
x 

 

صة ال  خ
 

   انذقٍقتانًعضٔل عٍ أيعاء انبط انًٕجٕساسي   اكتٕبكٍههٕط بالَتاسٔو . اختباس إيكاٍَاث انبشٔبٍٕتٍك ٢١٠٢حٍُفت، 

يت ل لا، ك ب وي ول ايج سن  ي'. أطروحت. ق بوب صاب األن ي' اإلخ شوش) ف ت ن يري لاث  (Anas ب

انًششفت:   غ. ين هاالن راه لك إب و بد ال ا ع جاهعت) هوالن ين (ال ن و أوي نول ك ت ياوال لوم ج ع   ال

ول نات ي اي حاج. ب تور. ال دك لوم, (٢) ال ع ي ال ير ف ت س اهي, هاج وت فاه وي حاج. أول تور. ال دك   (١) ل

سراعت. ي  ال ير ف ت س نوم، هاج ت ي ن يك  لوم, (٣) ان ع ي ال ير ف ت س توم، هاج ش ورات   ةه

  
 انكهًٍش انشئٍسٍت: انبشٔبٍٕتٍك، اكتٕبكٍههٕط بالَتاسٔو، األيعاء انذقٍقت.

 

يُتج انزي ٌحتٕي عهى انًكشٔباث انحٍت انغٍش انًسببت نأليشاض، انتً تعطً انحٍٕاٌ ٔاإلَساٌ انبشٔبٍٕتٍك ْٕ 

تحسٍٍ يعذل انًُٕ، ٔكفاءة انتحٕل انتًٌٍٍُٕت، .نتضٔد دسجت صحت انحٍٕاٌ أٔ اإلَساٌ، بطشٌقت َفٕر إٌجابً عهى 

نٓضًً. ٔنٍكٌٕ انبكتٍشٌا انحًض تٕاصٌ يٍكشٔباث األيعاء، ٌٔسٍطش انًكشٔباث انًسببت نأليشاض فً انعضٕ ا

انهبٍُك يحتًال الختٍاس انبشٔبٍٕتٍك، ٌهتضو أٌ ٌتخهص ٌٔخشج يٍ اختباس إيكاٍَاث انبشٔبٍٕتٍك، يُّ: اختباس تحًهّ 

 حًٕضت انحًضٍت عهى انٍكتٍشٌت انًسببت نأليشاض، .ٔختباس تحًهّ عهى انبكتٍشٌت انغٍش انًسببت نأليشاض.

 

انتجشبت انٕصفٍت، انزي ٌشاد بٓا إعطاء انًعهٕياث عٍ احتًال انبشٔبٍٕتٍك يٍ اكتٕبكٍههٕط  ْزا االختباس ٌُٓج يُٓج

شوس)بالَتاسٔو انًعضٔل عٍ أيعاء انبط انًٕجٕساسي انذقٍقت  ت ن يري الث باختباس انًختبش، ٌعًُ  (Anas ب

(، ٔ تشكٍض صفشأٌت ٤ٔ  ٣ٔ ٢بحج تحًم اكتٕبكٍههٕط بالَتاسٔو عهى حانت حًٕضت انحًضٍت )دسجت انحًٕضت 

( ، ٔيُعّ ٔتحًهّ عهى انٍكتٍشٌت انًسببت نأليشاض، ًْٔ: كٕالي، ٔانعُقٕدٌاث انزْبٍت، W/V٪ )١،٣انًهح بذسجت 

 يشاض، ًْٔ اكتٕبكٍههٕط باساساسً.فاعهّ عهى انبكتٍشٌت انغٍش انًسببت نألٔانسانًٍَٕال انتٍفٍت. ٔكزنك اختباس ت

 

بًتٕسط عذد انخالٌا انحٍت  ٢َٔتائج انبحٕث تذل عهى اختباس تحًم اكتٕبكٍههٕط بالَتاسٔو عهى دسجت انحٕضت 

 انبكتٍشٌت بقذس
٧

وي/مل ٤ .١١.٣  باب م ١١ بقذس ٣، ٔعهى دسجت انحًٕضت  من زي
٩

باب/ مل ٣ .٨.  و ،  هن ويزي

١١بقذس ٤ٔعهى دسجت انحًٕضت 
١١

وي/ مل . ٢ .٧.  باب و ٔاختباس تحًم اكتٕبكٍههٕط بالَتاسٔو عهى   زي

١١  صفشأٌت انًهح بًتٕسط عذد انخالٌا انبكتٍشٌت  انتً ًٌُٕ بقذس
٩

وي/ مل١. ٢.  باب م . ٔاختباس تحًم زي

اكتٕبكٍههٕط بالَتاسٔو قٕي فً يقأيت كٕالي  اكتٕبكٍههٕط بالَتاسٔو عهى انبكتٍشٌت انًسببت نأليشاض ٌذل عهى أٌ

يى، ٔنكٍ فً يقأيت انسانًٍَٕال انتٍفٍت فً  ٠٣،٣يى ٔ  ٠٢،١ٔانعُقٕدٌاث انزْبٍت فً يُطقت قطش انًقأيت بقذس 

يى. ٔاختباس انتفاعم عهى انبكتٍشٌت انغٍش انًسببت نأليشاض ٌُتج عهى أٌ كال يٍ  ٣،٣يُطقت قطش انًقأيت بقذس 

ٍههٕط بالَتاسٔو ٔاكتٕبكٍههٕط باساساسً ٌتحذ، ٌٔتخز يُطقت انًقأيت. ٔيٍ ْزِ انُتائج ٌذل ْهت أٌ انعالقاث اكتٕبك

انتً شكهتٓا كال انبكتٍشٌتٍٍ تتكافم جٍذا. ْٔزِ اإلختباساث األسبعت إليكاٍَاث انبشٔبٍٕتٍك تذل  عهى ءٌ اكتٕبكٍههٕط 

 انذقٍقت ًٌكٍ أٌ ٌكٌٕ يختاسا كًحتًم نهبشٔبٍٕتٍك. بالَتاسٔو انًعضٔل عٍ أيعاء انبط انًٕجٕساسي 
 

 


