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انؼشتٗ انًهخص  

 

 يساحاخ فٗ ذضسع انرٗ انغزائٛح انثقٕنٛح انًحاصٛم أقذو يٍ انثهذٖ انفٕل يحصٕل ٚؼرثش 

 ٔانحٕٛاٌ االَساٌ يٍ نكم ػانٛح غزائٛح قًٛح نّ انًحصٕل ْزا أٌ كًا انؼانى يسرٕٖ ػهٗ ٔاسؼح

 أيشاض أْى يٍ ٔانزتٕل انعزٔس أػفاٌ أيشاض ذؼرثش. انثشٔذٍٛ يٍ ػانٛح َسثح ػهٗ الحرٕائّ

انثهذٖ انفٕل َثاذاخ ػهٗ ذؤشش انرٗ انعزٔس . 

ٚهٗ كًا ػهٛٓا انًرحصم انُرائط ذهخٛص ًٚكٍ  :- 

 يشاكض خًسح يٍ ظًؼٓا ذى ٔانرٗ انًصاتح انثهذٖ انفٕل َثاذاخ ظزٔس يٍ انؼضل أٔظح -1

)  أٔكسٛسثٕسو فٕٛصاسٕٚو كاَد ذؼذادا   انًؼضٔنح انفطشٚاخ أكصش أٌ انثحٛشج  يحافظح يٍ يخرهفح

سٕالَٗ  ساٚضٔكرَٕٛا ٚهٛٓا%( 15.76  

 ,% ( 5.12)  فثشذٛسهٕٛو يٍ إَٔاع ,% ( 66.99)  سٕالَٗ فٕٛصاسٕٚو , ( 12.04% ) 

انرٕانٗ ػهٗ% ( 6.71)َٛعش اسثشظهس  .               

 انعزٔس ػفٍ يشض أَقص انًخرثشج انكًٛٛائٛح انًسرحصاخ فٗ انثهذٖ انفٕل تزٔس َقغ -2

 سثق انرٗ 3 ظٛضج صُف تزٔس حانح فٗ كاَد خفط َسثح أػهٗ أٌ  ٔظذ ٔقذ. انشاٚضٔكرَٕٗ

يحهٕل فٗ َقؼٓا  EDTA يٕل يهٗ 60 ترشكٛض   

انسانسهٛك حًط يحهٕل فٗ َقؼٓا انساتق 6 سخا صُف تزٔس , ( 22.27% )  SA 5 ترشكٛض 

 انكًٛٛائٛح انًسرحصاخ فٗ انثهذٖ انفٕل أصُاف تزٔس َقغ اٌ ٔظذ -3% ( . 39.19) يٕل يهٗ

يؼايالخ أَقصد حٛس انفٕٛصاسٕٚيٗ انزتٕل يشض أَقص انًخرثشج  EDTA, SA  شذج يٍ

انرٕانٗ ػهٗ%  65.7,      36.36 تُسثح 313 ظٛضج انصُف حانح فٗ تانزتٕل االصاتح  .         

يؼايهرٗ فٗ انخعشٖ انًعًٕع نطٕل ذُشٛػ ٚحذز نى -4  EDTA ٔأ SA يٍ ٕٚو 30 تؼذ 

.  سٕالَٗ ساٚضٔكرَٕٛا أٔ أٔكسٛسثٕسو فٕٛصاسٕٚو تفطش انًؼذاِ انرشتح حانح فٗ سٕاء انضساػح

انضساػح يٍ ٕٚو17 تؼذ ٔاظحا   كاٌ االذعاِ َفس . 

 انرٗ 313 ظٛضج ,3 ظٛضج انثهذٖ انفٕل تزٔس حانح فٗ انعزسٖ انًعًٕع غٕل فٗ صٚادج حذز -5

يٍ كم يحهٕل       فٗ َقؼٓا سثق  EDTA ٔأ SA انًؼذاِ انرشتح فٗ انضساػح يٍ ٕٚو 30 تؼذ 

 انعزسٖ انًعًٕع أغٕال فٗ ذفأخ نٕحع انضساػح يٍ ٕٚو 17 تؼذ.  سٕالَٗ ساٚضٔكرَٕٛا تفطش

فٗ َقؼٓا انساتق األصُاف تزٔس فٗ  EDTA ٔأ SA تفطش انًؼذاِ انرشتح فٗ ٔانًضسٔػح 

 حذٔز ذثٍٛ أٚعا  .  انًقاسَح تًؼايهّ يقاسَح سٕالَٗ ساٚضٔكرَٕٛا أٔ أٔكسٛسثٕسو فٕٛصاسٕٚو

فٗ انثزٔس نُقغ كُرٛعح انفرشذٍٛ خالل( ظى)نهعزٔس انطاصض انٕصٌ فٗ َقص  EDTA ٔأ  SA 

يحهٕل فٗ 313 ظٛضج أٔ 6 سخا تزٔس َقغ حانح فٗ ياػذا  EDTA انرشتح فٗ ٔانًضسٔػح 

أٔكسٛسثٕسو فٕٛصاسٕٚو تفطش انًؼذاِ  .  

 انطاصض انٕصٌ أَقصد انًخرثشِ انكًٛٛائٛح انًسرحصاخ أٌ انضساػح يٍ ٕٚيا 30 تؼذ ٔظذ -6

يحهٕل فٙ 6سخا صُف تزٔس َقغ حانح فٙ ياػذا انخعشٖ نهًعًٕع  EDTA فٙ ٔصساػرٓا 



 أٚعا. انضساػح يٍ ٕٚيا 17 تؼذ االذعاِ َفس نٕحع. أكسٛسثٕسو فٕٛصاسٕٚو تفطش يؼذاِ ذشتح

 انًرحصم ذهك يغ يرقاستح انخعش٘ نهًعًٕع انعاف   انٕصٌ حانح فٙ ػهٛٓا انًرحصم انُرائط

انخعش٘ نهًعًٕع انطاصض انٕصٌ حانح فٙ ػهٛٓا . 

 انكًٛٛائٛح انًسرحصاخ فٙ َقؼٓا انساتق 313 ظٛضِ انصُف تزٔس أٌ ٔظذ انُعط يشحهح فٙ -7

 ساٚضٔكرَٕٛا أٔ أكسٛسثٕسو فٕٛصاسٕٚو تفطش انًؼذاِ غٛش انرشتح فٙ ٔانًُضسػح  انًخرثشج

 تًؼايهح يقاسَح( سى) يُٓا انُاذعح نهُثاذاخ انخعش٘ انًعًٕع غٕل فٙ صٚادج حذز سٕالَٙ

يحهٕل فٙ 6سخا  انصُف تزٔس َقغ حانح فٙ ٔاظحا كاٌ االذعاِ َفس. انًقاسَح  SA  تزٔس ,

يحهٕل فٙ 313 ظٛضِ انصُف  EDTA ٔأ SA ساٚضٔكرَٕٛا تفطش يؼذاِ ذشتح فٙ ٔانًضسٔػح 

 يؼايهح احرهد أٚعا. انحاالخ أغهة فٙ يهحٕظح صٚادج انفطش٘ انًثٛذ يؼايهح أظٓشخ كًا سٕالَٙ

تًحهٕل 313 ظٛضِ صُف تزٔس  EDTA ٔأ SA ّػذد أصٛص,/ انقشٌٔ ػذد فٙ االٔنٙ انًشذث 

 , أكسٛسثٕسو فٕٛصاسٕٚو تفطش انًؼذاِ , انًؼذاِ غٛش)  انصالز انرشتح حاالخ فٙ أصٛص/ انثزٔس

يحهٕل فٙ 3 ظٛضِ ٔصُف 6سخا صُف تزٔس َقغ(.  سٕالَٙ ساٚضٔكرَٕٛا تفطش انًؼذاِ  SA 

 ساٚضٔكرَٕٛا تفطش انًؼذاِ أٔ غٛشانًؼذاِ انرشتح حانح فٙ أصٛص/ انثزٔس ػذد صٚادج فٙ ذسثة

يحهٕل فٙ 6سخا انصُف تزٔس َقغ ذسثة انٕقد َفس فٙ. سٕالَٙ  EDTA ٔيحهٕل أ  SA ٙف 

. أٔكسٛسثٕسو فٕٛصاسٕٚو تفطش انًؼذاِ انرشتح فٗ انضساػح حانح فٙ أصٛص/ انثزٔس ػذد صٚادج

313 ظٛضِ انصُف حانح فٙ خاصح ساتقا ركش نًا يقاستّ كاَد أصٛص/ انثزٔس ٔصٌ َرائط أٚعا . 

 أصُاف ظزٔس فٙ االَضًٚاخ تؼط َشاغ ػهٙ انًخرثشِ انكًٛٛائٛح انًسرحصاخ ذأشٛش دساسح ذى -8

انضساػح يٍ ٕٚو 17 , ٕٚو 30)  انذساسح فرشذٙ خالل انًخرثشِ انثهذ٘ انفٕل  ). 

يحهٕل فٙ 313 ظٛضِ انصُف تزٔس َقغ أٌ انُرائط أٔظحد انضساػح يٍ ٕٚيا 30 تؼذ - أ -8    

EDTA ٔأ SA  انًؼايهح غٛش انًقاسَح تًؼايهح يقاسَح انكٛرُٛٛض اَضٚى َشاغ صٚادج فٙ ذسثة 

 ظٛضِ انصُف تزٔس يغ سعهد انكٛرُٛٛض اَضٚى َشاغ فٙ صٚادج اقصٙ.انصالشح انرشتح ظشٔف ذحد

يحهٕل فٙ َقؼٓا انساتق 313  EDTA فٕٛصاسٕٚو تفطش انًؼذاِ انرشتح فٙ ٔانًضسٔػح 

 فٙ 6سخا انصُف تزٔس َقغ حانح فٙ انكٛرُٛٛض اَضٚى َشاغ فٙ صٚادج حذشد أٚعا. أكسٛسثٕسو

 3 ظٛضِ انصُف تزٔس َقغ. أكسٛسثٕسو فٕٛصاسٕٚو تفطش يؼذاِ ذشتح فٙ ٔصساػرٓا SA يحهٕل

يحهٕل فٙ  EDTA انًؼذاِ انرشتح فٙ انثزٔس صساػح ػُذ االَضٚى ْزا َشاغ صٚادج فٙ ذسثة 

يحهٕل فٙ 3 ظٛضِ انصُف تزٔس َقغ ػُذ االَضٚى ْزا َشاغ فٙ صٚادج حذشد أٚعا. انساتق تانفطش  

SA ّسٕالَٙ ساٚضٔكرَٕٛا أٔ أكسٛسثٕسو فٕٛصاسٕٚو تفطش انًؼذاِ انرشتح فٙ ٔصساػر .  

 حانح فٙ يشذفؼا ظم انكٛرُٛٛض اَضٚى َشاغ أٌ انُرائط أٔظحد انضساػح يٍ ٕٚيا 17 تؼذ - ب -8

يحهٕل فٙ 313 ظٛضِ انصُف تزٔس َقغ  EDTA ٔأ SA تفطش انًؼذاِ انرشتح فٙ ٔانًضسٔػح 

يحهٕل فٙ 6سخا انصُف تزٔس َقغ. سٕالَٙ ساٚضٔكرَٕٛا أٔ اكسٛسثٕسو فٕٛصاسٕٚو  EDTA  

 ساٚضٔكرَٕٛا تانفطش انًؼذاِ انرشتح فٙ انثزٔس صساػح ػُذ االَضٚى َشاغ فٙ صٚادج ػُّ ذسثة

  .سٕالَٙ

 تزٔس َقغ حانح فٙ انثٛشٔكسٛذٚض ٚىاَض َشاغ فٙ صٚادج ٔظذ انضساػح يٍ ٕٚيا 30 تؼذ - أ -9

يحهٕل فٙ 313 ظٛضِ انصُف  EDTA ٔأ SA تفطش انًؼذاِ أٔ غٛشانًؼذاِ انرشتح فٙ ٔصساػرٓا 

 3 ظٛضِ انصُف تزٔس َقغ حانح فٙ االَضٚى َشاغ فٙ صٚادج نٕحظد أٚعا. أكسٛسثٕسو فٕٛصاسٕٚو



يحهٕل فٙ  EDTA ٔأ SA يٍ. أكسٛسثٕسو فٕٛصاسٕٚو تفطش انًؼذاِ انرشتح فٙ ٔصساػرٓا 

يحهٕل فٙ 6سخا انصُف تزٔس َقغ ػُذ االَضٚى َشاغ فٙ صٚادج حذشد أخش٘ َاحٛح  SA 

 فٙ صٚادج نٕحظد أٚعا. سٕالَٙ ساٚضٔكرَٕٛا تفطش يؼذاِ ذشتح أٔ يؼذاِ غٛش ذشتح فٙ ٔصساػرٓا

يحهٕل فٙ 6سخا انصُف تزٔس َقغ ػُذ االَضٚى َشاغ  EDTA تفطش انًؼذاِ انرشتح فٙ ٔصساػرٓا 

سٕالَٙ ساٚضٔكرَٕٛا .  

 تزٔس َقغ حانح فٙ انثٛشٔكسٛذٚض اَضٚى َشاغ فٙ صٚادج ٔظذ انضساػح يٍ ٕٚيا 17 تؼذ - ب -9

يحهٕل فٙ 313ظٛضِ انصُف  EDTA ٔأ SA فٕٛصاسٕٚو تفطش انًؼذاِ انرشتح فٙ ٔانًضسٔػح 

يحهٕل فٙ 6سخا انصُف ٔ 3ظٛضِ انصُف تزٔس َقغ أٚعا. سٕالَٙ ساٚضٔكرَٕٛا أٔ أكسٛسثٕسو  

EDTA سٕالَٙ ساٚضٔكرَٕٛا أٔ أكسٛسثٕسو فٕٛصاسٕٚو تفطش يؼذاِ ذشتّ فٙ ٔصساػرًٓا 

 فٙ صٚادج نٕحظد أٚعا. انًؼايهح غٛش انًقاسَح تًؼايهح يقاسَح االَضٚى َشاغ فٙ صٚادج أحذشٕا

يحهٕل فٗ 6سخا انصُف تزٔس َقغ ػُذ االَضٚى َشاغ  SA ّتفطش انًؼذاِ انرشتح فٙ ٔصساػر 

 3 ظٛضِ انصُف فٙ االَضٚى َشاغ فٙ صٚادِ حذشد أخش٘ َاحٛح يٍ. أكسٛسثٕسو فٕٛصاسٕٚو

 ساٚضٔكرَٕٛا تفطش انًؼذاِ انرشتح فٙ ٔانًضسٔػح انفطش٘ تانًثٛذ انًؼايهّ 313 ظٛضِ ٔانصُف

  .سٕالَٗ

 نهصُف أكسٛذٚض فُٕٛل تٕنٙ اَضٚى َشاغ فٙ صٚادج نٕحظد انضساػح يٍ ٕٚيا 30 تؼذ - أ -10

يحهٕل فٙ َقؼٓا انساتق  313 ظٛضِ  EDTA ٔأ SA تفطش يؼذاِ ذشتح فٙ ٔانًضسٔػح 

 تزٔس َقغ حانح فٙ االَضٚى َشاغ صاد أٚعا. سٕالَٙ ساٚضٔكرَٕٛا أٔ أكسٛسثٕسو فٕٛصاسٕٚو

يحهٕل فٙ 3 ظٛضِ انصُف  EDTA ٔأ SA فٕٛصاسٕٚو تفطش يؼذاِ ذشتح فٙ ٔانًضسٔػح 

 تانًثٛذ انًؼايهح انًخرثشِ انصالشح انثهذ٘ انفٕل أصُاف حانح فٙ انرأشٛش َفس حعنٕ. أكسٛسثٕسو

 انرشتح حانح فٙ ٔنكٍ أكسٛسثٕسو  فٕٛصاسٕٚو تفطش انًؼذاِ انرشتح فٙ ٔانًضسٔػح انفطش٘

 صٚادج أظٓشخ 313 ظٛضِ ٔانصُف 3 ظٛضِ انصُف تزٔس فاٌ سٕالَٙ ساٚضٔكرَٕٛا تفطش انًؼذاِ

صٚادج أ٘ تّ ذظٓش فهى 6سخا انصُف أيا االَضٚى َشاغ فٙ .  

 313 ظٛضِ انصُف فٙ أكسٛذٚض فُٕٛل تٕنٙ اَضٚى َشاغ صاد انضساػح يٍ ٕٚيا 17 تؼذ - ب -10

 فٙ صٚادج حذشد أخش٘ َاحٛح يٍ. انًؼايهح غٛش انًقاسَح تًؼايهح يقاسَح انًؼايالخ ظًٛغ فٙ

 انرشتح فٙ ٔصساػرٓا انًسرحصٍٛ يٍ أ٘ فٙ 3 ظٛضِ انصُف تزٔس َقغ حانح فٙ االَضٚى َشاغ

 انصُف تزٔس َقغ ػُذ االَضٚى َشاغ فٙ صٚادج حذشد أٚعا. سٕالَٙ ساٚضٔكرَٕٛا تفطش انًؼذاِ

يحهٕل فٙ 6سخا  EDTA ٔأ SA أٔ أكسٛسثٕسو فٕٛصاسٕٚو تفطش انًؼذاِ انرشتح فٙ ٔصساػرٓا 

سٕالَٙ ساٚضٔكرَٕٛا .   

 انًحرٕ٘ فٙ صٚادج ٔظٕد انُرائط أظٓشخ(  انحصاد يشحهح)  انرعشتح َٓاٚح فٙ -11

يحهٕل فٙ تزٔسِ َقغ انساتق 313 ظٛضِ انصُف يٍ انُاذعح نهثزٔس انكشتْٕٛذساذٙ  EDTA  ٔأ 

SA انصُف يٍ انُاذعح انثزٔس أٚعا. سٕالَٙ ساٚضٔكرَٕٛا تفطش انًؼذاِ انرشتح فٙ ٔانًضسٔػح 

يحهٕل فٙ تزٔسِ َقغ انساتق 3 ظٛضِ  EDTA  ساٚضٔكرَٕٛا تفطش يؼذاِ ذشتح فٙ ٔانًضسٔػح 

 تزٔس َقغ حانح فٙ صٚادج نٕحظد أٚعا. انكشتْٕٛذساخ يحرٕ٘ فٙ صٚادج تٓا حذز سٕالَٙ

يحهٕل فٗ 3 ظٛضِ انصُف  SA كزنك. أكسٛسثٕسو فٕٛصاسٕٚو تفطش يؼذاِ ذشتح فٙ انًضسٔػح 

يحهٕل فٙ 6سخا انصُف تزٔس َقغ  EDTA   فٕٛصاسٕٚو تفطش يؼذاِ ذشتح فٙ ٔانًضسٔػح 



 فٙ صٚادج نٕحظد أٚعا. انُاذعح نهثزٔس انكشتْٕٛذساذٙ انًحرٕ٘ فٙ صٚادج أحذشد أكسٛسثٕسو

يحهٕل فٙ تزٔسْا َقغ انساتق 6سخا انصُف انُاذعح نهثزٔس انكشتْٕٛذساذٙ انًحرٕ٘  SA ٔ 

 ٔأٚعا سٕالَٙ ساٚضٔكرَٕٛا أٔ أكسٛسثٕسو فٕٛصاسٕٚو تفطش انًؼذاِ انرشتح فٙ انًضسٔػح

 تفطش يؼذاِ ذشتح فٙ ٔانًضسٔػح تانًثٛذ انًؼايهح 6سخا انصُف تزٔس فٗ انضٚادج ٕحظدن

أكسٛسثٕسو فٕٛصاسٕٚو .  

 انساتق 313 ظٛضِ نصُف انكهٙ انثشٔذٍٛ يٍ انثزٔس يحرٕ٘ فٙ صٚادج نٕحع انحصاد تؼذ -12

يحهٕل  فٗ تزٔسِ َقغ  EDTA ٔأ SA سٕالَٙ ساٚضٔكرَٕٛا تفطش يؼذاِ ذشتح فٙ ٔانًضسٔػح .

يحهٕل فٙ تزٔسِ َقغ انساتق 3 ظٛضِ نهصُف انكهٙ انثشٔذٍٛ انثزٔسيٍ يحرٕ٘ أيا  EDTA فقذ 

سٕالَٙ ساٚضٔكرَٕٛا تفطش يؼذاِ ذشتح فٙ انثزٔس صساػح ػُذ صٚادج أظٓش .       

   


