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المتطفل على أسماك  Ichthyophthirius multifiliisعلى الحيوان االبتدائي ألهدبي Propolis فعالية 

 Cyprinus carpioالكارب االعتيادي 

 

 عبد الرزاق لعيبي الربيعي

 قسم تقنيات االنتاج الحيواني، الكلية التقنية المسيب

 

 الخالصة

من الطفيليات الخارجية التي تصيب أسماك المياه العذبة و  Ichthyophthirius multifiliisالحيوان االبتدائي الهدبي    

. وخالل الفترة من شهر تشرين االول و   Cyprinus carpioتسبب مرض البقع البيضاء على أسماك الكارب االعتيادي 

ثيرها على الطفيلي و تأ  Popolis، صممت سلسلة من التجارب باستعمال المستخلص الكحولي لمادة 0662تشرين الثاني/ 

( ملغم/لتر و تأثير المستخلص 266و  066،  466،  566،  366،  066،  166بتركيز ) In vivoعلى جسم األسماك 

( ملغم/لتر، كذلك تأثير 066و  466،  566،  366،  066،  166بتركيز ) In vitroالكحولي الطفيلي فــي الزجاج 

 .Iت النتائج إن مجموعة السيطرة التي أظهرت معدل إصابة بطفيلي المستخلص على سلوك و بقاء األسماك. أوضح

multifiliis  43.0 ( ملغم/لتر أظهرت فروقا معنوية 266و  066،  466،  566على غالصم و جلد األسماك و إن التركيز )

و  466،  566،  366تركيز )ملغم/لتر كان كافيا بقتل جميع الطفيليات على جسم األسماك أما في الزجاج فان ال 266و التركيز 

ملغم/لتر قتل جميع الطفيليات في الزجاج.  066( ملغم/لتر تفوقت معنويا عند المقارنة مع مجموعة السيطرة و إن التركيز 066

 ( ملغم/لتر غير مؤثرة في سلوك و بقاء األسماك.               1666و 246،  466من جانب أخر كانت التركيز )
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Abstract 

 The ciliate protozoan Ichthyophthirius multifiliis is one of the most virulent ectoparastes 

of freshwater fishes, causes white spot diseases on common carp Cyprinus carpio. During the 

period from October and November /2007, number trials were conducted to find out In vivo 

influence of the (100 , 200 , 300, 400 , 500 , 600 and 700) mg/L propolis alcoholic extract and 

trials In vitro effect of the same material in  different  concentration (100 , 200 , 300 , 400 , 500 , 

600) mg/L and its effect on behavior and survival percentage of fishes. Results showed that 

control group which resulted 53.9% infection of skin and gills. On the other hand concentration 

(400 , 500 , 600 and 700) mg/L showed a significant differences. The mass of the parasites were 

eliminated completely under 700 mg/L concentration. The concentration (300 , 400 , and 600) 

mg/L In vitro resulted a significant superiority as compared with the control treatment. In this 

case 600 mg/L was quite enough to eliminate parasite  completely, whereas (500 , 750 and 1000) 

mg/L had no effect on the fishes behavior.                                                

 المقدمة

من أكثر الطفيليالت الخارجية الممرضة السماك المياه العذبة و يعدد  Ichthyophthirius multifiliisالطفيلي الهدبي           

( يتغدذ  علدى سدوائل االنسدجة و  ,Woo 0662فدي مدزارا األسدماك )  Worldwideمن الطفيليدات الواسدعة االنتشدار عالميدا  

مسدببا  موتهدا و   Gillsأنسدجة الجلدد و إادداض اضدرارا   بنسدجة الغالصدم   Causes necrosisخدر كريات الدم الحمر مسببا  تن
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 Lahnsteiner and) اُو مددرض البقعددة البيضدداء Ichthophthiriasis (Ich)يسددمى المددرض الددذي يسددببط هددذا الطفيلددي 

Weismann, 2007) White sport diseases. 

 .(Ekanem et al., 2004)ساعة  10–8ي الى موت أسماك المزارا بعد اإلصـــــــــــــــابات الشديدة تؤد

م و عشدرة أيدام بدرجدة ادرارة 04أيدام عندد درجدة ادرارة  0-3مباشرة تتدراو  مدن  I. multifiliisدورة اياة طفيلي 

الكامدل  ( يصدل الطفيلدي الدى اجمدط1080بينمدا أشدار خليفدة ) ( Noga,1996) م 16م و أكثر من شهر عندد درجدة ادرارة 14

ان الطفيلدي بعدد إختراقدط الجلدد  Roberts (1989)( أسابيع أعتمدادا  علدى درجدات الحدرارة و بدين 3-1خالل فترة تتراو  بين )

بعددها ينفلدا الكديس و تتحدرر   Tomites( طفيلدي هددبي يددعى 0666يسقط في الماء و يتكيس و يتكاثر الجنسيا  مكون بحدود )

 .Theronهدبيات يافعة تدعى 

مدن قبدل البااد    Mugil dussumieriألول مرة في العراق من جلدد و غالصدم سدمكة البيدا   I. multifiliisل سج

مضديفا مدن مندداطا مختلفدة مدن جنددوب و شدمال العددراق  03فددي شدط العدرب، ثددم سدجل الاقدا مددن  Herzog (1969)االلمداني 

(Mhaisen, 2007)  فددم و الصددقنقور االعتيددادي و البلطددي )السددعدي، و سددجل ايضددا  فددي أسددماك السددالل و البنينددي صددغير ال

 (.0666(. يعد هذا الطفيلي أكثر أنواا الطفيليات أنتشارا  في مزارا األسماك في العراق )محمد، 0662

 Selosse andفوجدد                          I. multifiliisإستعملت المواد الكيمياوئيدة لمعالجدة االسدماك المصدابة بدـ  

Rowlad (1990)   ان ملح الطعامNaCl  غم/لتدر خدالل أسدبوا و بدرجدة ادرارة تتدراو  بدين 4يؤثر في الطفيلي عند تركيدز

   ppm 65بتراكيدز   Amprolium hydnochlorideإسدتعمال مدادة   Shinn et al. (2003)م فيما أشــــــــــــــار  10-00

و بروكسدديد   Potassium permanganatــــددـات البوتاسدديوم و برمنكنــــ  Formalinو بتراكيددز مختلفددة مددن الفورمددالين 

مجموعة من المواد الكيميائية لعدالج مدرض البقعدة    Lahnsteiner and Weismann (2007)الهيدروجين فيمــــا إستعمـل 

   Ivomecو ايفومددك   Baycoxالبيضدداء فاسددتعمل الفورمددالين و كلوريددد الصددوديوم  و بروكسدديد الهايدددروجين و بددايكو  

ان مدادة  Colorni et al. (2008)ووجدد    Malachite greenمدادة   Meinelt et al. (2007)بتراكيز مختلفدة و اسدتعمل 

Piscidin 2  ذات فعالية على مرض البقعة البيضاء و أشارMifsud and Rowland (2008)  ان ملح كلوريد الصوديوم ذو

. في العراق استعملت عدد من المركبات الكيمياوية للدتخلص مدن بعدف طفيليدات I. multifiliisتـــــــــــــــــاثير على الطفيلي 

للسدديطرة علددى إنتشددار الطفيليددات و كددذلك إسددتعملت بعددف المركبددات مثددل  Insecticidesاألسددماك باسددتعمال مبيدددات اشددرية 

و  (Al-Aubaidi et al., 2000)ــــــددـليك الفورمددالين و ملددح الطعددام و كبريتددات النحددا  و اددامف الخــــــــــــــــــــــــ

  Chemogosالكيموكــــــــــدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددـو  

 (.0661)التميمي، 

 Worker مدن المدواد الطبيعيدة و هدي عبدارة عدن مدادة صدمغية لزجدة تجمعهدا عدامالت النحدل     Propolisمدادة 

beesوكدالبتو  و غيرهدا مـــــــــــــــــــــدـن من قلف األشجار و األوراق و براعم بعف األشجار كالنخيل و الصنوبريات و الي

 .Duran et al.(2008)النباتات العطرية و غير العطرية 

بفكوكهدا العلويدة و تفدر  عليهدا مدن غدددها الفكيدة مدواد تسداعد بمدزج هدذه    Propolisتقوم شغالت النحل بنزا مادة 

  (Kaal, 1991).لغددد الموجدودة فدي رأ   و صددر النحلدة المراد مدع أندواا مختلفدة مدن االنزيمدات الفعالدة و التدي تفدر  مدن ا

مدن قبدل النحدل بسدد الثقدوب و تقويدة و تثبيدت االطدارات فدي الخليدة و يسدتعمل كمدادة طداردة للحشدرات و    Propolisيسدتعمل 

الت بتضديا مددخل تحنيط الحشرات الميتة التي ال تستطيع إخراجها من الخلية لمنع تفسدخها و تحللهدا داخدل الخليدة و تقدوم الشدغ

على    Propolisتحافظ مادة  (Kaal, 1991).لغرض تعقيم نفسها عند الخروج و الدخول الى الخلية    Propolisالخلية بمادة 

  Biological activitiesالبيف و يرقات النحل ضد أندواا الفيروسدات و البكتريدا و الفطريدات و بهدذه المدادة فعاليدات ايويدة 

وضدد الحيواندات االبتدائيدة   Anti-fungalو ضدد الفطريدات  Anti-viralو ضد الفيروسات   Anti-baeterialضـد البكتريا 

Anti-protozoan   و ضد الســــــــــــــــــــــــــــــرطان(Marcucci et al., 2001) Anti-tumor   فقد اوضحYu and 

Shi (2006)   ان مادةPropolis   رات المهبليدة ذات تاثير فعال علدى المشدعTrichomonas vaginalis  و أشدارFreitas 

et al. (2006)    ان الطور الخضري لطفيلديGiardia duodenalis  يتداثر بهدذه المدادة و بدينMachado et al. (2007) 

الى فعالية   Ayres et al. (2007)فيما أشار  .Leishmania sppتاثيرا  فعاال  على أنواا جنس الشمانيا    Propolisان مادة 

Propolis    علددى طفيلدي الشددمانياL. amazonensis   و بددينDuran et al. (2008)   بوجدود مؤشددرات معنويدة فعالددة

 في الزجاج.    L. tropicفي التأثير على الشمانيا الجلدية    Propolisباستعمال 

صدابات الطفيليدة باألسدماك المعالجدة قدد يحددض إن إستعمال المركبات الكيميائية المختلفة في تقليل من إنتشار و شدة اال

اخالال  بالنظم البئية تؤثر بالموا نة الطبيعية فقد تسدبب تلدك المركبدات فدي  يدادة عددد الطفيليدات و ظهدور سدالالت مقاومدة لتلدك 

   I. multifiliisمن طفيلي  Cyprinus carpioالمركبات و نظرا  لعدم و جود دراسة سابقة لمعالجة أسماك الكارب االعتيادي 



 الربيعي ....                                                                 (0660) ,  06-45(: 3) 1 - مجلة الفرات للعلوم الزراعية
 

40 
ISSN 2072-3875 

لدذا كدان الهددن مدن  هدذا البحد  معرفدة تدأثير المسدتخلص الكحدولي علدى الطفيلدي فدي   Propolisباستعمال مستخلصات  مادة 

 الزجاج و على جسم األسماك و على سلوكها و بقاءها.

 المواد و طرائق العمل

 .0662تشرين االول  من مناال شمال مدينة الحلة خالل شهر  Propolisجمعت كميات مناسبة من  

ووضدع فدي دورق اجمدي و إضديف اليدط    Small picesو قطع الدى قطدع صدغيرة   Propolisغم من مادة  06إخذ  

سداعة بدرجدة ادرارة الغرفدة، رشدح المحلدول النداتج بعدد أن  05% و ترك لفتدرة 26تركيز   Ethanolمل كحول ايثانول  066

جفدف الراشدح  (Whatman NO:3)دقيقدة ثدم رشدح خدالل ورقدة ترشديح  14ة لفتدر  Magnetic stirrerرج باستعمال جها  

م و بعدها و ن المستخلص و وضدع فدي ثالجدة بدرجدة 56بدرجة ارارة   Rotary evaporatorبواسطة جها  المبخر الدوار 

 .(Ayres et al., 2007)م لحين االستعمال 5

 أسماك التجربة

سم،  0-4من مزرعة خاصة شمال محافظة بابل، تتراو  اٌطوالها بين   C. carpioجمعت  أسماك الكارب االعتيادي  

 24X 30 Xنقلت األسماك الى المختبر باستعمال ااوية مملؤة بماء المزرعة ، و ضعت االسماك في أاواض  جاجيدة أبعادهدا 

التاكددد يوميددا مددن كميددة سدم مددزودة بمدداء عددذب و تهويددة اصددطناعية و ودت بعليقددة تجاريددة. تركددت لفتددرة اسددبوا وااددد، يددتم  36

 و التي كانت ضمن المعدالت الطبيعية. pH( م و قيا  اال  الهيدروجيني 3±04االوكسجين المذاب و درجة ارارة الماء )

 على الجلد و الغالصم.   I. multifiliisاخذت عينات من األسماك فوجد جميعها مصابة بطفيلي 

  In vivoعلى جسم أسمـــاك الكارب     I. multifiliisعلى بقاء طفيلي   Propolisتأثير مستخلص 

 المصابة

سم و وضعت في كل اوض عشرة أسماك و عوملدت بمدا  56X 30 X 14اضرت تسع أاواض  جاجية ذات ابعاد 

   -ياتي:

ح المجموعة الثانية : عوملدت بملد  Propolisالمجموعة االولى : عدت مجموعة سيطرة اذ لم يعط لها اي تراكيز من مستخلص 

غم/لتر. أما المجاميع السبعة الباقية فعوملت بالمستخلصات المذكورة و بالتراكيز التالية و ابتداء من االولى : )  NaCl 0الطعام 

 ملغم/لتر( 266، 066، 466، 566، 366، 066، 166

ل القاشدطة ساعة مدن المعاملدة قتلدت جميدع األسدماك ثدم إخدذت مسدحات متعدددة مدن الجلدد و الغالصدم باسدتعما 20بعد 

Spatule   و باسددتعمال إبددرة الخددذ مسددحة، ثددم إضدديف اليهددا قطــــــددـرة واادددة مددن المحلددول الفسددلجي علددى شددريحة  جاجيددة

لتحدري علدى وجدود الطــــــــدـور  x 16 86( و بعددها فحصدت الشدرايح بدالمجهر المركدب تحدت قدوة تكبيدر 1080)الددراجي، 

 .  I. multifiliisالخضري لطفيلي 

    I. multifiliisعلـــى بقاء طفيليات    Propolisمستخلص تاثير 

 In vitroفــــي الزجاج 

من أادواض الخدزن و التدي تركدت لفتدرة أسدبوا ، عزلدت الطفيليدات اسدب طريقدة    I. multifiliisجمعت طفيليات 

Ekanem et al. (2004)    من جلد األسماك بواسطة فرشدة صدغيرةSmall brash بتدري  و جمعدت فدي طبداPetri dish   

ااويا  على محلول فسلجي و تم اساب عدد الطفيليات في قطرة واادة واعيدت هذه العملية خمس مرات و للحصول على معددل 

و وضددعت فددي كددل  جاجددة و ن معددين مددن مسددتخلص   ]لكددل تركيددز( 4) 56عدددد  [ثمددان طفيليددات. اضددرت  جاجددة سدداعة 

Propolis   ان طفيليات بما ياتي:و وضعت في كل واادة معدل ثم 

   Propolis.المجموعة االولى : عدت مجموعة سيطرة اذ لم يعط لها اي تراكيز من مستخلص 

غم/لتدر. أمدا المجداميع السدبعة الباقيدة فعوملدت بالمستخلصدات المدذكورة و  NaCl  0المجموعدة الثانيدة : عوملدت بملدح الطعدام 

 ملغم/لتر( 066، 466، 566، 366، 066، 166بالتراكيز التالية و ابتداء من االولى : ) 

 C. carpioعلى اسماك الكارب االعتيادي    Propolisتاثير مستخلص 

سدم و وضدعت فدي كدل ادوض خمدس أسدماك تراوادت  56X 30 X 14اضرت خمس أاواض  جاجيدة ذات ابعداد    

   -ك و فعالية و بقاء االسماك بما ياتي :لغرض معرفة تاثير التركيز على سلو   Propolisسم و عوملت بتراكيز  0-4أطوالها 

 . Propolisالمجموعة االولى : عدت مجموعة سيطرة اذ لم يعط لها اي تراكيز من مستخلص 

غم/لتددر. أمددا المجدداميع الثالثددة و الرابعددة و الخامسددة  الباقيددة فقددد عوملددت  NaCl  0المجموعددة الثانيددة : عوملددت بملددح الطعددام 

 غم / لتر على التوالي بالمستخلص نفسة(1م/لتر، ملغ 246، 466بالتراكيز: )

 التحليل االحصائي
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( في دراسة تاثير المعامالت المختلفة في الصدفات المدروسدة، و قورندت الفدروق  CRDإستعمل التصميم العشوائي ) 

 ل االاصائي.في التحلي  SAS (2001)متعدد الحدود، و إستعمال البرنامج   Duncanالمعنوية بين المتوسطات باختبار 

 النتائج و المناقشة

 I( تأثير تراكيز مختلفة للمستخلص على بقاء الطفيلي على غالصم و جلد األسماك 1بينت نتائج الدراسة في الجدول ) 

n vivo   ( 366و  066، 166و لدم تظهدر التراكيدز ) 43.0المصابة بالمقارنط مع مجموعة السيطرة التي اظهرت معدل إصدابة

( ملغم/لتدر فروقدات معنويدة 266و  066،  466،  566فروقات معنوية مع مجموعة السيطرة فيما كانت التركيدز )ملغم/لتر اي 

ملغم/لتر كان كافيا  في قتل جميع الطفيليات على غالصم و جلد االسماك المصابة و مدن  266و إن التركيز  6.61تحت ااتمالية 

( تــدـاثير المسدتخلص  0ومدن جددول )  6.61كدان تأثيرهدا معنويدة بااتماليدة  غم/لتر( 0( إن مادة كلوريد الصوديوم )1الجدول )

، عند المقارنة مع المجموعدة السديطرة لدم تكدون هنداك فروقدات معنويدة عندد  In vitroعلى بقاء طفيلي المذكور في الزجـــــاج 

مقارندة مدع  6.61عنويدا  تحدت ااتماليدة ( تفوقدت م066و  466،  566،  366( ملغم/لتدر بينمدا التراكيدز )066و  166التركيز )

و  466ملغم /لتر كان ذات فعالية قاتلة لجميع الطفيليات في الزجداج. امدا تداثير التراكيدز ) 066مجموعة السيطرة و إن التراكيز 

و كانت تسبح غم/لتر كانت غير مؤثرة في األسماك و لم يشاهد عليها  يادة في نشاطها او اركاتها التنفسية  1( ملغم/لتر و 246

 بشكل طبيعي.

 في أسماك الكارب االعتيادي  I. multifiliisعلى   Propolis( تاثير معامالت  1الجدول )

 االنحراف القياسي± المتوسط  عدد المشاهدات المعاملة

 A* 11.11±  09.31 11 مجموعة السيطرة

 AB 2.39±  1..2 0 غم/لتر1ملح الطعام 

 AB 1.11±  01.91 11 ملغم/لتر 111تركيز 

 AB 1.01±  21.21 11 ملغم/لتر 111تركيز 

 AB 0.01±  11..2 11 ملغم/لتر 911تركيز 

 BC 1..2±  21.91 11 ملغم/لتر 211تركيز 

 C 2.11±  21.21 11 ملغم/لتر 011تركيز 

 D 9.01±  11.11 11 ملغم/لتر 111تركيز 

 E 1.1± 1.1 11 ملغم/لتر 11.تركيز 

 (P< 1.11)   ---- مستوى المعنوية

 * الحروف المختلفة تعني وجود فروق معنوية

 

 في الزجاج  I. multifiliisعلى   Propolis( تاثير معامالت  1الجدول )

 

 االنحراف القياسي± المتوسط  عدد المشاهدات المعاملة

 A* 1.11±  1.11 0 مجموعة السيطرة

 B 1.22±  1.1 0 غم/لتر1ملح الطعام 

 A 1.13± 21.. 0 غم/لترمل 111تركيز 

 A 1.22±  1.. 0 ملغم/لتر 111تركيز 

 B 1.12±  1.2 0 ملغم/لتر 911تركيز 

 B 1.19±  0.1 0 ملغم/لتر 211تركيز 

 C 1.13±  9.1 0 ملغم/لتر 011تركيز 

 D 1.11±  1.11 0 ملغم/لتر 111تركيز 

 (P< 1.11)   ---- مستوى المعنوية

 جود فروق معنوية* الحروف المختلفة تعني و

 

ربما نتيجة تماسها المباشر مدع الجلدد و غالصدم االسدماك إذ تددخل هدذه المدادة الدى     Propolisمن هذه النتائج يتضح ان مادة  

 Diologicalالطبقة الطالئية مؤثرة بذلك على الطفيليات الخارجية على األسدماك او فدي الزجداج و ان هدذه التداثيرات الحياتيدة 
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activities   ناتجدة عدن مدواد مختلفدة فقدد أشدار Santana at al. (1995)  إن مدادةPropolis    أثدرت بشدكل معندوي علدى

علددى     Propolisتـــــددـأثير   Freitas et al. (2006)فيمددا بددين  T. vaginalisطفيليددات المشددعرات المهبليددة البشددرية 

Giardia duodenalis  من خالل تأثيره على األطدوار الخضدريةTrophozoites   و اددوض تغيدرات علدى شدكل الطفيلدي و

بشدكل معندوي باسدتعمال تراكيدز  T. vaginalisتأثر طفيلي المشعرات المهبلية  Xu and Shi (2006)فقدانط لالسواط و وجد 

 .Gتدأثر طفيلدي   Abdel-Fattah and Nada (2008)و فدي دراسدة إجريدت فدي مصدر أوضدح    Propolisمختلفدة مدن 

lamblia فعل بPropolis    مع  يــــــــــــــــــادة في معدالت الخاليدا المفاويدةLymphocyte ratio  ناتجدة عدن تنشديط الدرد

 Acanthamoebaان الحيدوان االبتددائي   Topalkara et al. (2007)و وجدد    Propolisالفعدل المنداعي نتيجدة إسدتعمال 

castellanii  أثر بط المستخلص الكحولي للمادهPropolis    على الطور الخضري و طدور الكديس و بدينMachado et al. 

فـدـي البرا يدل و شمـدـلت    Leishmaniaأظهرت فعالية عالية علدى طفيليدات جدنس اللشدمانيا     Propolisإن مادة   (2007)

  Bioactiveعاليدة الحياتيدة وان الف   L. amazonesis , L. braziliesis , L. chagas , L. majorالدراسة أنــــــــــــواا 

 و  Aromatic acidsو   Flavonoidsو Trepenoids و Phenolic acids الاتواءه علــــــــى مركبات    Propolisالى 

Ester و Fatty acid   و بدين Duran et al. ( 2006 )   ان بعدف محتويداتPropolis    مثدلFatty acid   الموجدودة فدي

Propolis   ثبدديط انزيمدددات تعمدددل علدددى تPhospholipase  و Lipoxygenase   المسدددؤولة عدددن االنزيمدددات المحللدددة

Lysosomal enzymes   بينمددا و جدددAyres et al. (2007)   ان طفيلدديL. amazonesis  بطددور امددامي السددوط

Promastigotes   يزداد اجمط قبل تهشمطDamage   نتيجدة تداثره بمسدتخلصPropolis   تتداثر خاليدا  و مدن جاندب اخدر ال

مدن الممكدن ان تدؤثر    Propolisان مدادة   Sforcin (2007)فيمدا أشدار    Propolisبمادة   Macrophagesالبلعمة الكبيرة 

 أو علدى العمليدات التنفسدية فدي بيــــــــــــــــــدـوت الطاقدة   DNAعلدى جزئيدة الحدامف النـــــــدـووي منقدوك االوكسدجين 

Mitochondrial respiration   .او على فعالية نقل االلكترونات لالغشية الخلوية للفطريات و البكتريا و الحيوانات االبتدائيدة

فدي     Propolisالمعاملة بمستخلص    L. tropicaتـــأثر طفيلي اللشمانيا المدارية)الجلدية(    Duran et al. (2008)و بين 

   G. duodenalisعلى الطدور الخضدري لطفيلدي    Propolisفعالية   Freitas et al. (2006)الزجاج بشكل معنوي و وجد 

نمدو الطدور   Inhibitedاثدرت علدى تثبديط   Aromatic acids و Flavonoids في الزجاج ناتج عن وجود مدواد فعالدة مثدل 

 الخضري.

ذات تدأثير علدى     Propolisومن خالل نتائج البحوض اعاله جاءت نتائج هذه الدراسة لتتفا معها اتى تبين ان مادة  

ضددد طفيليددات االسددماك    Propolisبعددف الحيوانددات االبتدائيددة المعويددة  و الدميددط و تعددد هددذا الدراسددة االولددى فددي اسددتعمال 

 الخارجية و التي بينت النتائج تاثيرها المعنوي على الطفيلي المتسبب بمرض البقعة البيضاء.
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