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املــقــدمــة
, امل وخاصة الاس توائية مهنامن امه الامراض الطفيلية املنترشة بصورة كبرية يف بدلان العاللشامنيايعترب داء •

احد املواطن يعد العراق, الانتشارواعتربته منظمة الصحة العاملية من مضن الامراض اخلطرية والواسعة 

ت املرض بسبب قدرته فهو يشلك مشلكة حصية ملا هل من اثر كبري يف زايدة معدالاللشامنياالرئيس ية دلاء 

.عىل الانتشار

Leishmaniaاللشامامنيايعد طفييل • sp. يامة وهامو مامن اويامواالات الابتدائ اللشامامنياالعامام  املسامبب دلاء

وينترش هذا الطفييل يف. Sand flyومهنا الانسان بواسطة لسع ذاببة الرم  اللبائناليت تصيب املسوطة

 دليامة وتقرحاماتا  حيام  كوامون االاصامابة ا ماما  دليامة تسامبب تشاموهات , جسم املضيف الهنايئ تبعًا لنوعامه 

وقامد يصاميب هامذا ,Cutaneous leishmaniasisاجلدليامة اللشامامنياويطلق عامىل االاصامابة عندئامذد بامداء 

تدعى االاصابة عندئامذد , و حشويةللمضيف مسببًا ااصاابت ( مث  الوبد والطحال)الطفييل ال عضاء ادلاخلية 

(.Visceral leishmaniasis)االاحشائيةاللشامنيابداء 

الاماان كواموالان L.majorو L.tropicaاجلدلية هام  اللشامنيايو د يف العراق نوعان مسببان ملرض داء •

اخلازنامة وذامذ  ئفاملضامامتشاهبان يف دورة اوياماة لوامهنام لتلفامان يف املظاماماماماماماماماماهر ال امكرة للمامرض ونامو  

.التباماماماماماماماماماماكن يف اس تجابة املضيف ودر ة تفاعامامامامامهل مع الطفييل 



جحاما  عنامد وهورهاما اجلدلية بوجود بامةة  دليامة واحامدة ا و ا ذامة م اامرية الااللشامنياكمتث  االاصابة بداء •

العامامل اوامدي  بلشامامنياابة العامل القدمي وغري مؤملة يف االاصبلشامنياوكوون البةة مؤملة يف حاةل االاصابة 

.وترتافق االاصابة مع تضخم الاـدد والعقـد اللمفية القريبـة من البثامرة 

ذ يعامد اخلام• ط ال ول يف نظرا ل مهية هذا املرض فقد ا جريت العديد من ادلراسات لتوفري عالج مامال  اا

Pentostam)البن وسام تا العامالج هامامو  (Sodium Stibogluconate, املسام تعم  حالياماما لوامامن

 يف وغالء مثنه ا دى ابلوثامري اا  التفوامري(  (Ferreira et al., 2004بسبب مسيته وتأ ثريه عىل القلب

جياد وسائ  عالجية ا خرى ذات لكفد وتأ ثريات  انبية اق , ومامن هامذه الوسامائ  اسام ت عامل النباماتت اا

ًًا كبامريًا يف, الطبية  علامو  الطامب والصاميدةل, فقد اح   العالج ابلنباتت وال عشاب الطبية مامانالًا وحام

(.(De-semet.,1997فقد ا صبحت مصدرًا ا منا لصناعة ال دوية 



اهداف ادلراسة
.اجلدلية يف مدينة كوريتاللشامنيادراسة مدى انتشار داء -1

.اجلدليةاللشامنيادراسة بعض العوام  الوابئية اليت تلعب دور يف انتشار داء -2

.املبارشة واسزتراعه لترباياملسحاتبواسطة اللشامنياتشخيص طفييل -3

لحي مكحاوةل لعالج اس تخدا  املس تخلص املايئ والوحويل لنبات القر  ولبان اذلكر وذذ  احمللول امل-4

.اجلدليةاللشامنياداء 



طرائق العم 
مجع العينات ) 1Samples collection 

الح ادلكن العا  اجلدلية من الاشخاص الوافدكن ا  مستشفى صاللشامنيابداء ابصابهتاحاةل مشووك 820ادلراسهتضمنت 
يئ رسكراًي من طبيب  اخصالالصابةمت التشخيص ال ويل .2018لااية شهر نيسان 2017شهر ايلول مابنيخالل املدة 

بلك مريض وفقًا لل مراض اجلدلية يف مستشفى صالح ادلكن العا  واعامتدًا عىل التشخيص ااّلويل مجعت معلومات خاصة
فضاًل مبارشة من حافة القرحة لبعض الاشخاص املصابنيمسحاتومن مث مع  , ( 1قامئة الاس تبيان)الس امترة املعلومات اخلاصة 

للشامنياابولقد اجنزت ادلراسة الوابئية من خالل بيان عالقة االاصابة , عينة فقط (60)الزرعيةعن اسزترا  العينات ابل وساط 

.اجلدلية بعدد من املعايري والعوام  الوابئية اليت مت تدوكهنا يف قامئة الاس تبيان

 Laboratory diagnosisالتشخيص اخملتربي  ( 2

عن طريق ( (Colle et al.,1996املسحة املبارشة وفق طريقة بأ س تعاملمت تشخيص االاصابة  Direct smearملسحة املبارشة ا
ذ يمت الوشف عن الاطوار غري  الثابتة يف لبلعميةاللطفييل يف اخلالاي املسوطةاوصول عىل عينة من حافة قرحة االاصابة, اا

.نس يج اجلدل

الزرعيةاس تخدا  الاوساط 

ذ حرض حسب تعلاميت الرشذة املصنعة RPMiمت يف هذه ادلراسة اس تعامل الوسط اجلاهز  ث  واضيف اليه مواد ماذية م , اا
وذ    nystatinو   Streptomycinو  Penicillinذام ومتت اضافة املضادات اوياتية اليه % FCS10مص  جنني البقر 

.لتجنب حدوث التلوث فيه



عزل الطفييل من موقع االاصابة واس تنباته( 3

الالويس )مليلرت 1حتت اجلدل يف حافة القرحة بواسطة حمقنة سعة  Normal salineم  من  حملول ملحي 0.1مت حقن 
مث . روف معقمةمث حقنت العينات يف الوسط الزرعي حتت و, , مث حسب السائ  مرة اثنية مع  قلي  من ادل  (1979,

ساعة حفصت للتأ ذد من خلوها من التلوث 24بعد مرور .    28–26عند در ة حرارة املسزترعةحضنت ال وساط 
Hajjaran)وللوشف عن وجود ا طوار الطفييل   et al., 2004 ; John and Petri, 2006),  ولارض التأ ذد من

ساعة من اس تنباهتا وذ  من خالل مشاهدة الاطوار امامية السوط 96حدوث منو للطفييل حفصت العينات بعد مرور 
.وهذا يعد مصدرًا للطفيليات يف التجارب الالحقة

كمنية وحساب عدد الطفيليات( 4

ضافة اللشامنيازرعت طفيليات  عمر مليلرت من الوسط اواوي عىل ا مامية السوط اوية واخلالية من التلوث ب( 0.1)ابا
. ملدة ا ربعة ا اي ˚  26وحتفظ هذه القناين بدر ة حرارة  ,RPMI 1640ساعة اا  قناند ز اجية حاوية عىل وسط  120

ومت حتديد عدد ا مامية السوط يف لك مزرعة , مليلرت/ خلية510×2±ويقدر عدد اخلالاي املضاف عند بداية الزر  
 وعند قوة ويمت قياس معدل المنو بواسطته  ابس تعامل اجملهر الضويئ ,Heamocytometerابس تعامل رشحية عد كرايت ادل  

(2015,السامرايئ: )عند الانهتاء من العد نطبق املعادةل االتيةو 40Xكوبري 

103× التخفيف  در ة × 25×مربع صاري 65عدد الشلك امايم السوط يف =  م  1عدد الطفيليات يف 

الوشف عن الطفييل  املس تنبت عىل الوسط الزرعي( 5

نَّ الوشف عن الطفييل املزرو  يف الوسط الزرعي يمت عن طريق مزج  50من  الوسط النايم وماكوروليرت50اا
عند نفحصةرشحية و من املثلني ال زرق  عىل رشحيه ز اجية نظيفة نسحب القطرة املمزو ة بواسطة غطاء ال ماكوروليرت
(2015السامرايئ,.)العدسة الش يئية بواسطة املوروسووب الضويئبواسطًة  40Xقوة كوبري 



البديةلالعالجية الطرق ( 6

 يار اوراق نبات القر  اخ لكام ومت , العراق /ادلكنصالح حمافظة /كوريتمت اوصول عىل مادة اللبان من السوق احمليل يف مدينة 

ذ غسلت ال وراق ابملاء املقطر الازاةل ما علق هبا من اكربة ا و اوساخ مث جففت عن طريق وض  عها يف ورف يف هذه ادلراسة اا

بعد جفافها ا خذت و ,    مع تقليهبا  لك ساعتني اا  ثالث ساعات تقريبًا وني جفافها 40وريق يف هجاز اواضنة بدر ة حرارة 

تخدمت حي  اس  , اس تخالصها ال وراق ومت حسقها ابلهاون وا خذ املسحوق وحفظ يف علبة معقمة وحممكة الالق وني 

.Naclاملس تخلصات الوحولية واملائية ملادة لبان اذلكر ول وراق نبات القر  وذذ  احمللول امللحي 

امللحيذ  احمللول القر  ونبات لبان اذلكر وذنبات الوراقاخ بار مدى تأ ثري فعالية املس تخلصات املائية والوحولية ( 7

ذ مت اس تعامل االابيب حاوية عىل الوسط  RPMI1640الرزعياملوجود يف الوسط اللشامنيامت جتربة املس تخلصات عىل طفييل  اا

وبتني تعترب مورركن للك كرذً وكرك انببواقع لتلفة وبرتاذً 106*1واليت حتتوي عىل الطفييل بوثافة  RPMI1640الزرعي 

ليمت مراقبهتا  26مجموعة الس يطرة ويمت رج الاالابيب لضامن توزيع املس تخلصات يف الوسط الزرعي وحضنت بدر ة حرارة

االلشامنيحساب معدل المنو ا و عدد خالاي امامية السوط لطفييل . ا اي  4ساعة ملدة 24واحتساب عدد امامية السوط لك 

ية ومت اجراء اجملهر الضويئ واستنادًا ا  املعادةل ال ت بأ س تعاملويمت العد Hematocytometerرشحية عد كرايت ادل  بأ س تعامل

اس تعملهاهذا الاخ بار حبسب الطريقة اليت 

Al-Makki.,2013;Coles,E.H,1986).)

No of parasites in mm13= No of parasites in five small squares X800



ذه الفرئان اكنت من نامو  وه, داخ  اجلسم اوي علهيااس تعامل الفرئان البيض كحيواالات لتربية لارض اجراء التجارب مت 

Mus musculus سامالةلBalb/c  امعامة /طامريالبيمت اوصامول علهياما مامن البيامت اويامواين التامابع للكيامة الطامب وقامد 

6يعهاما عامىل وقامد مت توز, هذه اويواالات للتجارب مراعاة خلوهاما مامن العاهامات الظاماهرة و ال مامراض اخ يار مت , كوريت

فظامت يف مامانن مت كزويدها ابملاماء و الاامذاء املناسامب يوميامًا وح. فرئان لارض اجراء التجارب علهيا3جماميع وللك مجموعة 

ة الفامرئان للعنايامة و املراقبامة اليوميامخضامعت .    24من اضاءة و هتوية و در امة حامرارة حبامدود املالمئهالظروف فيةتتوفر 

وضامع مامادة الصامقة تسام تعم  املس مترة ابالاضافة اا  تبدي  نشارة اخلشب ا س بوعيا وتنظيف الاقفاص وتعقميها  فضال عن

لك هامذه االاجامراءات .وذ  ملنع دخول القوارض اا  املانن, وعىل ف حات الهتوية , يف ق   القوارض عىل مدخ  الارفة 

.مت اختاذها لارض التأ ذد من خلو الفرئان وجو التجربة من التلوث



النتائج والمناقشة
تعمةل يف التشخيص وجود اخ الف يف نس بة الاصابة ابلنس بة اا  تباكن  الطرق املس  اوالية تبني من خالل ادلراسة 

صابة ( املسحة املبارشة والاسزترا ) ذ مت تسجي  نس بة اا فقط بواسطة تشخيص ( حاةل موجبة20%()33,3)اا

بيامن مت تسجي  نس بة ,كميزااملبارشة احملظرة واملصبوغة بصباة للمسحاتالبلعميةال طوار عدمية السوط داخ  اخلالاي 

املسحاتيف من العينات اليت مل يمت الوشف فهيا عن وجود ال طوار عدمية السوط( حاةل سالبة40%()66,7)اصابة 

يف الوسط الزرعي ( عينة 60)وذ  عند اسزترا  العينات اخملتارة % 100املبارشة بيامن مت تسجي  نس بة اصابة 

RPMI1640 ,  ساعه عند حفص العينات 96بعد مرورالليشامنياحي  مت اوصول عىل الطور امايم السوط لطفييل

. 40Xعىل قوة 



 Epidemiology aspect of cutaneousاجلدلية ابللشامنياالوابئية لالاصابة اجلوانب 

leishmaniasis infection 

انتشار ) االاصابة وفقًا للجنس 1

توزيع نسب الاصابة وفقًا جلنس املصاب



االاصابة وفقًا لعمر املضيف انتشار ( 2

المجموع الكلياإلناثالذكورالفئات العمرية•

%عدد المصابين%عدد المصابين%عدد المصابين

39.0 521567.210532.8320_اقل من سنة

6_109946.011654.0215 26.2

11_155556.14343.998 12.0

16_202746.63153.458 7.1

21_251751.51648.533 4.0

26_301555.61244.427 3.3

31_351872.0728.025 3.0

36_401365.0735.020 2.4

41_45981.8218.211 1.3

46_50333.3666.79 1.1

51_55004100.04 0.5

47157.434942.6820المجموع



انتشار الاصابة وفقًا ل شهر الس نة ( 3

اخلازنةاملضائفعالقة انتشار املرض وفقًا لوجود ( 4

المجموعاالناثالذكورالشهر
%عدد المصابين%عدد المصابين%عدد المصابين

2757.42042.6475.7أيلول
6870.82829.29611.7تشرين االول

7975.22624.810512.8تشرين الثاني
12462.67437.419824.1كانون األول

12054.510045.622026.8كانون الثاني
4029.49670.613616.6شباط
1372.2527.8182.2آذار

47157.434942.6820المجموع



وعددهايف جسم املضيف الاصابةموقع ( 5

(رطبة, افة)انتشار الاصابة وفقًا لنو  القرحة ( 6

موقع 

االصابة

االناثالذكـــور

المجموعاصابة متعددةاصابة مفردةالمجموعاصابة متعددةاصابة مفردة

%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد %العدد

9441.013559.022948.68143.910857.118954.2الوجه

االطراف 

العليا

3826.410673.614430.62119.18980.911031.5

االطراف 

السفلى

3030.66869.49820.82040.03070.05014.3

16234.430965.647112235.022765.0349المجموع

المجموع الكليعدد االناثالذكورنوع القرحة

%العدد%العدد%العدد

9755.17944.917621.5الرطبة

37458.127041.964478.5الجافة

471349820المجموع



الاصابة وفقًا ملنطقة السونانتشار ( 7
المجموععدد االناثعدد الذكورمنطقة السكن

%العدد%العدد%العدد

13961.28838.822727.7مجمعات النازحين

4542.16257.910713.0تكريت

6646.87553.214117.2بيجي

1144.01456.0253.0العلم

1758.61241.4293.5البو هيازع

1058.8741.2172.1الدور

660.0440.0101.2عوينات

10071.44028.614017.1الجزيرة

2057.11542.9354.3الناعمة

2578.1721.9323.9البو عجيل

1055.6844.4182.2الحجاج

753.8646.2131.6البو طعمه

1157.9842.1192.3الحمره

457.1342.970.9مكشيفه

471349820المجموع



الاصابة يف العائةل نفسها كورار ( 8

59.6

40.4

تعدد االصابة في العائلة نفسها

عدم تعدد االصابة



ادلراسة العالجيامامامامامامامة 

يف الوسط الزرعياللشامنيالطفييل  Promastigoteتأ ثري املس تخلصات النباتية وملح الطعا  عىل حيوية الطور ا مايم السوط ( 1

اللشامنياعىل الطور ا مامية السوط لطفييل للمس تخلصات النباتية لنبات القر  ونبات لبان اذلكر وذذ  احمللول امللحيتثبيطيةفعالية وجود ا وهرت نتاجئ ادلراسة اوالية 
املائية لنبات لبان اذلكر حي  مت اس تعامل املس تخلصات الوحولية و , مما يدل عىل اح واء هذه املس تخلصات عىل مركبات فعاةل من املمون اس تعاملها كعالج بدي  

.ساعة24م  اذ متت معامةل امامية السوط بلك كرذً وحساب عدد امامية السوط لك /ملام( 50,75,100)وبرتاذً 

ذ اوهرت النتاجئ ا نَّ كرذً تبني - م  من املس تخلص الوحويل هو الامث  فقد /ملام100ا نَّ املس تخلص الوحويل للبان اذلكر الوحويل فعااًل يف تثبيط امامية السوط اا
ذ اكن م وسط اعداد امامية السوط لهذا الرتذً  ابملقارنة مع مجموعة الس يطرة اليت 3مس/خلية12800اعطى اخ الفًا معنواًي عند مقارنته مع بقية الرتاذً للنبات نفسه اا

ًان 3مس/خلية39000اكن م وسط عدد ا مامية السوط   عة الاشاء م  اوهرت نس بة تثبيط اق  وهذا من املمون ا ن يف  بناًء عىل طبي/ملام( 75و50)بيامن الرتذ
ذ , ن املس تخلص الوحويل اما ابلنس بة لتأ ثري املس تخلص املايئ لامثر نبات اذلكر فقد تبني ابنه اق  تأ ثريا عىل امامية السوط م,البالزيم للطفييل من الاحية النفوذية  اا

ذ اكن ا نهَّ مل كون هناك فروق معنوية مع مجموعة الس يطرة اا ّال  م  /مامل75و50م  من املس تخلص املايئ هل تأ ثري اعىل من الرتاذً \مامل100اوهرت النتاجئ ا نَّ كرذً 
.3مس/خلية35400م وسط اعداد امامية السوط ابس تعامل هذا املس تخلص هو 

(  100,75,50)تخلصات لبان اذلكر يف هذه ادلراسة وابلرتاذً ذاهتا املس تعمةل مع مس  الليشامنيااس تعم  املس تخلص الوحويل واملايئ ل وراق نبات القر  عىل طفييل -
ذ و دت هناك فروق معنوية بني م وسطات الرتاذً املس تعمةل وان, م  /ملام اقوى تأ ثري وهر عندلوحظت قوة تأ ثري املس تخلص الوحويل عىل ا مامية السوط اا

م  فقد اكن م وسط اعداد امامية \ملام 75اما ابلنس بة لرتذً , 3مس\خلية 6800م  حي  اكن م وسط اعداد امامية السوط لها هو \ملام100اس تخدا  كرذً 
39000ابملقارنة مع م وسطات مجموعة الس يطرة 3مس/خلية29000م  فقد اكن م وسط اعداد امامية السوط /ملام50والرتذً 3مس/خلية13200السوط 
.3مس/خلية

وعة الس يطرة ند مقارنهتا مع مجماملس تخلص املايئ ل وراق نبات القر  فاننت نس بة التثبيط اق  مقارنة من املس تخلص الوحويل حي  مل تظهر فروقات معنوية ع اما -
ذ بلغ م وسط اعداد امامية السوط خالل ا اي  التجربة \ملام 100حي  اكن اقوى تأ ثري هل عند الرتذً  39000مقارنة مع مجموعة الس يطرة 3مس/خلية34000م  اا

فا  يف جسلت اعىل ارتتبني من خالل تسجي  اعداد امامية السوط خالل ااي  ادلراسة ان اعىل نس بة تثبيط اكنت شدهتا كزداد مبرور ااي  التجربة حي .  3مس/خلية
عالية واكنت تثبيطيةبني ان هل فعالية اس تعم  احمللول امللحي يف هذه التجربة ملعرفة تأ ثريه يف امامية السوط ا ذ ت ذذ  . والثايناليو  الثال  والرابع مقارنة مع اليو  الاول 

ذ 3مس/خلية15200هو % 10واكنت م وسط نس بة التثبيط لرتذً 3مس/خلية7000حي  اكن م وسط اعداد امامية السوط % 15اعىل نس بة تثبيط يف الرتذً  اا
.3مس/خلية39000وهرت هناك فروق معنوية مقارنًة مبجموعة الس يطرة 



In vivoادلراسة اليت اجريت داخ  جسم الانئن اوي ( 2

 قد بدا ت ابلظهور من خالل ادلراسة ال كرية اتضح ا ن ال فات اجلدلية للك اجملاميع اليت مت اصابهتا ابلطفييل•

ة  ازداد الانتفاخ تدرجييًا وبدا ت القرش , اسابيع 8-6ابالمحرار و الانتفاخ  يف موقع اوقن بعد مده كراوحت بني 

نطقة املصابة وبدا  هذا مث بدا  يظهر تلف ا و تأ لك يف ا نسجه امل , ابلتوون عىل وهر الفرئان يف اجملموعة املصابة  

مش  جزء واحد ا و ا جزاء التلف يتطور يف ال س بو  السادس بعد االاصابة حي  اكن هذا التأ لك بس يطُا يف البداية و 

ي  وص  م وسط اقطار وتطور شيئا فشيئا وصاحبه ذرب يف قطر القرحة ح , ( وهر الفأ ر)قليةل من املنطقة املصابة 

حي  اخذت خزعات من املنطقة املصابة مسحاتمت مع  . ممل 13القرحة يف الاس بو  الثامن بعد االاصابة ا  

.الليشامنيالارض التأ ذد من حدوث الاصابة بطفييل  1640RPMIللفرئان وزرعت مرة اخرى عىل وسط 



البدائل 
العالجية

قرع كحولي
مل/ملغم75

قرع كحولي 
مل/ملغم100

لبان ذكر 
مل/ملغم75

لبان ذكر 
مل/ملغم100

بة المجموع الكلي للنسالسيطرة%15ملح الطعام 
المئوية

العدد %العدد%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد
الكلي

%

//////////////ةشفاء االصاب
صغر قطر 

القرحة
310031003100310

0
3100//1583.3

عدم شفاء 
االصابة

//////////3100316.7

معدل قطر 
ملم/االصابة 

108911815

مجموع 
الفئران

33333318100%

ااي 7نتاجئ املعاجلة يف جسم الانئن اوي بعد مرور 

البدائل 
العالجية

قرع كحولي
مل/ملغم75

قرع كحولي 
مل/ملغم100

لبان ذكر 
مل/ملغم75

لبان ذكر 
مل/ملغم100

ملح الطعام 
15%

بة المجموع الكلي للنسالسيطرة
المئوية

%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد
211.1//133.3////133.3//ةشفاء االصاب

صغر قطر 
القرحة

3100266.731003100266.7//1372.2

عدم شفاء 
االصابة

//////////3100316.7

معدل قطر 
ملم/االصابة 

6467516

33333318100المجموع

يو 14نتاجئ املعاجلة يف جسم الانئن اوي بعد مرور 



قرع كحوليةالبدائل العالجي
مل/ملغم75

قرع كحولي 
مل/ملغم100

لبان ذكر مل/ملغم75لبان ذكر 
مل/ملغم100

بة المجموع الكلي للنسالسيطرة%15ملح الطعام 
المئوية

%العدد %العدد%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد

1161.1//266.73100133.3266.73100شفاء االصابة

صغر قطر 
القرحة

133.3//266.7133.3////422.2

عدم شفاء 
االصابة

//////////3100316.7

معدل قطر 
ملم/االصابة 

3/43/16

33333318100المجموع

يو 21نتاجئ املعاجلة يف جسم الانئن اوي بعد مرور 



يو  من بدء املعاجلة14اجلدلية بعد مرور الليشامنيااس تجابة الفأ رة املصابة بداء ااي  من بدء املعاجلة    7اجلدلية بعد مرور الليشامنياالفأ رة املصابة بداء اس تجابة 



احدى الفرئان اليت مت شفاهئايو  من بدء املعاجلة    21اجلدلية بعد مرور الليشامنياالفأ رة املصابة بداء اس تجابة 



الاس تن ا ات والتوصيات•

الاس تن ا ات: اوال •

نَّ انتشار االاصابة بني, يف شهر اكنون الثاين الليشامنياارتفا  نس بة الاصابة  بطفييل -1 واعىل , ال الاث اذلكور ا ذة من واا
.نس بة اصابة اكنت بني ال طفال ما دون الس نة اخلامسة

نَّ الوسط الزرعي اجلاهز -2 .اجلدليةاللشامنياوسط جيد لتمنية  RPMI 1640اا

عىل الليشامنياو طفييل مس تخلص اوراق نبات القر  الوحويل واحمللول امللحي مللح الطعا  ذات ذفاءة عالية يف تثبيط من-3
.وان شدة الق   تتناسب طرداي مع كرذً املس تخلص املس تعم , الز اج وداخ  جسم الانئن اوي

نَّ املس تخلصات الوحولية  اكنت ذات تأ ثري تثبيطي ا عىل عىل امامية السوط مقارنًة ابملس  -4 .تخلصات املائيةاا

التوصيات: اثنيا •

ة ا ذة من تكل املس تعمةل يف هذه يف العراق يشرتك فهيا ابحثون عدة ومبعايري وابئيالليشامنياموسعة النتشار طفييل دراسة -1
.ادلراسة

املناطق املنترشة فهيا اخلازنة ونرش الوعي الصحي يفواملضائف,  برالامج وقايئ تثقيفي ملانحفة اورشة الناقةل طرح -2
.االاصابة

طبية لهذكن النباتني دراسة موسعة والوشف عن امه املواد الفعاةل يف نبات القر  ولبان اذلكر ملعرفة اذة لل مهية ال اجراء -3

.وطفيليات اخرىاللشامنيايف عالج 




