
وداء اء ا  ارا ا اء ا  امن

تمكن فریق علمي برئاسة الدكتور غسان حمدان جمیل المنسوب الى كلیتنا والدكتور واثق محمد         
والبكتریولوجي الشمري أخصائي األمراض الجلدیة في دائرة صحة دیالى والدكتور محمود شاكر رشید 

صبحي خمیس على عالج داء السعفة في األنسان بعد تحضیر مرھم من مسحوق الفطر أزھر

 .Calvatia craniiformis   

  یعد من الفطریات الحقیقیة  والذى Mycotaالى المملكة الفطریة هذا الفطر ینتمي       

Eumycotaصنف Agaricomycetes والعائلةLycoperdaceae ،  تشخیص الفطر المكتشف إذ جرى

صفات على جامعة بغداد باالعتماد /الفطریات كلیة الزراعة أبحاثالى مستوى النوع والجنس في مختبر 

  .بوساطة األستاذ الدكتور كامل سلمان جبر الفطر التشریحیة

  

الفطر في أطواره . شكل الفطر المكتشف في محافظة دیالى وصنف ألول مرة ) 1(تمثل الصورة رقم 

شكل الفطر الجاف اذ ) 2(النامیة صالح لألستھالك البشري ویفقد صفتھ ھذه بعد جفافھ وتمثل اصورة رقم 
 .قھوائي غیر صالح لألستھالك البشريیتحول الى مسحوق 

  

  
  بعد عملیة التشریح مختبریآ المقطع العرضي:  1صورة رقم 

  

1



  .دول العالم وفي العراق على التوالي  المقطع الطولي للفطر المكتشف في 3و 2كما وتمثل الصورتین رقم 

  
  

  
  

  .كما وتمثل الصور المبینة في أدناه كیفیة عالج الحاالت المرضیة في األنسان وشفاءها 
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صورة الطفل قبل العالج



صورة الطفل بعد الشفاء

صورة الطفل قبل العالج وبعد وضع المرھم



صورة الطفل بعد الشفاء

بنفس هذا العقار ) االبقار(كما وتمثل الصور المبینة في أدناه كیفیة عالج الحاالت المرضیة بالنسبة للحیوان

  .مختلفة وتم وشفاءها ولكن بتراكیز 
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  اآلفة المرضیة بدون حك : 3a –صورة 
3b             : اآلفة المرضیة بعد حك القشور الخارجیة بمكحتة  

  .تظھر كیفیة وضع المرھم على اآلفة المرضیة بعد الحك  – a:  -5صورة 
b                -  تمثل نمو الشعر بعد العالج.  
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  . تمثل داء القوباء الحلقیة في الرأس قبل العالج –a: 4–صورة 

b                 – تمثل شفاء الحالة المرضیة بدون حك اآلفة.  

  

السعفة في األیدي في مجلة كلیة الطب جامعةتم نشر البحوث المتعلقة بأكتشاف العالج الذي یخص داء ولقد 
.دس لمدیریة صحة دیالى ي الساالطببالبحث في المؤتمر دیالى اذ تمت المشاركة

في الرأس فقد تم نشر البحث في مجلة المستنصریة للعلوم في الجامعة أما البحث الذي یخص داء السعفة 
.بغداد\المستنصریة


