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الملخص
خلفية الدراسة :أظهرت الفعالية الضد كتييرةدة لتخدي ال التيوداوال سالتخدي ال التداار الذدا لاد س وادات الذاادة س دا
فعالية تجاه ا كعة او ااع كتييرةة ,كتا اظهرت ال اسدة ا فعاليدة التخدي ال التذدالر امادف ادي فعاليدة التخدي ال التداار
الذا .
اهداف الدراسة :اخياا الفعاليات الض كتييرةة لاتخي ال التيواوالر ال ام سالتخي ال التاار الذدا لاد س وادات الذاادة.
المرضى والطرائق  :تم تحضير ثالثة تراكيز مختلف ة لك مت تخل(  %25,%50,%75حجم/حج م ,كف فا الارات ة
رت ا الارات ة ةل م اررع ة ش تا ركتيري ة تض مشا
الفعالي ة الض ا ركتيري ة رتات ة تتشي ة ااشتف ار ل الحف ر  ,الت
العشتتاياا الذهرية ,ركتريا العصتياا ,اايفريف يا التتلتشي ة ,الزتا ل الزشجاري ة ر اارات ة اجري ا ل مختر راا كلي ة
العلتم  -جامعة ايالم للفترة من ايلت  2016تلغاية كاشتن الثاش 2017ر
النتائج :أسضذت ال اسة ا اماف فعالية ض كتييرةدة لتخدي ال التيوداوال لاد س وادات الذاادة سالد ا ام دف امادف وخداة
توادديو س ددر 30ااتيددر اتجدداه كتيرةددا الاسااددر الاوجا ةددة م د اسددي ام اليركيددا , %75كي تددا كاوددت اس د وخدداة توادديو
10ااتير اتجاه كتيرةا االةشرةشيا القالاوية م اسي ام اليركيا . %20فر حديي التخدي ال التداار الذدا لاد س وادات
الذااة أم ف أماف وخاة توايو  24ااتير اتجاه كتيرةا الاساار الاوجا ةة م د اسدي ام اليركيدا  %75سلد ةع در اا
تأثير اتجاه األوااع الاتييرةة م اسي ام اليركيا . %25
االستنتاجات :أسضذت ال اسدة ا الفعاليدة الضد كتييرةدة لاتخدي ال التذدالر لاد س وادات الذاادة امادف ادي التخدي ال
التاار الذا سا فعالية اماف اي فعالية كعض اضا ات الذياة اليجا ةة االايتاسيي .
الكلمات المفتاحية :واات الذااة ,الفعالية الض كتييرةة ,اضا ات الذياة.
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