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Abstract 
The current study was included isolation and identification of the yeast 

Candida albicans from patients infected with oral candidiasis. Thirty six 

yeast isolates were obtained  grown on Sabouraud's dextrose agar 

medium (SDA)  , the colony colour was from white to creamy and it was 

smooth with curved surface . Symbols were given to isolates from RA1 

to RA36 in order to differentiate them. Identification by Vitek 2 

Compact system showed that 29 isolates belonging to the species   C. 

albicans . 

This study included the evaluation of phospholipase enzyme production 

on egg yolk agar for all C. albicans isolates and the results showed that  

23 isolates (79.31%) were producers of the enzyme and precipitation 

zone (Opaque zone) was observed around the grown colonies with 

different precipitation zones.  

Evaluation of the effect of colostrum and mother's milk was carried out 

on growth of 10 isolates of C. albicans exhibiting highest activity in its 

production of enzyme. There wasn't any inhibitory effect noted on the 

isolates understudy at the concentrations 1, 2, 4, 8, 16 and 32% of 

colostrum or milk by agar dilution – streak assay and also by disk 

diffusion method at the concentration 100% , but the effect on 

phospholipase production was observed of colostrum at the 

concentration 32% on three isolates , namely RA4, RA6 and RA13 

(30%), whose production was reduced The test also showed that the 

effect of milk at the concentration 32% reduced the production of 

isolates RA4 and RA13 (20%) . 

http://edusj.mosuljournals.com/
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 الخالصة
ممممل المرضممم   Candida albicansتضممممال السراسمممة الحاليمممة عممميل وتلممم ي   م مممرة المممم 

عيلمة  م ريمة   36المصاب ل بساء المبيضال الفموي في مس امة الموصمل إ  ت تمم الحصمول علم  
فمي العميل االولمي للمكل مسمتعمرال بيضماء الم   SDAوقس ظهرل العيالل الاامية علم  الوسم  

-RA1كريميمممة اللمممول وااعممممة ويبسيمممة وتال لمممكل محمممسال إ اعزمممي لهمممت  العممميالل رمممموي ممممل 
RA36  التم  ي ب اها. لعس اجراء تل ي  للعميالل باظمام مل اجلVitek 2 Compact  تبم ل

 .C. albicansعيلة فق  تعوس للاوع  29ال 
علمم  وسمم  ممم   Phospholipaseجممرد سراسممة فعاليممة العمميالل فممي ااتمماس ااممييم الفوسممفوال ب ي 

واظهمرل الاتما ا ال ااماخ ا متالن بم ل العميالل فمي فعاليمة  Egg yolk agarالبمي  الصملال 
كاامل ماتجمة لالامييم ات  79.3أي باسملة  C. albicansالمم عيلمة ممل  23ااتماس االامييم ات ال 

ظهمممرل مازقمممة بيضممماء كايفمممة حمممول المسمممتعمرال الااميمممة امممي مازقمممة الترسممم ال وكاامممل العممميالل 
 .Pz valuesس الماتجة متفاوتة فيما ب اها في معسالل االاتا

 عمممممميالل مممممممل  10كممممممما تممممممم سراسممممممة التمممممماا ر التابيزممممممي ل ممممممل مممممممل الللممممممأ وحل ممممممال االم فممممممي امممممممو 
والتمي اظهمرل اعلم  ااتاجيمة الامييم الفوسمفوال ب ي ولمم يظهمر أي ممل الللمأ او  C. albicansالمم 

%( تمماا را تابيزيمما فممي العمميالل 32و  16و  8و  4و  2و  1الحل ممال عاممس الترا  ممي المسروسممة  
% لزريقمة االاتلمار لمالقر  ول مل 100ت ف ف اال ار وكتلخ عاس الترك ي   –زريقة الت زي   ل

عمميالل مممل مجممموع العمميالل  3عاممس سراسممة تاا راممما فممي ااتمماس الفوسممفوال ب ي فقممس اا فمم  ااتمماس 
أي باسمملة  RA13و  RA6و  RA4% مممل الللممأ ولممملل العمميالل 32المسروسممة عاممس الترك ممي 

و  RA4% فقممس اا فمم  ااتمماس العمميلت ل 32اا ر الحل ممال عاممس الترك ممي % اممما عاممس سراسممة تمم30
RA13  20أي باسلة. % 

 
 المقدمة 

  Moniliasisاو  Candidosisال ساء المبيضممممممممممممممممممال والممممممممممممممممممتي يزلمممممممممممممممممم  عليمممممممممممممممممم  ايضمممممممممممممممممما 
( او اصالة ااتهايية سزحية تالأ لسبال عوامل موضعية او جهايية ويلار الي  لاا  اصالة 1 

إ  اممما ساء المبيضممال الفممموي  Candidaويتسممبال بواسممزة الفزممر  Thrush م ريممة او سممال  
Oral candidiasis  فهممو اصممالة ااتهاييممة موضممعية لمما عة للطلمماء الم ممازي الفممموي وقابلممة

للعمممالس وتظهمممر عامممس االزفمممال والمسممما ل وااللممم ا  المممت ل لمممس هم اقممم  فمممي المااعمممة ال لويمممة 
Cellular immune deficiency   االصمالة للمكل لويحمال بيضماء  وتظهمر اعمراWhite 

plaques   وامتا الممساء 2,3علم  الطلماء الم ممازي الفمموي والحاممخ واللسمال او البلعموم الفممموي )
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(. وال ا ممر مممل اللحمموت الممارل المم  ال عممسم التمموايل المامماعي C. albicans  2تسممبل   م ممرة 
(. 4لمبيضممال الفممموي  لمم  سور فممي المموء ساء ا C. albicansالامموعي فممي االسممتجالة ل م ممرة 

وحسس عسس مل اللاحا ل االاة عواممل للمكل عمام ممكمل ال تملسي الم  االصمالة بمساء المبيضمال 
 .Cالفمموي وامي الحالمة المااعيمة للعا مل وب  ممة الطلماء الم مازي الفمموي و صوصمية عيلمة الممم 

albicans  5.) 
غ ممر  Commensalلممي  تواجممس فممي التجويممف الفممموي لاللممكل التعاي C. albicansال الامموع 

% ممل االلم ا  االصمحاء إ فضمال عمل ال ااماخ ااواعمات ا مرد تمم عيلهما ممل 50الملتي فمي  
 .Cو  C. kruseiو  C. tropicalisو  C. parapsilosisالفممم لصممورة مت ممررة ماممل 

glabrata  والاممموع المعممميول حمممس ااتC. dubliniensis  6  ول مممل معظمممم اصمممالال الجممما . )
Candida يالل تسممببها عممC. albicans   ال  م ممرة 7وتعممس ا اممر االاممواع امراضممية .)C. 
albicans  لمممس ها عواممممل ضمممراوةVirulence factors   واسمممترات جيال اوعيمممة تسممماعساا علممم

التمركمممي واحمممسات الممممر  والتطلمممال علممم  الوسممما ل السفاعيمممة للعا مممل إ فهمممي لاسمممتزاعتها الاممممو 
تتسرس مما بم ل  م مرة احاسيمة ال ليمة متبرعممة  البمو    Polymorphismلالكال مظهرية متاوعة

و  ممممموب كاتلمممممة  Unicellular budding yeast (Blastospore)المتبمممممرعم( 
Pseudohyphae  و  مموب حقيقيمممةTrue hyphae  واممتا التحمممول فممي اللمممكل ي عممس ممممل اامممم

 Phagocyteيا البلعمية  عوامل الضراوة الاها تساعساا في اجتياح االاسجة والهروال مل ال ال
cells   إ واااخ عوامل ا رد لها عالقة لالضراوة مال ااتاس بروت ل الهيمواليس لHemolysin 

 Phospholipaseوت مممويل اابممموال االالمممال وااتممماس السمممموم وااتممماس ااييممممال مامممل الفوسمممفوال ب ي 
ة جممساراا ال لمموي وااللتصمما  لال اليمما الظهاريممة والحفممام علمم  سممالم Proteinaseوالبروت ا ممي 

الممرل فممي السمماوال اال  ممرة ال ا ممر مممل   , 10) , 9 8وتجاممال االسممتجالة المااعيممة للعا ممل  
( C. albicans  11اللحمموت حممول ااممييم الفوسممفوال ب ي بوصممف  عامممل امراضممية مهممما فممي الممم 

فهو يعمل علم  تحلمل  ليمة العا مل او يط مر ممل مواصمفال  C. albicansويسهم في ضراوة الم 
علمم  االلتصمما  بهمماإ وكممتلخ  Candidaز   ليممة العا ممل ولالتممالي تييممس مممل قابليممة  اليمما الممم سمم

 (.12يسهل مل عملية اال ترا  ولالتالي اجتياح  اليا العا ل  
لقس لوحظ اا   الل فترة الرضاعة ال حل ال االم  لسي سورا مهما في حماية الزفل الرضمي  ممل 

صالال المرضية فمي الجهماي التافسمي والجهماي المعمسي االمرا  وتل ر السراسال ال حسوت اال
المعوي يكول اقل في االزفال المت ل  تاماولول حل مال االم لالمقارامة مم  ا مريل ال يعتممسول علم  
حل مممال االم فمممي تطمممت تهم إ وممممل المحتممممل ال يكمممول امممتا التممماا ر زويمممل االممممس فمممي الوقايمممة ممممل 

(إ 13 ال االم تاا رال مضاسة لالحياء المجهرية  االمرا  الميماةإ كما اابتل السراسال ال لحل
ال المكواممممممال الفعالممممممة للحل ممممممال والتممممممي تلمممممممل عممممممسة بروت اممممممال تظهممممممر كممممممال التممممممأا ريل الماممممممل  
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Bacteriostatic  والقاتمممملBactericidal  لللكتريمممما ومممممل اممممت  المكواممممال ال لمممموب ل المامممماعيA 
Immunoglobin  و ال تممممممممممممممموفريلLactoferrin و ال توب روكسمممممممممممممممس ي Lactoperoxidase 

والتممممي تاممممل  التصمممما   Oligosaccharidesومركلممممال ا ممممرد ماممممل السممممكريال قل لممممة الوحممممسال 
 (.14 , 15ال اليا اللكت رية لسزوح ال اليا الظهارية    

فضممممال عممممل تاا راتمممم  المضمممماسة لللكتريمممما فممممال لحل ممممال االم ايضمممما تمممماا رال مضمممماسة للفا روسممممال 
Antiviral  وللزف ليمالAntiparasitic  سا ملIn vivo  و مارس الجسمم الحميIn vitro  إ ول مل

 ت لوحظ ال ال اليا البلعمية  Antifungalقل ل مل السراسال تهتم لالتاا رال المضاسة للفزريال 
Macrophages  فمي حل مال االم لامكااهما بلعممة وقتمل  م مرة الممC. albicans  15  وعليم .)

لزفمممل الرضممي  بمممل يحميمم  ايضممما مممل االصمممالال الفزريمممة   فحل ممال االم لمممي  فقمم  الطمممتاء االماممل 
 (.16والحساسية للفزريال  وكتلخ يحافظ عل  العالقة المااعية ب ل االم والزفل لعس الوالسة  

 تهسن السراسة الحالية ال  :
 مل االصالال الفموية وتل يصها . C. albicansعيل  م رة الم  .1
 لفوسفوال ب ي .سراسة فعالية العيالل في ااتاس ااييم ا .2
سراسمممممة التااممممممممممممم ر التابيزممي لحل مال االم ومقاراتم  ممم  اللبمممممممممممممأ علم  امممو عميالل  م مممممممممممممرة  .3
 وقابل تها في ااتاس ااييم الفوسفوال ب ي . C. albicansالم  

 
 المواد وطرائق العمل 

 االوساط الزرعية  -1
 Sabouraud's dextrose agar medium  وسططس سططابرود دوسططتروز الصططلب -أ

(SDA)    
 ( ..LabM, U.K  حضر الوس  حسال تعليمال اللركة المجهية

   Egg yolk agar mediumوسس مح البيض الصلب    -ب 
 ( . 17وا ريل   Priceحضر الوس  حسال زريقة 

 Mueller-Hinton agar mediumهنتون الصلب   –وسس مولر  -ج 
( ولحسممممال ممممما تكممممر  HiMedia, Indiaتعليمممممال اللممممركة المجهممممية  حضممممر الوسمممم  حسممممال 

Espinel-Ingroff    وCantón   18  مل ال لوكوي  ترك مي اهما ي ويل 2( فقس تمل اضافة %
 حجم( ال  الوس  . /
 المحاليل الخزينة  -2
  Streptomycin sulfateالمحلول الخزين للمضاد البوتيري ستربتومايسين سلفيت  -أ
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 ,TROGE MEDICAL GMBHلمممم  المضمممماس للممممكل  التجمممماري  تممممم الحصممممول ع

HAMBURG, GERMANY 100غمممم مامم  فمممي  1( وعلمم  لمممكل مسممحو  وتممممل اتالممة 
ممايكروغرام /  10000مل لتر مل الماء المقزر المعقم . كال الترك مي الاهما ي للمحلمول ال مييل 

لحممم ل االسمممتعمال ْم 20-المحلمممول ال مممييل عامممس سرجمممة حمممرارة  مل لتمممر ممممل المممماء المقزمممر وحفمممظ
 19.) 

  Methylene blueالمحلول الخزين لصبغة ازرق المثيلين  -ب
مل لتممر مممل الممماء المقزممر ممم   20مممل صمملطة اير  الما لمم ل فممي  غممرام 0.1تممم تحضمم ر  بةتالممة 

التسمم  ل عاممس سرجممة حممرارة واز ممة لحمم ل الممتولال ال امممل للصمملطة إ لاحصممل علمم  محلممول  ممييل 
مايكرولتر ما  ل ل واحس لتر ممل  100مايكروغرام / مل لتر وتم اضافة  5000للصلطة بترك ي  

 (.18ااتول الصلال  -الوس  مولر
 Normal salineالملحي الوظيفي  المحلول -ج

لتمر ممل المماء المقزمر وضمل   1في  NaClغرام مل كلوريس الصوس وم  8.5تم تحض ر  بةتالة  
 (.20ْم لح ل االستعمال  4وحفظ في الاالجة عاس  7.2اال  اله سروج اي  للمحلول عاس 

 McFarland standard 0.5ماكفرالند القياسي  0.5محلول  -د
 ( .Cantón  18و  Espinel-Ingroffتم تحض ر  أستااسا ال  

  Egg yolk emulsionمستحلب مح البيض  - 3
ممل بمي  الما مسة وفمي ظمرون معقممة امم وضم  فمي  Egg yolkتم الحصول علم  مم  البمي  

اااب ممال ا تلممار معقمممة تال اغزيممة محكمممة اممم وضممعل االااب ممال الحاويممة علمم  ممم  البممي  فممي 
( عاممس قمموة جاتبيممة .Centrifuge  HERMLE , Labnet , U.S.A جهمماي زممرس مركمميي 

سقيقممة إ لعممساا ا ممت الجمميء الزممافي  15( ولفتممرة Gravitational force 500  500gارضممية 
Supernatan   مل المستحلال وا مل ال  حجم  االصلي لالماء المقزمر المعقمم . اسمتعمل امتا

 (.17الصلال  المستحلال ملالرة في تحض ر وس  م  البي  
 
 جمع العينات  -4

تمم الحصممول علمم  العميالل الفزريممة مممل المرضم  المصمماب ل بممساء المبيضمال الفممموي المممراجع ل 
او الراقممس ل فممي مستلممف  ابممل سمم اا التعليمممي ومستلممف  ابممل االا ممر التعليمممي ومستلممف  السممالم 

 ممت مسممحال فمويممة العممام والمستلممف  الجممامعي التعليمممي / قسممم صممااعة االسمماال إ مممل  ممالل ا
وتلمخ لمامرار الممسمحة فمو  مازقمة  Sterile cotton swabsبواسزة ممسحال قزاية معقمة 

االصالة وتسويراا بلزف م  مراعاة عسم لم  االجياء غ ر المصالة لتفاسي التسا ل م  الاب ل 
 للفم .  Normal floraالزبيعي 
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ومل اعمار م تلفة تراوحمل  17/5/2010ولطاية    15/3/2010مسحة للفترة مل    63تم جم   
ساة ومل كمال الجاسم ل وكمال المرضم  يعمااول ممل حماالل مرضمية م تلفمة.  80 –ايام  9ب ل  

 %.60.32% واسلة االاات 39.68كاال اسلة التكور مل مجموع عسس المرض  
 زرع العينات -5

لمضماس الحماوي علم  ا SDAاقلل المسمحال الفمويمة الم  الم تبمر ملالمرة ويرعمل علم  الوسم  
ممايكروغرام / مل لتمر ممل الوسم  . حضمال  100بترك مي  Streptomycin sulfateاللكت مري 

 .ل االزلا  التي لم يظهر ف ها امو(. اامل21ايام   7-2ْم لفترة 37االزلا  عاس سرجة حرارة 
  تنقية العزالت  -6
 Streptomycinالحممماوي علممم  المضممماس  SDAتممممل تاقيمممة العممميالل ويرعهممما علممم  الوسممم   

sulfate    ْم . 4ساعة وحفظل في الاالجمة عامس سرجمة  48ْم لفترة  37وحضال عاس سرجة حرارة
اسمممابي  . امممما حفمممظ العممميالل لفتمممرال يمايمممة ازمممول فكمممال  مممتم بممميرع  3مممم  مراعممماة تجس مممساا كمممل 

صلال للكل ما ل في قااٍل يجاجية صط رة وحضال ايضما عامس المت  SDAالع اال عل  الوس   
 الهر. 3ْم وكال  تم تجس ساا كل 4ساعة ام حفظل في الاالجة عاس  48ْم لفترة 37سرجة 

  Yeast cell suspensionتحضير عالق خاليا الخميرة  -7
اممم  Streakingلممالعيالل الفزريممة ولزريقممة الت زممي   SDAلتحضمم ر العممال  تممم تلقممي  الوسمم  
سمماعة اممم ا ممت جمميء مممل اللقمماح الاممامي  24-18ْم لفتممرة 37حضممال االزلمما  عاممس سرجممة حممرارة 

مل لتمر  5ووض  في قا اة يجاجيمة صمط رة معقممة تحموي علم   Loopبواسزة الااقل تي العروة 
مل المحلول الملحي الوظيفي المعقم . ميس العال  ج سا وتم ضل  عمسس ال اليما فمي العمال  عامس 

 Haemocytometer ليمممة / مل لتمممر ممممل العمممال  بةسمممتعمال لمممريحة عمممس  اليممما المممسم  810
chamber   واستعمل اتا العال  لصورة آاية في ا تلار تحلل السم وفي قيا  الفعالية في ااتاس

 ااييم الفوسفوال ب ي.
 
  التعقيم -8

ْم 121حممرارة عقمممل االوسمماب اليرعيممة والمحلممول الملحممي المموظيفي بجهمماي الملصممسة عاممس سرجممة 
سقيقمة إ اممما المحال ممل التمي تتممأار لمالحرارة  المحلممول ال ممييل  15ولفتممرة  2لاواممس/ ااما 15وضمط  

فقمس تمم تعقيمهما بوحمسة  Streptomycin sulfate ) للمضماس اللكت مري ستربتومايسم ل سملف ل 
 GEMAممممايكرومتر   0.22فتحاتهممما تال قزمممر   Millipore filter unitالترلي  السق   

MEDICAL S.L. , Spain.) 
 Vitek 2 Compactاختبار تشخيص العزالت بنظام  -9
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بةستعمال   إ  ارب ل  محافظة  في  العامة  الصحة  م تبر  في  اال تلار  اتا   اجري 
التل ي    لركة    Vitek 2 Compact systemاظام  مل   والمجهي 

 France    وMarcy l'Etiole  ,  bioMérieux  لال امل آلي  تل ي   اظام  واو   )Fully 
automated    22يستعمل في تل ي  اللكتريا وال ما ر الزبية .) 

 ال تلمممم ي  ال ممممما ر بهممممتا الاظممممام  يسممممتاس وللممممكل ر ممممي  علمممم  اظممممام التفاعممممل ال يموح مممموي 
 23. ) 

 Phospholipase production activityاختبار فعالية انتاج انزيم الفوسفواليبيز  -10
 Plate( والتمممي تعمممرن لزريقمممة الزبممم  17وا مممريل    Priceاجمممري اال تلمممار حسمممال زريقمممة 

method  ممممممممايكرولتر ممممممممل العمممممممال  ال م مممممممري ل مممممممل عيلمممممممة ااميمممممممة لعممممممممر  10إ  ت تمممممممم اقمممممممل 
مل لتمممر ووضمممعها للمممكل قزمممرال علممم  سمممز  وسممم  مممم   ليمممة /  108سممماعة وبترك مممي  18-24

ْم 37ة البي  الصلال وتركل لتجف عاس سرجة حمرارة الم تبمر إ امم حضمال االزلما  عامس سرجم
 المعتممة( والتمي تظهمر للمكل  Pz )Precipitation zoneال مازقة الترسم ال  . ايام 5ولفترة 

ااتماس اامييم الفوسمفوال ب ي. ال  مازقة بيضاء كايفمة حمول المسمتعمرال تمامل الات جمة الموجلمة فمي
المعسل الااتا مل تقسيم قزر المستعمرة عل  مجموع قزر المستعمرة يا سا قزر مازقة الترس ال 

 يمال وحسة قيا  فعالية ااتاس ااييم الفوسفوال ب ي . ZPوالتي  رمي ل  
 

   ZP  = 
  

( فمممال فعاليمممة ااتممماس اامممييم الفوسمممفوال ب ي تتمممسرس فمممي اربعمممة 17وا مممريل   Priceلحسمممال زريقمممة 
 اصاان فضال عل معاملة السيزرة  :

 ( .-ت ول الات جة ساللة   ZP  =1.00قيمة 
 (.Weak + 1ت ول الفعالية ضعيفة  ZP  =0.99-0.90قيمة 
 (.Mild + 2ت ول الفعالية معتسلة  ZP  =0.89-0.80قيمة 
 (.Relatively strong + 3ت ول الفعالية قوية اسبيا  ZP  =0.79-0.70قيمة 
 (.Very strong + 4ت ول الفعالية قوية جسا  ZP  0.69قيمة 
 

 جمع عينات اللبأ والحليب  -11
سماة إ وللفتمرة  25-17امرأة مرضعة تتمراوح اعممارال بم ل   21جمعل ع اال الللأ والحل ال مل  

ومممل مستلممف  ال اسمماء التعليمممي فممي مس اممة الموصممل.  15/5/2012ولطايممة  1/4/2012مممل 
سممماعال ممممل عمليمممة الممموالسة إ امممما الحل مممال  فمممتم جمعممم  ممممل  6-3وقممس جمعمممل ع امممال الللمممأ لعمممس 

 قطر المستعمرة 

 

 قطر المستعمرة + قطر منطقة الترسيب
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الممهر إ وكااممل عمليممة جممم  الع اممال تممتم  9-6مممار ازفممالهل بمم ل امهممال مرضممعال تراوحممل اع
اممم توضمم   Sterile breast pump ممالل سمماعال الصمملاح وبواسممزة مضمم ة اممسي معقمممة 

الع اممال فممي اااب ممال ا تلممار بالسممتيكية معقمممة وتاقممل المم  الم تبممر ملالممرة. حفظممل الع اممال عاممس 
 سرجة حرارة  

 (.24ْم لح ل االستعمال   18-
في عزالت خميرة الط  Milkوالحليب  Colostrumسة التاثير التثبيطي لكل من اللبأ درا  -12

C. albicans 
 عممممميالل ممممممل  م مممممرة  10لسراسمممممة التممممماا ر التابيزمممممي ل مممممل ممممممل الللمممممأ والحل مممممال فقمممممس تمممممم ا تيمممممار 

 والتممممي اظهممممرل اعلمممم  ااتاجيممممة الاممممييم الفوسممممفوال ب ي اسممممتااسا المممم  الفقممممرة  C. albicansالممممم 
و  RA24و RA13و  RA11و  RA7و  RA6و  RA5و  RA4العمممممممميالل اممممممممي (  و 10   

RA25  وRA26  وRA33 . 
 

 -Agar dilutionتخفيططا االكططار  –اختبططار التططاثير التثبيطططي بطريقططة التخطططيس  -اوال 

streak assay 

ت ف ممممف  –( وتلممممخ لزريقممممة الت زممممي  25وا مممريل   Mitscherاجمممري اال تلممممار حسممممال زريقممممة 
% كلوكمموي ويع الوسمم  المم  2ااتممول الصمملال والحمماوي علمم  -تعقمميم الوسمم  مممولراال ممار. فلعممس 

ْم اضمم ف 50-45مل لتمر ولعممس ال تركمل لتبمرس المم  سرجمة  50سوار  يجاجيمة معقممة تال حجممم 
 حجم / حجم( لعس تعقيم  لزريقة الترلي  ورجل ترك ي مع ل مل الللأ او الحل ال  ال  كل ماها

 تري معقمة وترخ ل تصلال.ج سا ام ويع الوس  في ازلا  ب
% إ كما تم 32و  16و  8و  4و  2و  1كاال الترا  ي المستعملة ل ل مل الللأ والحل ال اي  

تحضممم ر ازلممما  سممميزرة تحممموي علممم  الوسممم  بمممسول أيمممة اضمممافة ولقممم  سمممز  كمممل زبممم  لزريقمممة 
 SDAساعة عل  الوس   24الاامية لعمر  C. albicansالت زي  لارب  عيالل مل  م رة الم 
سمماعة إ ولعممساا تمممل قممراءة الاتمما ا لتحس ممس  48ْم ولفتممرة 37إ اممم حضممال االزلمما  عاممس سرجممة 

 الترك ي المال  االسا .
 
 

 Disk diffusionاختبطار التاثير التثبيطي بطريقطة االنتشطار بالقطرص  -ثانيا 
رال مسمتعم 5( وتلخ باقمل Cantón  18و  Espinel-Ingroffاجري اال تلار لحسال زريقة 

سمماعة وت ممول اممت  المسممتعمرال  24لعمممر  SDAااميممة علمم  الوسمم   C. albicansمممل الممم 
مل لتر ممل  5مليمتر وبواسزة الااقل تو العروة ال   1متلابهة في اللكل المظهري وتال قزر 
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 0.5المحلممول الملحممي المعقممم  ممميس العممال  ج ممسا وتممم ضممل  كاافممة العممال  لمقاراتمم  ممم  محلممول 
 ليمة/ مل لتمر  106× 5-1ياسي والمحضر كما في الفقرة   س ( وات  ال اافة تعماسل ما فرالاس الق

مممل العممال  ال م ممري إ وتممم غمممر ممسممحة قزايممة معقمممة فممي العممال  ال م ممري وحركممل الممسممحة 
سا ل العال  حركة سا رية ام اييل اليا س ماها لالضط  عل  جوااال االابولة فمو  مسمتود العمال  

ااتمممول الصممملال   -اليا مممسة ماممم إ امممم المممر العمممال  فمممو  سمممز  وسممم  ممممولر للمممت ل  ممممل ال ميمممال 
مممايكروغرام/ مل لتممر مممل الوسمم إ وتممم تحريممخ  0.5والحمماوي علمم  صمملطة اير  الما لمم ل وبترك ممي 

سقممما   كمممي يحصمممل  10الممسمممحة القزايمممة للمممكل ت زيزمممي ومتقممماز  . وتركمممل االزلممما  فتمممرة 
أ او الحل ال ال ام بواسزة ملق  معقمم لح مت يحموي التلرال. ام تم تاب ل االقرا  المللعة لاللل

اقمممرا  إ احمممسااا ملممملعة لالللمممأ واال مممرد لالحل مممال امممما الاالامممة فتمامممل ع امممة سممميزرة  3كمممل زبممم  
 مللعة لالمحلول الملحي المعقم.

 ( . 26وا ريل   Esimoneات  االقرا  تم تحض راا حسال زريقة 
 

 النزيم الفوسفواليبيز C. albicansاختبار تاثير اللبأ والحليب في انتاج خميرة الط  -13
ق س السراسة والتمي تمم ا تلاراما فمي الفقمرة  C. albicansعيالل مل الم  10اجري اال تلار عل  

 SDAسممماعة علممم  الوسممم   48( .  ت تممم تحضممم ر عمممال   م ممري ل مممل عيلمممة ااميمممة لعمممر 12  
 % إ وكمممممممال ترك مممممممي العمممممممال  32  ترك مممممممي ممممممممل الللمممممممأ او الحل مممممممال وقمممممممسر  الحممممممماوي علممممممم  اعلممممممم

  لية/ مل لتر مل العال  . 108
مممايكرولتر مممل اممتا العممال  ول ممل عيلممة واضمم ف للممكل قزممرال علمم  سممز  وسمم  ممم   10ا ممت 

مايكرولتر مل عمال  تمم تحضم ر  ل مل عيلمة ااميمة لعممر  10البي  الصلال إ كما تمل اضافة  
ال ممالي مممل أيمممة اضممافة وتمامممل اممت  ع اممة السممميزرة إ اممم تركمممل  SDAسمماعة علمم  الوسممم   48

ايممام إ  5ْم ولفتممرة 37إ ومممل اممم حضممال عاممس سرجممة حممرارة االزلمما  فممي ظممرون الم تبممر لتجممف 
 (.10وتمل قراءة الاتا ا كما موض  في الفقرة  

 
 
 

 التحليل اإلحصائي -14
تم تحل ل البيااال وف  اظام التجارال العامليمة واللسميزة لاسمتعمال التصمميم العلموا ي ال اممل إ 

المتعممسس المممسد إ  ت م مميل  Duncan's testوتمممل المقاراممة بمم ل المتوسممزال لا تلممار ساكممل 
 %.1المعامالل الم تلفة معاويا لأحرن م تلفة عاس مستود احتمال 
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 النتائج والمناقشة 
% مممممل 57.14أي باسمممملة  SDAعيلممممة  م ريممممة ااميممممة علمممم  الوسمممم   36تممممم الحصممممول علمممم   

 ازيمة واظمرا لييماسة االصمالال الم مسمحة   63المجموع ال لي للمسحال الفموية واللالغ عمسساا 
وال االصالال بهت  االاواع اصل  لها   C. albicansغ ر الاوع    Candidaوالجهايية لااواع الم  

تمماا ر ملالممر فممي العممالسإ لممتلخ فممال التلمم ي  علمم  مسممتود الامموع لمم  سور فممي ا تيممار المضمماس 
الفزري المااسمال ممما يقلمل ممل اسملة االمراضمية والوفيمال بم ل المرضم  المصماب ل بهمت  االامواع 

 Vitek 2الية اظام التل ي   ( ومل اجل تلخ فقس استعملاا في سراستاا الح27مل االصالال  
Compact   وقمممس 22المممتي يمتممماي لالسقمممة والسمممرعة فمممي تلممم ي  العممميالل الممم  مسمممتود الاممموع )

اظهممرل الاتمما ا قممسرة اممتا الاظممام علمم  تلمم ي  جميمم  عمميالل ال ممما ر ق ممس السراسممة أي باسمملة 
عيلمة فمي حم ل كاامل  28% وبواق  77.77باسلة  C. albicans% وقس ظهرل ال م رة 100

الامال عميالل اللاقيمة تعموس الامواع ا مرد ممل ال مما ر والتمي ظهمرل كمل ماهما بواقم  عيلمة واحمسة 
 ( .  1% ل ل ماها وكما مب ل في الجسول  2.77أي باسلة 

عيلممممممممممممممممة تعمموس للامممممممممممممموع  29وكااممل  Candidaااممواع تالعممة للجمما   5اظهممرل الاتمما ا تلمم ي  
C. albicans في ح ل تم الحصول علم  عيلمة واحمممممممممممسة ممل كمممممممممممممممل ممل 80.55 أي باسلة %
C. famata  وC. glabrata  وC. kefyr  وC. lusitaniae  ل مل 2.77أي باسملة %

 Saccharomyces cerevisiaeماها. كما تم الحصمول علم  عيلمة واحمسة ل مل ممل ال مما ر 
% ايضما ل مل ماهما وكمما 2.77وباسملة  Rhodotorula glutinisو  Malassezia furfurو 

 (.1في الجسول  
 
 
 
 
 
 

(: انواع العزالت الخميرية المشخصة والمعزولة من اعمار وحاالت مختلفة ولكال الجنسين من  1الجدول )
 المرضى قيد الدراسة 

عمر   نوع العزلة  رمز العزلة  تسلسل 
 المريض 

جنس  
 المريض 

 حالة المريض 

1 RA1 Candida albicans 9  والسة ملكرة ااا   ايام 
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2 RA2 Candida famata 50 عملية جراحية في   تكر ساة
 الحاخ الل ل 

3 RA3 Candida glabrata 55 استعمال زقم   تكر ساة
 اساال

4 RA4 Candida albicnas 63 استعمال زقم   تكر ساة
 اساال

5 RA5 Candida albicans 60 استعمال زقم   تكر ساة
 اساال

6 RA6 Candida albicans 60 استعمال زقم   تكر ساة
 اساال

7 RA7 Candida albicans 3 اصالة لال رقال ااا   الهر 

8 RA8 Candida albicans 1.6 رقوس في المستلف   تكر ساة 

9 RA9 Candida albicans 1.6 رقوس في المستلف   ااا   ساة 

10 RA10 Candida albicans 10 رقوس في المستلف   تكر الهر 

11 RA11 Candida albicans 11 اصالة لمر   ااا   ساة
 فا روسي

12 RA12 Candida albicans 3 رقوس في المستلف   تكر الهر 

13 RA13 Candida albicans 5 رقوس في المستلف   تكر الهر 

14 RA14 Candida albicans 1.5رقوس في المستلف   ااا   ساة 

15 RA15 Candida kefyr 57 عملية جراحية  تكر ساة 

16 RA16 Candida albicans 9 اصالة لاللوكيميا  ااا   ساوال 

17 RA17 Candida albicans 8  والسة ملكرة ااا   ايام 

18 RA18 Candida lusitaniae 10 رقوس في المستلف   ااا   الهر 
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19 RA19 Candida albicans 7 المستلف  رقوس في  ااا   الهر 

20 RA20 Saccharomyces 
cerevisiae 

 رقوس في المستلف   ااا   الهر 3

21 RA21 Candida albicans 8 رقوس في المستلف   ااا   الهر 

22 RA22 Candida albicans 24 التهاال وتقرحال  ااا   ساة
 في لزااة الفم 

23 RA23 Candida albicans 35  رقوس في المستلف   ااا    وم 

24 RA24 Candida albicans 50 استعمال زقم   ااا   ساة
 اساال

25 RA25 Candida albicans 41  رقوس في المستلف   تكر  وم 

26 RA26 Candida albicans 5 رقوس في المستلف   تكر الهر 

27 RA27 Candida albicans 25 اصالة لاللوكيميا  ااا   ساة 

28 RA28 Malassezia furfur 3 رقوس في المستلف   تكر الهر 

29 RA29 Candida albicans 9 رقوس في المستلف   تكر الهر 

30 RA30 Candida albicans 50 استعمال زقم   ااا   ساة
 اساال

31 RA31 Candida albicans 61 اصالة لاالايميا  ااا   ساة 

32 RA32 Candida albicans 15 اصالة لاللوكيميا  ااا   ساة 

33 RA33 Candida albicans 30 اعتالل الطسس  ااا   ساة
 اللمفاوية

34 RA34 Candida albicans 54 اصالة لاللوكيميا  ااا   ساة 

35 RA35 Rhodotorula glutinis 5 رقوس في المستلف   تكر الهر 

36 RA36 Candida albicans 32 استعمال زقم   ااا   ساة
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 اساال

 
 في انتاج انزيم الفوسفواليبيز C. albicansفعالية عزالت الط  

 عيلممممممة مممممممل عمممممميالل  م ممممممرة  29عيلممممممة مممممممل مجممممممموع  23اظهممممممرل اتمممممما ا اممممممتا اال تلممممممار ال 
%  ت اظهرل فعاليمة فمي ااتماس 79.31كاال موجلة لهتا اال تلار أي باسلة  C. albicansالم 

ااييم الفوسفوال ب ي مل  الل ظهور مازقة كايفة بيضاء اي مازقة الترس ال حول المسمتعمرال 
الااميممة علمم  وسمم  ممم  البممي  الصمملال  وتظهممر مازقممة الترسمم ال ات جممة ت ممويل معقممس ال السمم وم 

Calcium complex   الساايمة المتحمررة ممل المساول المفسمفرة الموجموسة فمي مم  مم  االحمما
% 20.69عميالل أي باسملة  6. في حم ل اظهمرل (17تاا ر ااييم الفوسفوال ب ي    البي  لفعل

 . ات جة ساللة لهتا اال تلار ات لم تظهر مازقة الترس ال حول المستعمرال الاامية
الل فمي فعاليمة ااتماس االامييم ممل  مالل ( االحمظ ال ااماخ تفاوتمات بم ل العمي 2مل  الل الجمسول  

المم   0.53والتممي تراوحممل مممل  Pzالتفمماول فممي اقزممار مامماز  الترسمم ال ولالتممالي تلمما ل فممي قمميم 
( فممي تق مميم فعاليممة ااتمماس االاممييم 17وا ممرول   Priceإ ولحسممال التصمما ف الممتي وضممع   0.80

يالل الماتجمممممة ممممممل العممممم 10( فمممممال اتممممما ا سراسمممممتاا اظهمممممرل ال 10كمممممما موضممممم  فمممممي الفقمممممرة  
المم   0.53مممل  Pz%( كاامل تال فعاليممة قويممة جمسا فممي ااتمماس االاممييم ات تراوحمل قمميم 43.47 

مممممل  Pz%( كااممممل تال فعاليممممة قويممممة اسممممبيا ات تراوحممممل قمممميم 52.17عيلممممة   12إ وال  0.69
 Pzكاامل قيممة %( فقمس اظهمرل فعاليمة معتسلمة ات RA19   4.34اما العيلة    0.77ال     0.72
 .0.80لها 

% 1ومممل  ممالل اجممراء التحل ممل االحصمما ي لا تلممار ساكممل المتعممسس المممسد عاممس مسممتود احتمممال 
اعلمم   RA13االحممظ ال اامماخ تفاوتممات فممي قممسرة العمميالل علمم  ااتمماس االاممييم وقممس اظهممرل العيلممة 

وتلا امل لقيمة  hلهما الحمرن  Pzااتاجية مل ب ل جميم  العميالل الماتجمة  ت ا متل قيممة االاتماس 
التي اظهرل  RA19للعيلة  0.80والتي اا فضل حت  وصلل   Pzالعيالل فيما ب اها في قيم 

 لهممممممما الحمممممممرن  Pzاقمممممممل ااتاجيمممممممة لالمقارامممممممة مممممممم  العممممممميالل الماتجمممممممة اال مممممممرد وا مممممممتل قيممممممممة 
a  احصمما يا. اسممتعملاا فممي سراسممتاا زريقممة الزبمم  التممي اقترحهمماPrice   فممي تق مميم 17وا ممرول )

ااتاس ااييم الفوسفوال ب ي وامي زريقمة سمهلة وسمريعة فمي تحس مس وقيما  فعاليمة ااتماس اامييم فعالية  
 .C. albicansالفوسفوال ب ي في الم 

 في انتاج انزيم الفوسفواليبيز  C. albicans( : فعالية عزالت الط 2الجدول )

 Pz قيم معدل العزلة رمز
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RA1 0.00     i* 
RA4 0.56  fgh 
RA5 0.63   efg 
RA6 0.69  b-e 
RA7 0.67   cde 
RA8 0.72   a-e 
RA9 0.73   a-d 
RA10 0.00    i 
RA11 0.54   gh 
RA12 0.00    i 
RA13 0.53   h 
RA14 0.00    i 
RA16 0.72    a-e 
RA17 0.76    abc 
RA19 0.80      a 
RA21 0.78     ab 
RA22 0.77    abc 
RA23 0.72    a-e 
RA24 0.65    def 
RA25 0.69   b-e 
RA26 0.67    cde 
RA27 0.77    abc 
RA29 0.73    a-d 
RA30 0.77    abc 
RA31 0.76    abc 
RA32 0.00     i 
RA33 0.67    cde 
RA34 0.00    i 
RA36 0.74    a-d 
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 . بحسب اختبار دنون المتعدد المدى% 1لمعدالت ذات االحرف المتشابهة ال تختلا معنويا عند مستوى احتمال  *ا
 

 C. albicansدراسة التاثير التثبيطي لكل من اللبأ والحليب في عزالت الط  
ت ف ممف اال ممار واالاتلممار لممالقر  إ ومممل  ممالل الاتمما ا  –اجريممل السراسممة لزريقتممي الت زممي  
%( مل الللمأ او الحل مال لمم 32و  16و  8و  4و  2و  1االحظ ال جمي  الترا  ي المسروسة  

و  RA6و  RA5و  RA4تظهمممر تممماا را تابيزيممما فمممي اممممو العممميالل المسروسمممة والتمممي رممممي لهممما 
RA7  وRA11  وRA13  وRA24  وRA25  وRA26  وRA33   ولزريقمممممة الت زمممممي– 

% مممل الللممأ او الحل ممال 100ت ف ممف اال ممار  كممما االحممظ ايضمما مممل  ممالل الاتمما ا ال الترك ممي 
 .Cولزريقة االاتلار لالقر  لم يظهر ايضا تاا را تابيزيا فمي اممو العميالل المسروسمة ممل المم 

albicans  . 
تركممي علمم  تمماا رال الحل ممال او مكوااتمم  المضمماسة لللكتريمما والمضمماسة ب اممما العس ممس مممل السراسممال 

للفا روسمممال إ ااممماخ فقممم  القل مممل ممممل السراسمممال التمممي تهمممتم بسراسمممة تممماا رال الحل مممال المضمممماسة 
 C. albicans( .  امممما فيمممما   ممم  تممماا ر الحل مممال المضممماس ل م مممرة المممم 28,29للفزريمممال  

( والتمي 28وا مرول   Anderssonسراسمة التمي اجرااما فالسراسال قل لة في اتا المجمال وماهما ال
عامس اضمافة  R. rubraوالمم  C. albicansاظهمرل ال لحل مال االم تماا ر مامل  فمي امممممممممممو الممممممممم 

ترا  ي متصاعسة ما  ال  وس  الامو إ وال اتا التاا ر يعيد ال  المركال ال تموفريل ممل  مالل 
الار اللاحاول في سراستهم الم  ال امتا التماا ر امو تماا ر مامل  قسرت  عل  االرتلاب لالحس س وقس 

Fungistatic  ولممي  قمماتال للفزريممال إ ات لمموحظ ال ييمماسة ترك ممي الحس ممس فممي وسمم  الامممو  لزممل
سماعة يلمج  اممو  72و  48التاا ر التابيزي للحل ال إ كما لوحظ ال يياسة فتمرة التحضم ل الم  

 ٍت .ال م رة ويتحول الحل ال ال  عامل مط
في سراسمتاا الحاليمة علم  المرغم ممل اسمتعمال ترا  مي  C. albicansال عسم حساسية عيالل الم 

عاليممة فضممال عممل اسممتعمالها لاللممكل ال ممامإ ولزممريقت ل فممي اال تلممار ربممما يعمميد المم  ال مركممال 
الال تمموفريل الممتي تحتويمم  ع اممال الللممأ والحل ممال المسروسممة قممس يكممول مممل الامموع الملممل  لالحس ممس 

Holo- lactoferrin  Iron - saturated  ولممي  مممل الامموع غ ممر الملممل  والممتي  ممسع )
Apo-lactoferrin  Iron - unsaturated  )30 لمتا لمم يظهمر أي تماا ر فمي اممو العميالل )

إ كمما قمس يعميد سمبال عمسم  C. albicansااما كال الللأ والحل ال مصمسريل غمتا   ل لعميالل المم 
سة الوراايمة للعمميالل إ ات ال مقاومتهما للمضماسال الفزريمة قمس يكمول لمم  الحساسمية الم  زبيعمة المما

سور فممي مقاومممة التمماا ر التابيزممي لللممأ والحل ممال إ كممما ال الضممراوة العاليممة التممي تمتل همما العمميالل 
ق س السراسمة ممل ح مت ااتماس الهيمواليسم ل واامييم الفوسمفوال ب ي ربمما قمس يكمول لهما ايضما سور فمي 

 .ات  المقاومة 
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ال تاا ر الحل ال  ارس الجسم الحي يحصل للكل   تلف عما او علي  في سا ل الجسمم الحمي 
ات تلممم ر السراسمممال الممم  ال الفعاليمممة السفاعيمممة للحل مممال تجممما  االصمممالال المرضمممية ت مممول لممم ل ت ل 

والتمي تحصممل  Classical immune protectionر يسمت ل االولم  االليممة المااعيمة التقل سيمة 
 Nonإ واالليمممة الااايمممة امممي آليمممة غ مممر مااعيمممة  Mو  Gو  A ول امممال المااعيمممة لفعمممل ال لوب

immune protection  والتممي يقمموم بهمما عممسس كب ممر مممل المكواممال ماممل الال تمموفريل وغ ممر  مممل
المكوامال التممي تمملار للمكل غ ممر امموعي وبممتلخ ت مول تال فعاليممة واسممعة الز مف كممما ااهمما تعمممل 

جسممم الرضممي  ومت يفممة للب  ممة القاسممية للقامماة المعسيممة المعويممة للممكل تممأيري وت ممول فعالممة سا ممل 
 30.) 
 

 النزيم الفوسفواليبيز  C. albicansدراسة تاثير ول من اللبأ والحليب في انتاج خميرة الط   
 .C% فممي ااتمماس عمميالل  م ممرة الممم 32تممم ا تلممار تمماا ر كممل مممل الللممأ والحل ممال وعاممس الترك ممي 

albicans   RA4    وRA5    وRA6    وRA7    وRA11    وRA13    وRA24    وRA25   و
RA26   وRA33 مل الللأ او الحل ال لم يظهمر 32( الاييم الفوسفوال ب ي إ علما ال الترك ي %

وكما ال ر ال  تلخ في الفقرة السالقة . في  C. albicansلم أي تاا ر تابيزي في امو عيالل ا
%( 32( ال الللأ اظهر تاا را عامس الترك مي الممسرو   3اتا اال تلار وكما االحظ مل الجسول  

عميالل ممل مجمموع العميالل  3في ااتاس لع  العيالل الاييم الفوسفوال ب يإ فقس اا ف  ااتماس 
ب اممممما العمممميالل  RA13و  RA6و  RA4ل العمممميالل % والتممممي لمممممل30المسروسممممة أي باسمممملة 

RA11  وRA24  وRA25  وRA26  وRA33  لممم  تمماار ااتاجهمما لالاممييم 50أي باسمملة %
فقممس ايساس ااتاجهممما لالمقاراممة ممم   RA7و  RA5عامس الترك ممي المممسرو  مممل الللممأ إ امما العيلتممال 

عيلة السيزرة ل ل ماهمما . وممل  مالل اجمراء التحل مل االحصما ي لا تلمار ساكمل المتعمسس الممسد 
لممم يكممل معاويمما  RA13و  RA6% االحممظ ال تمماا ر الللممأ فممي العمميلت ل 1عاممس مسممتود احتمممال 

ات  RA4ا فمممي العيلمممة علممم  المممرغم ممممل اا فممما  ااتاجهمممما لالامممييم فمممي حممم ل كمممال التممماا ر معاويممم
احصممما يا ب امممما ا مممتل قيممممة ااتممماس العيلمممة غ مممر  aا مممتل قيممممة ااتممماس العيلمممة المعاملمممة الحمممرن 

 . bالمعاملة  سيزرة( الحرن 
فعل  الرغم مل يياسة ااتاجها لالاييم اال ال ات  اليياسة لم ت مل معاويمة  RA5اما لالاسلة للعيلة 

اتمماس لهممت  العيلممة قممس يعمميد المم  تط ممر فممي الظممرون لحسممال ا تلممار ساكممل إ واممت  الييمماسة فممي اال
التجريبيمة الحمس المكمررال ممما اسد الم  ييماسة فمي معمسالل قميم االاتماس إ ب امما الييماسة فمي ااتماس 

(. اممما لالاسمملة لتمماا ر الحل ممال وعاممس 3فقممس كااممل معاويممة وكممما مبمم ل فممي الجممسول   RA7العيلممة 
( 3وسفوال ب ي فقس اظهمر اال تلمار وكمما فمي الجمسول  % في ااتاس العيالل الاييم الف32الترك ي  

و  RA4ال للحل ممال وعاممس الترك ممي المممسرو  تمماا را فممي ااتمماس االاممييم ات اا فمم  ااتمماس العمميلت ل 
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RA13    مل مجموع العيالل المسروسة في ح ل لم  تماار ااتماس العميالل 20أي باسلة %RA5 
% اممممممما العيلممممممة 70اسمممممملة أي ب RA33و  RA26و  RA25و  RA24و  RA11و  RA6و 

RA7 .فقس ايساس ااتاجها لالاييم 
% 1ومممل  ممالل اجممراء التحل ممل االحصمما ي لا تلممار ساكممل المتعممسس المممسد عاممس مسممتود احتمممال 

كممممال معاويمممما ات ا ممممتل قمممميم االاتمممماس  RA13و  RA4االحممممظ ال تمممماا ر الحل ممممال فممممي العمممميلت ل 
فمال  RA7عميالل السميزرة إ امما العيلمة للعيالل المعاملة لالحل ال احرن م تلفة عل قيم ااتماس 

( .ال السمبال فمي ييماسة ااتماس العيلمة 3يياسة ااتاجها لالاييم كال معاويا وكما مب ل فمي الجمسول  
RA7  عاممس معاملتهمما لالللممأ او الحل ممال قممس يعمميد المم  ضممراوة اممت  العيلممة فممي ااتمماس الهيمواليسمم ل

خ فهممي ربممما قممس تمكاممل مممل اسممت ال  واممتا يعاممي قممسرتها العاليممة فممي اسممت ال  الحس ممس وبممتل
عاصر الحس س مل بروت ل الال توفريل المتوفر فمي الللمأ والحل مال والمتي بمسور  حفمي اممو ال م مرة 

 مما اسد ال  يياسة في ااتاس االاييم .
ل ممال تمماا را تابيزيمما فممي امممو االحممظ مممل سراسممتاا الحاليممة وعلمم  الممرغم مممل عممسم امممتالخ الللممأ والح

 إ اال ااهممممممما اظهممممممرا فعاليممممممة فممممممي تابممممممي  ااتمممممماس االاممممممييم فممممممي  C. albicansالممممممم  عمممممميالل 
% ل ل ممل الللمأ والحل مال علم  التموالي وربمما يكمول ل مل ماهمما تماا ر فمي ااتماس لماقي 20و    30

العيالل ول ل عاس ترا  ي اعل  مل الترك ي الممسرو  فمي امتا اال تلمار إ وامتا  بم ل ااميمة الللمأ 
وبممتلخ قمس يكممول لهممما سور  C. albicansعوامممل الضمراوة فممي المم  والحل مال كمالزمم ل الحمس ااممم
و فم  اسمملة االصمالة بممساء المبيضمال الفممموي عاممس  C. albicansغ مر ملالممر فمي تابممي  المم 

االزفال الرض  . وال توجس اااخ سراسة مماالة في اتا المجال لتا فاحل ال اعلمم لالضمل  االليمة 
الحل ال في تابي  ااتماس اامييم الفوسمفوال ب ي . ول مل  لقم  حل مال  او االليال( التي يمتل ها الللأ و 

االم مصممسر الحمايمممة والتعممس ل الماممماعي واممت  الفعاليمممال مفقمموسة حتممم  فممي افضمممل ااممواع الحل مممال 
 (.16االصزااعي  

 
  C. albicansط طططططزالت الططططططط% في انتاج ع32ز طططططط د الترويطط عن والحليططططب أططططططاللب ول من ثيرأ( : ت3الجدول )

 النزيم الفوسفواليبيز 
 

 رمز

 العزلة
  السيطرة عينات

 والمعاملة 
 Pz قيم معدالت

 الحليب    اللبأ 

RA4 
 *b* 0.73   b   0.73 سيطرة
 a 0.83   a   0.81 معاملة 

RA5  0.65 سيطرة   a 0.65   a 
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