عرضً فً دودة سبلورا برومبٌتً المجموعة المعالجة بعقار ا     

 :  توضح  %95تركٌز 

 .  (CUT) تعرج طبقة الجلٌد 

 H&E  (X400 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 
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 ( 106-107)شكل 

لٌفامٌسول لرومبٌتً المجموعة المعالجة بعقار ابسبلورا  صورة لقطاع عرضً فً دودة     

 :  توضح  %95تركٌز 

 .(ML) والطبقة العضلٌة   (HYP)و طبقة البشرة (CUT) تحلل طبقة الجلٌد 

 H&E  (X400 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 
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 ( 108-109)شكل 

ٌفامٌسول لً المجموعة المعالجة بعقار اصورة لقطاع عرضً فً دودة سبلورا برومبٌت     

 :  توضح  %95تركٌز 

 .  (ML)والطبقة العضلٌة (CUT)تحلل طبقة الجلٌد 

 H&E  (X400 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 
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 ( 110-111-112)شكل 

سول لٌفامٌلصورة لقطاع عرضً فً دودة سبلورا برومبٌتً المجموعة المعالجة بعقار ا     

 :  توضح  %95تركٌز 

 .  (ML)وتحلل الطبقة العضلٌة (CUT)تعرج طبقة الجلٌد 

 H&E  (X400 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 
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 ( 113-114)شكل 

ٌفامٌسول لصورة لقطاع عرضً فً دودة سبلورا برومبٌتً المجموعة المعالجة بعقار ال     

 :  توضح  %95تركٌز 

والزائدة السٌتوبالزمٌة (NCM)وتحلل الجزء ؼٌر المتقبض  (CUT)الجلٌد تعرج طبقة 

(CP)  من الطبقة العضلٌة(ML)  . 

 H&E  (X400 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 
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 ( 115-116)شكل 

لٌفامٌسول لصورة لقطاع عرضً فً دودة سبلورا برومبٌتً المجموعة المعالجة بعقار ا     

 :  توضح  %95تركٌز 

 . (ML)من الطبقة العضلٌة  (CP)وتحلل الزائدة السٌتوبالزمٌة  (CUT)تعرج طبقة الجلٌد 

 H&E  (X400 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 
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 ( 120-117-118-119)شكل 

لٌفامٌسول لصورة لقطاع عرضً فً دودة سبلورا برومبٌتً المجموعة المعالجة بعقار ا     

 :  توضح  %95تركٌز 

 .  (ML)تحلل الطبقة العضلٌة 

 H&E  (X400 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 
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 ( 121)شكل 

ٌفامٌسول لصورة لقطاع عرضً فً دودة سبلورا برومبٌتً المجموعة المعالجة بعقار ال     

 :  توضح  %95تركٌز 

 .  (ML)و تحلل الطبقة العضلٌة  (CUT)تعرج طبقة الجلٌد 

 H&E  (X400 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 

 

 

 

 

 ( 122)شكل 

ٌفامٌسول لصورة لقطاع عرضً فً دودة سبلورا برومبٌتً المجموعة المعالجة بعقار ال     

 :  توضح  %95تركٌز 

 .مع بعضها مكونة مدمج خلوي   (ML)إلتصاق الطبقات العضلٌة 

 H&E  (X400 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 
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 ( 123)شكل 

ٌفامٌسول لصورة لقطاع عرضً فً دودة سبلورا برومبٌتً المجموعة المعالجة بعقار ال     

 :  توضح  %95تركٌز 

 .  (ML)من الطبقة العضلٌة  (NCM)تحلل الجزء ؼٌر المتقبض 

 H&E  (X400 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 

 

 

 

 ( 124)شكل 

لٌفامٌسول لً فً دودة سبلورا برومبٌتً المجموعة المعالجة بعقار اصورة لقطاع عرض     

 :  توضح  %95تركٌز 

 .(ML)من الطبقة العضلٌة  (CP)والزائدة السٌتوبالزمٌة (NCM)تحلل الجزء ؼٌر المتقبض 

 H&E  (X400 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 
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 ( 125)شكل 

ا برومبٌتً المجموعة المعالجة بنبات الشٌح تركٌز صورة لقطاع عرضً فً دودة سبلور     

 :  توضح  95%

 . (CUT)تحلل طبقة الجلٌد 

 H&E  (X100 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 

 

 

 

 

 ( 126)شكل 

صورة لقطاع عرضً فً دودة سبلورا برومبٌتً المجموعة المعالجة بنبات الشٌح تركٌز      

 :  توضح  95%

 .(ML)وتحلل الطبقة العضلٌة  (CUT)تعرج طبقة الجلٌد 

 H&E  (X100 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 
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 ( 127)شكل 

صورة لقطاع عرضً فً دودة سبلورا برومبٌتً المجموعة المعالجة بنبات الشٌح تركٌز      

 :  توضح  95%

 .(ML)تحلل الطبقة العضلٌة 

 H&E  (X100 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 
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 ( 128-129)شكل 

صورة لقطاع عرضً فً دودة سبلورا برومبٌتً المجموعة المعالجة بنبات الشٌح تركٌز      

 :  توضح  95%

 .وظهور بروزات منها  (CUT)تعرج طبقة الجلٌد 

 H&E  (X400 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 
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 ( 130)شكل 

دودة سبلورا برومبٌتً المجموعة المعالجة بنبات الشٌح تركٌز صورة لقطاع عرضً فً      

 :  توضح  95%

 .(ML)الطبقة العضلٌة  (CUT)تحلل طبقة الجلٌد 

 H&E  (X400 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 

 

 

 

 ( 131)شكل 

صورة لقطاع عرضً فً دودة سبلورا برومبٌتً المجموعة المعالجة بنبات الشٌح تركٌز      

 :  وضح ت 95%

عن الجزء ؼٌر المتقبض  (CM)وإنفصال الجزء المتقبض  (CUT)تحلل طبقة الجلٌد 

(NCM)  وتحلل الزائدة السٌتوبالزمٌة(CP)  من الطبقة العضلٌة (ML). 

 H&E  (X400 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 
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 ( 132-133-134-135)شكل 

رومبٌتً المجموعة المعالجة بنبات الشٌح تركٌز صورة لقطاع عرضً فً دودة سبلورا ب     

 :  توضح  95%

مع بعضها البعض مكونة مدمج (ML) وإلتصاق الطبقات العضلٌة  (CUT)تعرج طبقة الجلٌد 

 .خلوي 

 H&E  (X400 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 
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 ( 136-137)شكل 

تً المجموعة المعالجة بنبات الشٌح تركٌز صورة لقطاع عرضً فً دودة سبلورا برومبٌ     

 :  توضح  95%

 .(ML)تحلل الطبقة العضلٌة 

 H&E  (X400 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 
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 ( 138-139-140-141)شكل 

صورة لقطاع عرضً فً دودة سبلورا برومبٌتً المجموعة المعالجة بنبات الشٌح تركٌز      

 :  توضح  95%

من الطبقة العضلٌة  (CP)و الزائدة السٌتوبالزمٌة  (NCM)لل الجزء ؼٌر المتقبض تح

(ML). 

 H&E  (X400 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 
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 ( 142-143-144-145)شكل 

صورة لقطاع عرضً فً دودة سبلورا برومبٌتً المجموعة المعالجة بنبات حب الرشاد      

  : توضح  %95تركٌز 

 . (CUT) تعرج طبقة الجلٌد 

 H&E  (X100 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 
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 ( 146)شكل 

صورة لقطاع عرضً فً دودة سبلورا برومبٌتً المجموعة المعالجة بنبات حب الرشاد      

 :  توضح  %95تركٌز 

 . (ML)وتحلل الطبقة العضلٌة (CUT) تعرج طبقة الجلٌد 

 H&E  (X100 )ٌن واألٌوسٌن صبؽة الهٌماتوكسل

 

 

 

 

 ( 147)شكل 

صورة لقطاع عرضً فً دودة سبلورا برومبٌتً المجموعة المعالجة بنبات حب الرشاد      

 :  توضح  %95تركٌز 

وإنفصال الجزء  (HYP)وبروزها وتباعدها عن طبقة البشرة  (CUT)تعرج طبقة الجلٌد 

من  (CP)حلل الزائدة السٌتوبالزمٌة وت (NCM)عن الجزء ؼٌر المتقبض  (CM)المتقبض 

 .(ML)الطبقة العضلٌة 

 H&E  (X400 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 
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 ( 148)شكل 

صورة لقطاع عرضً فً دودة سبلورا برومبٌتً المجموعة المعالجة بنبات حب الرشاد      

 :  توضح  %95تركٌز 

مع  (ML)إلتصاق الطبقات العضلٌة و (HYP)طبقة البشرة و (CUT) تحلل طبقة الجلٌد 

 .بعضها البعض مكونة مدمج خلوي 

 H&E  (X400 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 

 

 

 

 

 ( 149)شكل 

صورة لقطاع عرضً فً دودة سبلورا برومبٌتً المجموعة المعالجة بنبات حب الرشاد      

 :  توضح  %95تركٌز 

 . (ML)و الطبقة العضلٌة  (HYP)طبقة البشرة و (CUT) تحلل طبقة الجلٌد 

 H&E  (X400 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 

 

 

 



 152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 150-151)شكل 

صورة لقطاع عرضً فً دودة سبلورا برومبٌتً المجموعة المعالجة بنبات حب الرشاد      

 :  توضح  %95تركٌز 

حلل الطبقة وت (HYP)طبقة البشرة وبروزها وتباعدها عن (CUT) تعرج طبقة الجلٌد 

 .(ML)العضلٌة 

 H&E  (X400 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 
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 ( 152-153)شكل 

صورة لقطاع عرضً فً دودة سبلورا برومبٌتً المجموعة المعالجة بنبات حب الرشاد      

 :  توضح  %95تركٌز 

وإلتصاق الطبقات  (HYP)طبقة البشرة وبروزها وتباعدها عن (CUT) تعرج طبقة الجلٌد 

 .مع بعضها البعض مكونة مدمج خلوي  (ML)العضلٌة 

 H&E  (X400 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 
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 ( 154)شكل 

صورة لقطاع عرضً فً دودة سبلورا برومبٌتً المجموعة المعالجة بنبات حب الرشاد      

 :  توضح  %95تركٌز 

مع بعضها البعض مكونة مدمج  (ML)طبقات العضلٌة وإلتصاق ال (CUT)تعرج طبقة الجلٌد 

 .خلوي 

 H&E  (X400 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 

 

 

 

 ( 155)شكل 

صورة لقطاع عرضً فً دودة سبلورا برومبٌتً المجموعة المعالجة بنبات حب الرشاد      

 :  توضح  %95تركٌز 

 . (ML)وتحلل الطبقة العضلٌة  (CUT)تعرج طبقة الجلٌد 

 H&E  (X400 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 
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 ( 156)شكل 

صورة لقطاع عرضً فً دودة سبلورا برومبٌتً المجموعة المعالجة بنبات حب الرشاد      

 :  توضح  %95تركٌز 

 . (ML)و الطبقة العضلٌة  (CUT) تعرج طبقة الجلٌد 

 H&E  (X400 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 

 

 

 

 

 

 ( 157)ل شك

صورة لقطاع عرضً فً دودة سبلورا برومبٌتً المجموعة المعالجة بنبات حب الرشاد      

 :  توضح  %95تركٌز 

من الطبقة  (CM)والجزء المتقبض  (HYP)وطبقة البشرة  (CUT)تحلل طبقة الجلٌد 

 . (ML)العضلٌة 

 H&E  (X400 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 
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 ( 158)شكل 

صورة لقطاع عرضً فً دودة سبلورا برومبٌتً المجموعة المعالجة بنبات حب الرشاد      

 :  توضح  %95تركٌز 

 .(CUT) تعرج طبقة الجلٌد 

 H&E  (X400 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 

 

 

 

 

 

 ( 159)شكل 

صورة لقطاع عرضً فً دودة سبلورا برومبٌتً المجموعة المعالجة بنبات حب الرشاد      

 :  توضح  %95تركٌز 

وتحلل الزائدة  (ML)وبروزها وتعرج الطبقة العضلٌة  (CUT)تعرج طبقة الجلٌد 

 .منها  (CP)السٌتوبالزمٌة 

 H&E  (X400 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 
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 ( 160)شكل 

صورة لقطاع عرضً فً دودة سبلورا برومبٌتً المجموعة المعالجة بنبات حب الرشاد      

 :  توضح  %95ٌز ترك

وتحلل الجزء ؼٌر  (HYP)وبروزها وتباعدها عن طبقة البشرة  (CUT)تعرج طبقة الجلٌد 

وإلتصاق  (ML)من الطبقة العضلٌة  (CP)والزائدة السٌتوبالزمٌة  (NCM)المتقبض 

 .الطبقات مع بعضها البعض مكونة مدمج خلوي 

 H&E  (X400 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 

 

 

 

 ( 161)شكل 

صورة لقطاع عرضً فً دودة سبلورا برومبٌتً المجموعة المعالجة بنبات حب الرشاد      

 :  توضح  %95تركٌز 

من الطبقة العضلٌة  (CP)و الزائدة السٌتوبالزمٌة  (NCM)تحلل الجزء ؼٌر المتقبض 

(ML). 

 H&E  (X400 )صبؽة الهٌماتوكسلٌن واألٌوسٌن 
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 الخامس الفصل

     Chapter V 

 

 

 

 المناقشة

Discussion 

 

 

 

 Biologicl studies) ) :بٌولوجٌةالدراسات ال:أوالً 

 المجففة الشٌحالمائً ألوراق نبات  حلولالمو لٌفامٌسوللالنشاط المضاد لعقار ا

على الدٌدان اإلسطوانٌة المعلق المائً لمسحوق بذور حب الرشاد المجففة و

 :خارج جسم العائل 

(Anti-activity of levamisole drug , Equeous solution of 

dried Artemisia absinthium leaves and suspended 

powder seeds of Lepidium Sativium dried)  

i –  عقار اللٌفامٌسولLevamisole drug) : ) 

 

ٌفامٌسول إلى مجموعة العقاقٌر الطاردة للدٌدان لتنتمً العدٌد من مركبات ال     

Anthelmintics ودرجة سمٌتها المنخفضة  تها العالٌةئوترجع أهمٌة هذه المركبات لكفا

 لـمث الدٌدان اإلسطوانٌةالج المتبع ضد ـلٌفامٌسول هو األكثر شٌوعاً فً العلاعقار وٌعتبر 
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فً الدجاج   Subulura bromptiسبلورا برومبٌتً  و دودة  Ascaridia galliدودة 

(,1986  Kan and chua  -,1987المع -Javed et al.,1994– Maqbool et al.,1995 

- (Albonico et al,. 2003.  

ٌفامٌسول له فعالٌة شدٌدة ضد العدٌد من الدٌدان اإلسطوانٌة األخرى التً لكما أن عقار ال     

 Ascaridia colum   دودة اسكارٌدٌا كولومبً تصٌب الحٌوانات المختلفة األخرى مثل 

ودٌدان ,  (Guilhon,1951)فً الحمام  Capillari columbaeكولومبً وكابٌالرٌا 

Heterakis gallinae وCapillari obsignata  فً الدجاج ودودةNeoascaris 

vitulorum  فً البقر(Leiper,1954)  ودودةToxocara canis  فً الكالب(Sloan et 

al.,1954) . 

 Ascaridia lumbricoides ,Enterobiusوالدٌدان التً تصٌب اإلنسان مثل      

vermicularis Mouniqua et al.,1951) – Hartley,1954 – Cavier,1953 – 

Hardman et al.,2001 – Waller et al.,2001 .) 

 Levamisole , أن إستخدام عقار (Trees and Beesley ,1987)أفاد     

Thiabendazole Mebendazole ,Cambendazole ,Piperazien   ًٌساعد ف

 .القضاء على الدٌدان الخٌطٌة

 اً بالؽ اً له تؤثٌر  Levamisole اللٌفامٌسول أن عقار ((Verma et al.,  1991أوضح      

أفضلٌة عن ؼٌره من العقاقٌر االخرى المتاحة أكثر  شدٌدة ضد الدٌدان اإلسطوانٌة وهو وفعالٌة

و  Hexylresorcinolرى ـخواد اآلـففً بعض الم ascariasis لعالج مرض األسكارس

Tetrachloroethylene ركة ـى الحـهذه المواد الدٌدان أوالً عل اردة للدٌدان تح ـالط

 ى إنسداد األمعاءـً بعض الحاالت الشدٌدة لإلصابة بالدٌدان إلـعضلٌة العنٌفة مما قد ٌإدي فـال
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إلى وقت أطول لتخدٌر أما فً حالة العالج باللٌفامٌسول فإنه ٌحتاج . وحدو  ثقوب باألمعاء 

الدٌدان وٌحد  بالتدرٌج دون حثها على التهٌج السرٌع فً البداٌة كما ٌحد  فً بعض المواد 

 .الطاردة للدٌدان وبذلك ٌكون أكثر أماناً الستخدامة فً اإلنسان 

 Kuczynska et al., 1994) –(Ghosh and singh,1994 من  و قد أوصى كلُ      

له من تؤثٌر فعال فً القضاء على الدٌدان   لما Levamisole مٌسولاللٌفا بإستعمال عقار

 . وشل حركتها المعوٌة

أفضل  منهو  Levamisole اللٌفامٌسول أن مركب  ((Al-Saqabi ,1996  ذكرتكما    

 Acaridia galli , Subulura brumptiالعقاقٌر التً إستخدمت لعالج الدٌدان الخٌطٌة 

 .الدٌدان وبالتالً موتهالما الحظته من شل حركة 

ه من فعالٌة شدٌدة ضد الدٌدان نتٌجة لما سبق فقد تم اختٌار عقار اللٌفامٌسول لما ل    

ٌقاس به كفاءة النباتات المستعملة فً هذه الدراسة ضد دودتً  referenceسطوانٌة كمرجع األ

, Acaridia galli  Subulura brumpti  التً تصٌب الدجاج . 

التً تم الحصول علٌها عند  هذه الدراسة أوضحت نتائج ٌفامٌسوللعقار ال دراسةوعند      

ئل بعد اأنه كان لها تؤثٌر مضاداً على الدٌدان خارج جسم الع عقارلإستخدام التركٌزات المختلفة ل

أدى فً النهاٌة إلى موت الدٌدان وأشارت النتائج أنه كلما زادت نسبة  ممافترة من التعرض 

بعض الباحثٌن ٌتوافق مع وهذا  قار ٌقل الزمن الذي ٌحد  فٌه كل من الشلل والموتتركٌز الع

  (Sangster NC et al., 2005) عند استخدامهم عقار اللٌفامٌسول لنفس الؽرض فقد قام

من األؼنام وكانت هً األكثر استخداماً  contortus  Haemonchusبعزل الدٌدان الخٌطٌة 

ووجدوا أن  داخلهجسم العائل و خارجٌفامٌسول واٌفرمكسٌن للتؤثٌر عقاري ا واحٌ  درس

 .العقارٌن ٌؤثران على الجهاز العضلً العصبً للدٌدان الخٌطٌة مما ٌإدي إلى شللها ثم موتها 
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ٌفامٌسول لتحدٌد لعقار الوا بدراسة تؤثٌر حٌ  قام (Jabbar et al., 2007)كما اتفق مع       

لتبرٌر استخدامه فً  in vivoوداخله  in vitroرج جسم العائل نشاطه ضد الدٌدان الخٌطٌة خا

   .95,6 – 95,1ثر بنسبة أوأظهرت النتائج أن العقار ي مجال الطب البٌطر

     

ii - حب المعلق المائً لمسحوق بذورو المجففة الشٌح المستخلص المائً ألوراق نبات

 :  المجففة الرشاد

(Equenus extract of leaves Artemisia absinthium dried and powder 

suspention seeds of Lepidium sativium dried)       

 equenus extract of المجففةعند دراسة تؤثٌر المستخلص المائً ألوراق الشٌح      

leaves Artemisia absinthium dried  ًحب  للمسحوق الجاؾ لبذورو المعلق المائ

على  powder suspention seeds of Lepidium Sativium dried (الثفة)الرشاد 

فً ) in vitroخارج جسم العائل  Ascaridia galli , Subulura brumpti دودة 

كمادة مرجعٌة  Levamisoleللٌفامٌسول  لعقارومقارنتها مع التؤثٌر ( طباق الزجاجٌةاأل

reference))  ول علٌها فً هذه الدراسة فقد أوضحت النتائج التً تم الحص. مضادة للدٌدان

مضاداً على الدٌدان خارج جسم العائل عند تعرضها  اً أن جمٌع هذة المواد كان لها تؤثٌر

بعد فترة من التعرض ( الشلل  )وقد بدأ التؤثٌر بتوقؾ الحركة .للتركٌزات المختلفة لكل مادة

زادت نسبة تركٌز كل  ه كلماأنلى إأشارت النتائج كما . أدى فً النهاٌة إلى موت الدٌدانثم 

أي أن كفاءة هذه النباتات المضادة  . الموتوالشلل كل من قل الزمن الذي ٌحد  فٌه مادة 

 الً توضحـبالت و  concentration dependent تمد على نسبة التركٌز ـدان تعـلدٌـل

اس ـه أسـاسة لدرـذه الـً هـفدان ـدٌـى الـعلات المستخدمة ـلنباتلاد ـالمض ٌرـأن التؤث جـالنتائ

 دان ـدٌـادة للـروفة كمضـواد المعـع المـد  مـا ٌحـمـك   Pharmacological basisً ـدوائ
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anthelmintics وهذا ٌتوافق مع  ٌفامٌسوللمثل عقار ال Kaleysa ,1975))   فقد حصل

 على نفس النتائج عندما قام بدراسة ست وأربعون نوعا من النباتات المعروفة طبٌا بنشاطها

مستخدما المستخلص الكحولً لكل من  (الثفاء)ها نباتً الشٌح وحب الرشاد المضاد من بٌن

أوراق الشٌح وبذور حب الرشاد وإضافتها  إلى المحلول الفسٌولوجً الذي توجد به دٌدان 

ساعة  و متابعة التؽٌرات التً  24 م لمدة    37اإلسكارس وحفظها فً حضان عند درجة 

حركً للدٌدان نتٌجة لمالمستها للمستخلصات النباتٌة فوجد أن مستخلص تطرأ على النشاط ال

ساعة من بدء التجربة   12بعد ( بداٌة الشلل)أوراق الشٌح ٌإدي إلى توقؾ حركة الدٌدان  

ساعة من بدء التجربة    24وإلى موت نصؾ عدد الدٌدان  والشلل التام للنصؾ  اآلخر بعد

ساعة  من بدء  18اد إلى بداٌة شلل  الدٌدان بعد بٌنما أدى مستخلص بذور  حب الرش

من بدء   24التجربة ثم موت نصؾ عدد الدٌدان والشلل التام للنصؾ اآلخر أٌضاً بعد 

وهذا ٌتفق مع نتائج الدراسة مما ٌعنً أن نبات حب الرشاد أقل كفاءة من نبات الشٌح  التجربة

تخدام نبات الشٌح أفضل من حب الرشاد حٌ  كانت النتائج المتحصل علٌها عند اس. الحالٌة 

. 

بإجراء تجارب خارج جسم العائل لدراسة تؤثٌر المركبات (Rachkovskaia,1978) قام 

للدٌدان على الجلٌد والبشرة والخالٌا العضلٌة حب الرشاد والثوم الشٌح و مثل  الطاردة للدٌدان

وتمت ( Ascaridia galli  ,Subulura brumpt, Heterakis gallinae ) اإلسطوانٌة

بواسطة المجهر الضوئً وظهر تؽٌر واضح فً  الظاهرٌة أو الخارجٌةدراسة التؽٌرات 

 الكٌس العضلً وتبٌن أن سبب التؽٌر هو مادة السانتونٌن وهً المادة الفعالة فً نبات الشٌح

 . (الثفاء)المادة الفعالة لحب الرشاد وهً  سكوالٌن ومادة

 .الدراسة لألثر الفعال لنباتً الشٌح وحب الرشاد وهذا ٌتفق مع نتائج هذه 
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 التً أجرٌت  (Shilaskar and Parashar ,1989)كما توافقت هذه النتائج مع اختبارات     

لنشاط المضاد لمستخلصات بعض النباتات المحلٌة وتمت ختبار حٌ  قام بإجراء إ بالهند

تم إستخراجها من أمعاء الطٌور ومعاملتها  الدراسة على دٌدان اإلسكارٌدٌا البالؽة النشطة التً

وتم .  م    41مع المستخلصات المختلفة للنباتات  عند درجة   (in vitro)معملٌاً خارج العائل 

تقدٌر نسبة  الوفاة فً الدٌدان المعاملة على أساس توقفها عن الحركة فً الفترات بعد 

 .  وبتركٌزات محددة ومختلفة من المعاملة  24,3,2,1

الشٌح و حب ) هذه النباتات  بؤن (البدري وعراقً(1992,ٌتفق مع ماذكره   وهذا أٌضاً      

 .  من االمعاء وقاتله لها( االسكارس)طاردة للدٌدان اإلسطوانٌة ( الرشاد 

ٌسهل خروج الدٌدان وأنه ٌشل حركتها ومن أن حب الرشاد من (  قبٌعة2001,) وما ذكره     

 . ثم ٌقتلها

حٌ  استخدم نبات  نتائج البح  الحالً ((Iqbal,2004 الدراسة التً أجراها نتائجٌدت أو      

خذ جرعات متدرجة منه متناسبة مع وزن الجسم المصابة أق خام والشٌح على شكل مسحو

ستخدام إجراء المزٌد من التجارب مع إقترح إع المختلفة من الدٌدان المعوٌة وباألنوا طبٌعٌاً 

 . لموتللشلل وانه كلما زاد تركٌز الجرعة قل الوقت المستؽرق أعلى حٌ  أجرعات 

ومن  الدٌدان ٌشل حركةحب الرشاد منقوع أن (  الضناوي2005,) وكذلك ما توصل إلٌه     

 . ٌرتبط بمقدار الجرعات المستخدمةثم ٌقتلها وأن زمن الشلل وموت الدٌدان 

خارج الدٌدان بدراسة نبات الشٌح ضد حٌ  قام  ((Brodin et al., 2007كما أتفقت مع      

نبات الشٌح من خاللها أن  وأثبت (Ascaridia galli  ,Subulura brumpt )جسم العائل

بب للدٌدان الشلل ثم الموت كما أظهر تصوٌر القطاعات تؽٌر واضح سكان له أثر فعال حٌ  

 .على جدار الجسم 
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عند دراسة نشاط (,.Tariq et al (2009كما أتفقت هذه النتائج مع ماتوصل إلٌه      

 على خالصة النباتوالحظوا أنه عند وضع مستخلص نبات الشٌح ضد الدٌدان الخٌطٌة 

وذكروا أن نتائج الدراسة . نه ٌإدي إلى شللها ثم موتها بعد ساعات من بدء العالج إالدٌدان ف

للعقاقٌر الكٌمٌائٌة  نبات الشٌح من النباتات الطبٌعٌة التً تعتبر كمصدر بدٌلتشٌر إلى أن 

 . المتوفرة تجارٌاً لعالج الدٌدان الخٌطٌة المعوٌة 

    

 (Histologicl studies)   : الدراسات النسٌجٌة : ثانٌاً 

 

ٌفامٌسول له فعالٌة شدٌدة ضد العدٌد من الدٌدان اإلسطوانٌة األخرى التً تصٌب لعقار ال     

 Acaridia galli  ,Subulura brumptiالحٌوانات المختلفة األخرى مثل دٌدان 

(Boersema ,1985)  . 

المستخلص الكحولً لكل من أوراق الشٌح وبذور حب الرشاد  ((Kaleysa ,1975استخدم 

وإضافتها  إلى المحلول الفسٌولوجً الذي توجد به دٌدان اإلسكارس وحفظها فً حضان عند 

تطرأ على النشاط الحركً للدٌدان متابعة التؽٌرات التً بساعة  و  24 م لمدة   37درجة 

وجد أن مستخلص أوراق الشٌح ٌإدي إلى توقؾ حركة لمالمستها للمستخلصات النباتٌة  نتٌجة

ساعة من بدء التجربة وإلى موت نصؾ عدد الدٌدان  والشلل   12بعد ( بداٌة الشلل)الدٌدان  

خلص بذور  حب الرشاد ساعة من بدء التجربة بٌنما أدى مست   24التام للنصؾ  اآلخر بعد

ساعة  من بدء التجربة ثم موت نصؾ عدد الدٌدان والشلل التام  18إلى بداٌة شلل  الدٌدان بعد 

من بدء التجربة مما ٌعنً أن نبات حب الرشاد أقل كفاءة  ساعة 24للنصؾ اآلخر أٌضاً بعد 

 .وهذا ٌتفق ونتائج الدراسة الحالٌة ٌح من نبات الش
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 Malassezia spp البكترٌا بدراسة على نبات الشٌح ضد(  (Brodin et al., 2007قام

Candida albicans and Staphylococcus aureus  لٌثبتواخارج جسم العائل 

 فحصالشلل ثم الموت كما أظهر ها بب لسحٌ   فعاالً  اً من خاللها أن نبات الشٌح كان له أثر

وهذا ٌإكد أن نبات الشٌح له تؤثٌر فعال فً  على جدار الجسم اً واضح اً تؽٌر النسٌجٌة القطاعات

 .شلل ثم موت الكائنات الحٌة مثل البكترٌا والدٌدان 

أوضحت النتائج التً تم ونباتً الشٌح وحب الرشاد عقار الٌفامٌسول  وعند دراسة     

 الحصول علٌها عند إستخدام التركٌزات المختلفة للعقار أنه كان لها تؤثٌر مضاداً على الدٌدان

وعند عمل  خارج جسم العائل بعد فترة من التعرض ثم أدى فً النهاٌة إلى موت الدٌدان

ظهرت تؽٌرات نسٌجٌة فً الشكل الخارجً وطبقات جدار الجسم وهذا  النسٌجٌةقطاعات ال

الطاردة الذي أجرى دراسة على المركبات  (Rachkovskaia ,1978)ٌتفق مع كالً من 

 piperasinتتفق هذة الدراسة مع ما وجدناه من تؤثٌر عقار ( ارسسكاأل) للدٌدان اإلسطوانٌة 

وهً المادة الفعالة فً نبات الشٌح  (santonin)ونبات الشٌح حٌ  الحظ هذا العالم أن مادة 

مظهرٌة فً طبقة الجلٌد والبشرة والطبقة العضلٌة فً دودة إسكارٌدٌا أحدثت تؽٌرات التً 

 . جالً 

المفلطحة حٌ  عامل أنواعاً من الدٌدان  (Bricker et al.,1982) وفً الدراسة التً أجراها

ه المعاملة أدت الى حدو  تؽٌرات هذ وجد أن Felmingia vestitaبنبات  in vitroخارجٌاً 

وكذلك فً الطالئٌة المعوٌة وتإٌد هذه  (البشرة) وفً طبقة تحت الجلٌد نحاللٌة فً الجلٌدإ

ستخدام نباتً الشٌح ال فً إحدا  مثل هذه التؽٌرات عند إثر الفعة ما وجدناه من األالدراس

 .  وحب الرشاد للدٌدان محل الدراسة
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أثر على الوصالت العصبٌة  بؤن له Piliotigma thonningiiالمعالجة بنبات  ثبتتوأ    

وٌشمل هذا التؤثٌر تثبٌط عملٌة تصنٌع البروتٌن  (neuro muscular paralysis)العضلٌة 

 .وهذا ٌفسر حدو  هذه النتٌجة , (Asuzu and onu,1994)ان ثم موتها وشلل الدٌد

على  (Bogoiavlenskii et al .,1996)كما تتفق نتائج الدراسة الحالٌة مع ما وحده      

على من الدٌدان اإلسطوانٌة حٌ  قام بدراسة تؤثٌر بعض المضادات  Oxyurataتحت رتبة 

( البشرة)وكذلك الطبقة تحت الجلٌد , cuticlوتهتك الجلٌد ختزال الجلٌد فٌها فوجد أنها تسبب إ

subcuticl layer(hypoderm)  والجزء السٌتوبالزمً للخالٌا العضلٌة فً الطبقة العضلٌة

muscular cells  وترجم هذا التهتك إلى تحطم فً قنوات الشبكة االندوبالزمٌة وأجسام

 destruction of canals of the)جولجً وأؼشٌة المٌتوكندرٌا والتحلل النووي 

endoplasmic network and the Golgi apparatus,mitochondrial membrane 

damage,nuclear pyknosis or lysis etc).                                                   

على  Levamisole بدراسة تؤثٌر عقار اللٌفامٌسول (Sylvest et al.,2010)كما قام      

ضراراً تمثلت فً إختالالت الشكل لقلوي ونتج عن تلك الدراسة ظهور أتثبٌط الفوسفاتٌز ا

 proliferation and)الخارجً للخالٌا وكذلك تماٌز و إستطالة الخالٌا الداخلٌة البطانٌة 

elongation of the endo thelial cells).                                                          

فإننا نوصً بإمكانٌة . النتائج واتفاق عدٌد من الدراسات واألبحا  معها  وبحصولنا على هذه

 .فً مكافحة هذه الدٌدان ( نبات الشٌح و حب الرشاد ) استخدام هذٌن النباتٌن 

  .فضل النتائج لحصول على أواجراء المزٌد من االبحا  فً المجاالت المختلفة ل
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 العلمً أوجه اإلعجاز

 

 

 

إذا كان كثٌر من الناس ٌتحولون الٌوم من العالج الدوائً إلى الطب الشعبً والتقلٌدي  -7

فإن من الناس من ٌتحول إلى الطب النبوي وهم ال ٌرون فٌه مجرد طرٌقة للحصول على 

قل إن كنتم {بل ٌرون فٌه سبٌالً للفوز بمحبة هللا وفرصة لمؽفرة الذنوب قال تعالى  الشفاء

  }.تحبون هللا فاتبعونً ٌحببكم هللا وٌغفر لكم ذنوبكم وهللا غفور رحٌم 

إظهار اإلعجاز العلمً فً إختٌار إستخدام نبات حب الرشاد فً عالج الدٌدان  -2

: هذا هو ( الدنٌوري ) قال أبو حنٌفة . علٌه وسلم  اإلسطوانٌة تؤسٌاً بقول الرسول صلى هللا

 . (صلى هللا علٌه وسلم) عن النبًالثفاء الذي جاء فٌه الخبر : الحب الذي ٌتداوى به وهو 

تخصٌص الرسول صلى هللا علٌه وسلم لحب الرشاد لما فٌه من الفوائد الطبٌة  -2

اب والسنة والتً سبقت العلوم ابراز أحد اإلشارات العلمٌة فً الكتولما فٌه من والصحٌة 

  –ما رواه  أبو عبٌد وغٌره الحدٌثة بآالؾ السنٌن كما ورد فً حدٌ  التداوي بجب الرشاد 

ماذا : ) عن النبً صلى هللا علٌه وسلم ، أنه قال  –من حدٌث ابن عباس  رضً هللا عنهما 
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إن  {قال تعالى , عالى وذلك بوحً من هللا ت,  (الثفاء والصبر :  فً األمرٌن من الشفاء ؟ 

 ( .5,  4 )النجم  }هو إال وحً ٌوحى علمه شدٌد القوى 

تسلٌط الضوء على جانب كبٌرمن الثروات العظٌمة فً مجال الطب النبوي الذي ٌعتبر  -4

على لسان حبٌبه  من هللا سبحانه وتعالى بوحً أصدق وأسلم وأنجح طب فً الوجود ألنه

 .  المصطفى صلى هللا علٌه وسلم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 169 

 (Conclusion) :الخالصة: أوالً 

 

  :هذة الدراسة فً

 

المتواجدة فً  Acaridia galli  الًجإسكارٌدٌا )الدٌدان اإلسطوانٌة  تم إستخراج -7

 من (المتواجدة فً الردوب المعوٌة  Subulura brumptiسبلورا برومبٌتً _ األمعاء 

 .المربى تربٌة منزلٌة الدجاج البلدي

 

  المجففة الشٌحالمائً الوراق نبات  المحلول) ثٌر المضاد لبعض النباتات المحلٌة التؤ -2

Equeous solution of dried Artemisia absinthium leaves المعلق المائً و

 and powder dried seeds of Lepidium (الثفاء) المجففة حب الرشاد لمسحوق بذور

sativium suspention) خارج جسم العائل in vitroالًجإسكارٌدٌا  دودة على Acaridia 

galli ًسبلورا برومبٌت وSubulura brumpti   ًتصٌب الدجاج وتسبب أمراضاً تعوق الت

 . تربٌة الدواجن وتإدي إلى خسارة فادحة مقارنة مع عقار اللٌفامٌسول

 

 

_  Acaridia galli  الًجإسكارٌدٌا )تمثل تؤثٌر النباتات السابق ذكرها على الدٌدان  -2

بتوقؾ حركة الدٌدان الشلل فً بداٌة التاثٌر لهذه  (Subulura brumptiسبلورا برومبٌتً 

  وراق نبات الشٌح المجففةالمائً أل حلولالم النباتات المستعملة ومن ثم الموت وكان

Equeous solution of dried Artemisia absinthium leaves قوى تؤثٌراعلى هو األ

من المعلق المائً لمسحوق بذور حب الرشاد  P> 0.05االختالؾ المعنوي  الدٌدان و ظهر

كوا أًه  powder dried seeds of Lepidium sativium suspention (الثفاء) المجففة
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عي كفاءة عقار لن تختلف هعٌىياً  و لل وهي ثن الوىثأظهز كفاءة في سزعت إحذاث الش

 .الليفاهيسىل في هذا الوجال 

 Equeous solution of  المائً الوراق نبات الشٌح المجففة حلولالم إى تأثيز  -4

dried Artemisia absinthium leaves  والمعلق المائً لمسحوق بذور حب الرشاد

  and powder suspention seeds of Lepidium sativium dried (الثفاء)  المجففة

سبلورا  و Acaridia galli الًجإسكارٌدٌا  على دودةin vitroخارج جسم العائل 

هذه المواد خاصٌة ممٌزة تستخدم  تمنحالتً تصٌب الدجاج   Subulura brumptiًبرومبٌت

ضد االصابة بالدٌدان سواء فً الحٌوان أم االنسان والتً تختلؾ بها عن المواد األخرى التً 

عليه هشاكل  هوا قذ يتزتب (الموت السرٌع ) تإدي الى قتل الدٌدان مباشرة دون إحدا  شلل

 .وأضزار جاًبيت للعائل 

الدٌدان  Cuticle))الكٌوتٌكل  أو (Tegument) تؽٌرات نسٌجٌة على جلٌد ظهور -5

  Subuluraسبلورا برومبٌتً _  Acaridia galli  الًجإسكارٌدٌا  )اإلسطوانٌة 

brumpti ) نتٌجة معاملته خارج جسم العائلin vitro) ) ٌفامٌسوللبعقار الLevamisole 

drug المائً الوراق نبات الشٌح المجففة حلولالمو  Equeous solution of dried 

Artemisia absinthium leaves  والمعلق المائً لمسحوق بذور حب الرشاد المجففة 

and powder suspention seeds of Lepidium sativium dried.                        
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 ((Recommendationsالتوصٌات : انٌاً ث

 

 (الثفاء) وحب الرشاد Artemisia absinthium  ٌعتبر كل من نبات الشٌح -7

Lepidium sativium  الطبٌعٌة الرخٌصة الثمن واآلمنة المضادة للدٌدان من النباتات

Antihelmintics  لهذٌن النباتٌن  %(95 -%75) لذلك ٌوصى بتطبٌق الجرعة العالجٌة

_  Acaridia galli  الًجإسكارٌدٌا )على المرضى المصابٌن بؤي من الدٌدان اإلسطوانٌة

ٌفامٌسول لالً من عقار الالتً تصٌب اإلنسان بد (Subulura brumptiسبلورا برومبٌتً 

 . األخرى ذات اآلثار الجانبٌة السٌئة ركباتأو الم

 

على النباتات الطبٌعٌة وتحدٌد الجرعة الفعالة  ا بحواأل إجراء المزٌد من الدراسات -2

لتجنب السمٌه العالٌه للمركبات  والطفٌلٌات األخرى واألمنه ضد الدٌدان اإلسطوانٌة

 والعقاقٌر الكٌمٌائٌة 

 

ح وحب الرشاد للعالج ضد الدٌدان للنتٌجة اإلٌجابٌة التً تم ستخدام نبات الشٌٌوصى بإ -2

 .أظهر كفاءة مناظره وأفضل من عقار اللٌفامٌسولالحصول علٌها وأن نبات الشٌح 

 

من النباتات الطبٌة المضاده للدٌدان وهذا ٌإكد قول  (الثفاء)اثبات أن حب الرشاد  -4

 ىالرسول الذي الشك فً قوله فهو ال ٌنطق عن الهوى إن هو إال وحً ٌوحى فقد قال صل

  ( .لصبر الثفاء وا: ماذا فً األمرٌن من الشفاء ؟ ) هللا علٌه وسلم 
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فً مجال من النباتات الطبٌة تسلٌط الضوء على جانب كبٌرمن الثروات العظٌمة  -5

من هللا سبحانه  بوحً الطب النبوي الذي ٌعتبر أصدق وأسلم وأنجح طب فً الوجود ألنه

 . على لسان حبٌبه المصطفى صلى هللا علٌه وسلم  وتعالى

 
 النسٌجٌة الكٌمٌائٌة والوظٌفٌة والنسٌجٌة والحٌوٌة دراسات المزٌد من العمل  -6

جسم العائل التً توضح تؤثٌر العالج بإستخدام نبات الشٌح  وخارجداخل ( فسٌولوجٌة)

وأن ٌكون بصورة مشروع بحثً اإللكترونً وحب الرشاد مع التاكٌد على إستخدام المجهر 

 . متكامل ٌخدم وزارة الزراعة والمٌاه لمراقبة الثروة الداجنة والحفاظ علٌها
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علماء النبات ضٌاء الدٌن أبً محمد عبجد هللا بجن  البٌطجار المالٌجك األندلسجً  خالشابٌن وشٌ
 دار الفضججٌلة للنشججر والتوزٌججع: القججاهرة جمهورٌججة مصججر العربٌججة, هججـ 646المتججوفً سججنة 
 .  والتصدٌر

 

 

 

 

, الجججزء الثججانً ,زٌججة شججرح الطججب النبججوي البججن القججٌم الجو (2776)محمججد األنججور,البلتججاجً
 .   المكتبةالعصرٌة 

 

 

 

 

 .  مكتبة لبنان:  بٌروت  لبنان, المعجم األول , موسوعة النباتات الطبٌة( 7881)مٌشال , حاٌك 
 
 

 

 

 

القجاهرة جمهورٌجة ,  (زراعتها ومكوناتها ) النباتات الطبٌة ( 7886)فوزي طه قطب , حسٌن 
 . وزٌع شركة كٌمفتكو للنشر والت: مصر العربٌة

 

 

 

 

الطبعة ,  بٌولوجٌة الحٌوان العملٌة ( 7811)شنودة إمٌل , و دمٌان  أحمد حماد, الحسٌنً 
 .دار المعارؾ . جمهورٌة مصر العربٌة . الخامسة 

 

 
 
 
 
 

 . دار جرٌر للنشروالتوزٌع: عمان األردن, موسوعة العالج بالؽذاء( 2775)خالد ٌاسر , خالد 
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فهرسججة : الرٌججاض , 2ط,  المجججاهر وتقنٌاتهججا( 7885)عبججدالعزٌز,صججالح محمججد وال, الخلٌفججة 
 .  216ص , الملك فهد الوطنٌة جامعة الملك سعود 

 
 
 

 تربٌججة وإنتججاج الججدواجن( 7891)محمججد عبججد هللا , محمججد ٌحٌججى حسججٌن وأبججو العٌنججٌن,  دروٌججش 
دار : اإلسججكندرٌة جمهورٌججة مصججر العربٌججة, الطبعججة الججولى. وأمراضججها وطججرق عالجهججا

 . المطبوعات الجدٌدة
 

 

مكتبة الهالل للنشر :  بٌروت لبنان, قاموس التداوي باألعشاب(  2772)محمد  ,رفعت 
 . والتوزٌع

 

 

 

الشفاء بالنباتجات واألعشجاب  والطجب الطبٌعجً مجن القجانونفً (  2775)محمد أمٌن , الضناوي 
 ,هجـ 429سٌنا  المتوفً سنةالطب للشٌخ الرٌس أبً علً الحسٌن بن عبد هللا بن علً إبن 

 . الناشر دار الكتب العلمٌة :بٌروت لبنان 
 

 
 

: طجرابلس لبنجان, التجداوي بالؽجذاء  وعناصجر الطبٌعجة الطبعجة األولجى(  7887)أحمد ,  الطبال
 .  دار الشمال للطباعة والنشر والتوزٌع 

 

 

 

 

 الشمال للطباعة  والنشر دار: طرابلس لبنان,  معجم النباتات الشافٌة( 7884)أحمد , الطبال
 .  والتوزٌع     

النبجوي لشجمس (  7851)محمجود فجرج  , عجادل و العقجدة , عبد الؽنً واألزهري , عبد الخالق
 ,هـ  157 – 687الدٌن  محمد بن أبً بكر بن أٌوب الزرعً الدمشقً ؼبن قٌم الجوزي 

 .دار الندوة  الجدٌدة: بٌروت لبنان 
 

 

 

   

مكجة المكرمجة  المملكجة العربٌجة . األعشجاب دواء لكجل داء(  7882)مجد فٌصل بجن مح,  عراقً
 .السعودٌة 

 

 

 

 

محمجد عبجد العزٌجز , محمجد والٌحجً,  جابر سالم وطارق, عقٌل ,  عبد الرحمن محمد  وموسى
كلٌجة :المملكة العربٌة السجعودٌة, النباتات  السعودٌة المستعملة فً الطب الشعبً(  7891)

 .  الملك سعود الرٌاضالصٌدلة ,  جامعة 
 

 

 

  

جمهورٌة مصر العربٌة ,  الطبعة السادسة, تربٌة الدواجن ورعاٌتها(  7891) سامً ,  عالم 
 . مكتبة  األنجلو المصرٌة القاهرة :

 

  

 

 

بٌجججروت ,  العجججالج باألعشجججاب  والنباتجججات الشجججافٌة(  7892)أحمجججد الصجججباحً ,  عجججوض هللا 
 .المكتبة العصرٌة صٌدا:لبنان

 

 

 

 

القجاهرة ,أعشاب  ونباتات طبٌة  بمتنالو ٌدٌك فوائد هجا والتجداوي بهجا(    2777)راتب , قبٌعة 
 . دار الراتب الجامعٌة : مصر
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 أدوٌة أمراض طفٌلٌات ( 7889. )عبدي , بٌٌرمان وٌعقوب,ؼوستافسون و بجورن ,الرس 
 .جامعة الملك سعود : الرٌاض المملكة العربٌة السعودٌة ,  المناطق الحارة    
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Summary 

 

 

 

Comparative study in vitro on the efficacy of some plant extract 

and Levamisole drug against Round worms of chicken natural  

infected 

Lenda.G.H.AL-Harbi 

 

 

     Nematoda cause is an important parasitic disease in chickens which adversely 

influences the successful rearing of poultry and leads to severe economic lossess due 

to decrease egg production , reduced weight gain , emaciation and high mortality rate 

in chickens .                                                                                                                     

     Many anthelmintics are known to be effective against Nematoda infection in 

chickens , Among them Levamisole are most common . Levamisole is a sparingly 

Soluble salt which  leads to low degree of absorption and does not exhibit the toxic 

properties of other soluble antihelmintics . Other various synthetic anthelmintics are 

available at present which are preciably effective and are commonly employed with 

variable results However , these drugs have toxic and side effects which may lead to 

many toubles like the development of resistance and biological imbalance .                 

     Considering these points , it is necessary to find out cheap , effective , readly 

available and non-toxic or less toxic drugs .                                                                    

     Thus the need to study the therapeutic values of traditional plants for the 

treatment and control of helminth infection in animals has increased in importance .   
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     The present study was planned to evaluate the anthelmintic efficacies of two 

indogenous plants Artemisia  abssinthium and Lepidium sativium in comparison 

with the reference anthelmintic Levamisole drug. This study was carried out on 

Nemathelminthes (Ascaridia galli, Subulura brumpti) to study the anthelmintics 

activites of  Levamisole and different used plant(Artemisia  abssinthium and 

Lepidium sativium) to determine their thera peutic drugs in the treatment of 

Ascaridia galli, Subulura brumpti.                                                                                 

    We have been studying the impact of the activity counter for the following 

Levamisole drug , Equeous solution of dried Artemisia absinthium leaves and 

powder suspention seeds of Lepidium sativium dried on nematodes(Ascaridia galli, 

Subulura brumpti) outside the body of the host (in vitro) on this experiment we 

extract live , adult worms active, which  almost have the same size from the 

intestines of naturally infected chicken .this worm wer washed several times with 

normal salain solution ( solution of  physiological 0. 9% ) then we placed every ten 

worms on a Petri dish and we devided it to four groups of worms the worm were 

treated by different concentrations for each subject is 25% - 50% - 75% - 95% of the 

Levamisole drug , Equeous solution of dried Artemisia absinthium leaves and 

powder suspention seeds of Lepidium sativium dried, and left at room temperature 

37°C with the observation for the worm activity when they are stoppinge thier 

movement ( anesthesia ) or paralysis and death we record the time after we being 

sure by the worm movement with one of this two way which is either mechanically 

or by changing room temperature to 40°C . 
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     The results indicated that different concentrations of  Levamisole drug , Equeous 

solution of dried Artemisia absinthium leaves and powder suspention seeds of 

Lepidium sativium dried effective against the worms in vitro.                                                                                                                          

      an influence has been indicated by stopping the movement or paralysis after a 

period of exposure to these concentrations, and the death of worms, the time taken 

for paralysis and death is negatively correlated to concentration.                 

In vitro  it is clear from our results that Equeous solution of dried Artemisia 

absinthium leaves is the most effective against the Ascaridia galli and Subulura 

brumpti at all tested concentrations in terms of paralysis or death followed by 

Levamisole,where there is no significant difference between periods of time to cause 

paralysis nor death to corresponding concentrations.Whila powder suspention seeds 

of Lepidium Sativium dried takes more long time to show its effect on paralysis or 

death at all corresponding concentrations compared to Equeous solution of dried 

Artemisia absinthium leaves and Levamisole.                                           

     Also we have been useung both the Levamisole drug and Equeous solution of 

dried Artemisia absinthium leaves and powder suspention seeds of Lepidium 

sativium dried to study their effect on Nemathelmintes(Ascaridia galli , Subulura 

brumpti) and histological changing on Tugeument (cuticle) after beaing treated with 

the dose 95% concentration from these medication and extraction plant.                      

               

     Histological Examinations of the cuticle sectors (CUT) in Ascaridia galli worm 

treated with Levamisole drug 95% concentration showed curving of the cuticle layer 

and indentation in the region of lateral line as well as decay in the interstitial layer 

and the epidermis.   
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     The muscular layer was affected severely as most of its components were 

decayed (Contractible & non- Contractible parts, and cytoplasm tags). In other parts 

of the muscular layer there were sticky layers forming cellular compact.                      

     On examination of the histological sectors of Ascaridia galli treated with Equeous 

solution of dried Artemisia absinthium leaves at 95% concentration, there were 

positive effective effects of this plant in doing histological great changes represented 

in decay of the cuticle five layers and separation of them from each other. In 

addition, the epidermis layer was separated completely from the muscular layer.  

The muscular layer appeared decayed in most parts. In other parts, the 

components were separated and parted forming cellular compact.                                 

The examination of the histological cuticle sectors of Ascaridia galli treated 

with powder suspention seeds of Lepidium Sativium dried at 95% concentration 

showed curving of the cuticle layer and indentation in the region of back line. In 

addition, the epidermis layer was separated from the muscular layer. The muscular 

layer appeared inflated in several regions while separated and joined each other in 

other regions.  

When examining the cuticle sectors of Subulura brumpti treated with 

Levamisole drug at 95% concentration, it showed curving of the cuticle layer cuticle 

layer in specific areas and decay in others. The examination also showed decay of the 

muscular layer in most of its parts.  

The histological examinations of the cuticle sectors of Subulura brumpti treated 

with Equeous solution of dried Artemisia absinthium leaves at 95% concentration 

showed curving of the cuticle layer and appearance of bumps on this layer in other 
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areas as well as decay of the muscular layer and adhesion of some of its components 

and partition of some and separation from the cuticle.  

The histological examinations of the cuticle sectors of Subulura brumpti treated 

with powder suspention seeds of Lepidium Sativium dried at 95% concentration 

showed less effect than the effect of Artemisia  abssinthium at the same 

concentration as the cuticle layer appeared decayed in some areas as well as the 

partition of the muscular layer in some of its components.  


