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 الخالصة

 لصميززنا الصبزز  ( والرجززار   الميحزز  المسززرصح ) البيرززا وحاوززا  فعاليززلالدراسززل لحريززن   زز    ههزز  انجزز   

Saccharomyces cerevisiae    كترينيزا ضزد ومضزا  كتريزن   هرفعاليو لك لريديد و,  وميار وميف  منا

Salmonella Typhimurium  ف  الفئنا. 

 اا وحاوا  مز  الجزدار الصحزا  لصميزناسرصالص منوب البير وقد تم, الدراسل ه ه  ف ام  دا معايين  تم اسرصدلقد 

S. cerevisiae . كااسطل و لك تم تيحيل المنوبا  التيميائيل   (HPLC)و (FTIR). 

انز يم  كجنع مصرحفل مز  الزالت تيديزد  ميل كيرا وحاوا تقييم سم  اجل  تمهيديللرجنكل االولى ورجنكل اجناء اتم  

,   ارافز 51  مرساويل ول مجما ل ترتا  مز  ثالث مجاميع إلىفأرا   المسل واركعا قسمت حيث  (ALT)التبد 

فززنوم معنايززل وجززا  النرززائ   أظهززن .  (15,  51,  7,  0)فئززنا  مزز  وززل مجما ززل فزز  ا يززام  ثززالثتززم  قرززل 

تيرا  ا حى القيزيم كمقارنرزه  (اأرمحغم  لتل ف 100)تبي  ا  المجما ل الثالثل . كي  المجاميع  p<0.05كمسراى  

لبترينيزا  (LD50)تيديزد الجن زل المميرزل الاسزطيل  تضزمنت هز ه الرجنكزلووز لك , مع المجما ل االولى والثانيزل

S.Typhimurium    جن زت الفئزنا  . فأره االنى وقسمت ايضا الى ثالث مجاميع مرساويل  ثالثا حيث أال

x 10 1وهز  مز  البترنيزا مصرحفزل تصزافي  مل م    0.2  كـتميل
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  ,1 x 10
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  ,1 x 10
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 حزى  

x 10 1 ف  اليام الثان  لاحظ أ     ,الراال  
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 .الاسطيل المميرل ه  الجن ل  

تززم معامحززل المجما ززه االولززى  ,الززى ثززالث مجززاميع وتززم تقسززيمها فززأرا  مائززل وسززرا أالزز     ثانيززلفزز  الرجنكززل ال

تززم ابززاكل  . قززد تززم معامحرهززا كالمنوززب الرجززار امززا المجما ززل الثانيززل ف.لحبيراوحاوززا الميحزز  كالمسززرصح  الزز ائب 

تنوززت وقززد ,  فزز  اليززام بززفن واليززام السززاكع  S. Typhimuriumالمجززاميع الفن يززل االولززى والثانيززل كبترنيززا 

اركعزل مجزاميع فن يزل وهز  المجما زه االولزى والرز   م تقسزيمها الزىالثالثه مجما ه سزيطنه والرز  تزالمجما ه 

ا زل مالمج,فقز   S. Typhimurium المجما ل الثانيل ابيبت كبترنيزا الزـ,تنوت فيها الفئنا  كدو  ا  معامحل 

امززا المجما ززل الناكعززل فقززد  امحززت كالمنوززب , الثالثززل  امحززت كالمسززرصح  الميحزز  الزز ائب لحبيراوحاوززا  فقزز  

 معزايينال جزناء  51,51,8,1,1,0فئزنا  مز  وزل مجما زل فز  االيزام  ثالثزلتزم قرزل . الرجار  لحبيراوحاوا  فقز  

 ووزز لك, ( التبززد والطيززات )   ه المهمززل تيديززد ا ززدا  البترنيززا المطنوحززل مزز   كعززم اال ضززاء الحمفاويزز  ,لراليززلا

 ( (TNF-α تم جمع نماذج م  الدم لرشصي  مسزراى، و(N/L)حساب نسبل الصاليا العدلل الى الصاليا الحمفاويل 

االنسززجل مز  الطيززات  تززم اليلزات  حززى نمزاذج  . CRP زز  مسزراى ووز لك االليزز ا  كااسزطل فيز  ( (IL2و 

مز  الفارمزالي  %10وثبرت كاسزرصدام ميحزات مرعزا ت اليزاو   حزى  واالمعاء الدقيقل والغد  الحمفاويل المساريقيل

 Dectin-1)مسرقبال    وجا التش     و المنضيل النسيجيل  لدراسل تغينا   لريضين قطع االنسجل الشمعيل

 .IHC م  الالت اسرصدام تقنيل (  TLR2 و
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ب  
 

كززي  المجززاميع المعامحززل وميززن المعامحززل   (p<0.05)وجززا  فززنوم معنايززل كمسززراى N/Lكينززت نرززائ   ليززل 

حيززث لززاحظ أد يززا  هزز ه النسززبه فزز  المجززاميع المعامحززل , مزز  الرجنكززل  51,  51,  8,  1كالبيراوحاوززا  فزز  اليززام 

كالمسرصح  الرجار  والميضن وو لك ف  المجاميع المعامحل والملزاكل كعزد مزنور اسزباع مز  الرجنكزل مقارنزه 

 . ن م  الرجنكل كرحك الملاكه ف  اليام بف

البل ف  المجاميع الملاكل مقارنه كمجما ل السزيطنه السزاه الى اد يا  مسرا TNF-αنرائ  في  االلي ا لـ  كينت

 النرززائ  ظهززن والمعامحززل كالمسززرصح  الرجززار  والميحزز  ووزز لك فزز  المجززاميع  , مزز  الرجنكززل 8,1,1فزز  اليززام 

وقزد تزم تيديزده مز  يزام  م  الرجنكزل ند االباكه كزاليام بزفنمع االرالفا  كسيطل   1و 1 كمسراى اقل ف  اليام

 .ف  المجما ل الملاكل ف  اليام الساكع م  الرجنكل 8بفن الى يام 

 لتزل المجزاميع  1و1فز  اليزام   p<0.05الى وجا  فنوم معنايل كمسراى   IL2نرائ  في  االلي ا لـ  اوضيت

وكمعدال  مقاركه لمجما ل السيطنا الملاكل فق   والر  اسرمن فيها تيديد مسراى ه ا السزايراوي  مز  المعامحل 

 . 8لغايل اليام  1اليام 

فز  مجزاميع السزيطنا الملزاكل كينمزا تزم  8,1,1اليزام   نزد CRP اظهن  نرائ  االلي ا لاجا  مسراى معزي  مز 

 .7الملاكل ف  اليام بفن و  ف  المجاميع 1و  1 تشصيله كمسراى اقل  ف   يام 

الزى حلزات تنصزن منرشزن   S. Typhimuriumلنسيج  لحفئنا  الملاكل كبترينياكينت نرائ  الفي  المنض  ا

ومزا أوضزيت , تضزصم فز  حجزم الطيزات, (كاين رقعا )ف  التبد وف  رقعا  كاين مع ديا ه حجم العقد الحمفاويل 

حيزث , كزي  المجزاميع  p<0.05نرائ   راسل الصلزائ  الشزتحيل لالمعزاء الدقيقزل وجزا  فزنوم معنايزل كمسزراى 

ديا ا اطزاات  ال ماكزا   مز  حيزث الطزات والعزنم والعمزم فز  المجزاميع المعامحزل كالمسزرصح   و لك لاحظ  

شزدا الرغيزنا  المنضزيل  لل يزا ا االسزرجاكل المنا يزل والز   ا ى الزى قحزالرجار  والميحز  لحبيرزا وحاوزا   نريجزل 

 . كشتل يرناسب طن يا مع اد يا  فرنه الرعنم لحمسرصح 

لالمعاء الدقيقزل و الطيزات والغزد  الحمفاويزل المسزاريقيل     Immunohistochemistoryالفي  المنا    أظهن

الرلبيغ السايراكالدم   لحصاليا وا  النسبل المئايل لحصاليزا االيجاكيزل فز  الصاليا االيجاكيل كااسطل وجا   لحفئنا 

و  %( 71-11) 1+, %( 11>) 5+حيززززززث ا  االرلززززززنيفا  وانززززززت . الحيززززززل وانززززززت مسززززززجحل وملززززززنفل 500

وش  الريحيل االحلائ  لمنكع وزا  كانزه هنالزك فنوقزا  معنايزل ذا   اللزل أحلزائيل فز   االزل  %(.71˃)3+

والطيزات لمسزرقبل , ل نفسها وو لك كي  المجاميع ف  نفز  الرلزني  لحصاليزا فز  االمعزاء الدقيقزلالمجاميع الملنف

TLR2 , وما وظهن  نف  النرائ  مع مسزرقبلDectin-1  فز  االمعزاء الدقيقزل والعقزد الحمفاويزل مزا  زدا الطيزات

يزا فز   االزل المجما زل الر  اظهن  نرائجزه  زدم وجزا  ا  االرالفزا  ذا  بزحل كزي  المجزاميع وتلزاني  الصال

 .نفسها
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ت  
 

وا  واضيا م  اسرنات  ه ه الدراسل كا  مسرصح  كيرا وحاوا  ال ائب الميح  والرجار  م  المينا الصب  تمرحك 

ف    TNF-α & IL-2وتاثين ميار  حى مسراى  Typhimurium  .Sضد جنثامل تاثين مضا  كترين  فعات

 Dectin-1هنالزك تغييزن فز  ظهزار  .  CRPف  المجاميع المعامحل وو لك االرالفا  معنايل لمسراى  ملل الدم

 .والر  لها بحل كال يا ا اليابحل  ف  المسرقبل المنا   المضي , لبيرا وحاوا ف  المجاميع المعامحل  TLR2 و 

 


