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 الملخص
جامعتتتة تكريتتتت تتتتم البيتتتت -كميتتتة الزراعتتتة –اجريتتتت  تتتذا الفراستتتة تتتتم ملتبتتترات قستتتم عمتتتوم اتغذيتتتة 

 ;59/55/615التت   :59/55/615الييتتوايم التتتابل لكميتتة الطتتي البيطتتري جامعتتة تكريتتت لممتتف  متت  
واليباتيتتتتة والفطريتتتتة لمريظتتتتة ت  يراتهتتتتا تتتتتم بهتتتتفت استتتتتلرص الستتتتتيروتت متتتت  م تتتتافر ا الييواييتتتتة 

 86ممغم/كغتم لمتف   911و 691و 511المعايير الييوية لمجترذا  مت  لترج تجريعهتا تمويتاا بتراكيتز 
تركيتتز البتتروتي   بييتتت اليتتتان  ا ستتيي  التتفم ألجتتراو الفيو تتات الملتبريتتة الرزمتتة   تم بعتتف ايومتتاا

يتل الفمتوي مت  الستتيروتت الييواييتة وكتذلر الفطريتة ولكيت  الكمم تم فم الجرذا  ازفاف تتم يالتة التجر 
ايلفتتتض معيويتتتاا تتتتم يالتتتة التجريتتتل الفمتتتوي متتت  الستتتتيروتت اليباتيتتتة وقتتتف راتتتتق ذلتتتر ي تتتوج الزيتتتاف  

الفمتتوي متت  الستتتيروتت الييواييتتة ولتتم يي تتج تتترق  اإلعطتتاوتتتم يالتتة  األلبتتومي المعيويتتة تتتم تركيتتز 
 اإلعطتتتاوممغتتتم /كغتتتم متتت  الجستتتم وستتتبي  911و 691يتتتف التركيتتتزي  معيتتتوي تتتتم تركيتتتز الكموبيتتتولي  ع

وزيتتتتاف  معيويتتتتتة تتتتتتم تركيتتتتتز  لأللبتتتتتومي الفمتتتتوي متتتتت  الستتتتتتيروتت الفطريتتتتتة تتتتتم اتيلفتتتتتاض المعيتتتتتوي 
 IgGالفمتتوي متت  الستتتيروتت الييواييتتة تتتم الزيتتاف  المعيويتتة لمستتتوى  لتجريتتلا تتت  يرالكموبيولي  كتتا  

اا واليالتتة يفستتها تتتم التتت  ير متت  التجريتتل الفمتتوي لمستتتيروتت معيويتت IgAو IgMوايلفتتاض كتتج متت  
 IgGو IgMالفمتتوي متت  الستتتيروتت الفطريتتة زيتتاف  معيويتتة لكتتج متت   لتجريتتلا عتت  اليباتيتتة بييمتتا يتتت 

  تضتتتترا عتتتت  ايتتتتتفا ها التتتتتواز  اإليجتتتتابم تتتتتم الميتتتتتتوى IgAوعتتتتفم التتتتت  ير المعيتتتتوي تتتتتتم مستتتتتوى 
اتمعتتاو الغميظتتة متت  لتترج زيتتاف  اتعتتفاف الكميتتة معيويتتاا أليتتواع الميكروبتتم لر يتتم عوتتري وال تتانم و 

بكتريتتتا يتتتامض الركتيتتتر واتيلفتتتاض المعيتتتوي ألعتتتفاف بكتريتتتا اليولتتتو  والبكتريتتتا المعويتتتة مياريتتت  متتتل 
 اعفاف ا تم امعاو مجموعة الجرذا  تم السيطر  

 المقدمة
 الهيفروكستتتتتتيج أيافيتتتتتتةالستتتتتتتيروتت عبتتتتتتارا عتتتتتت  مركبتتتتتتات ستتتتتتتيرويفية 

 مجموعتتتتتتتتتة تضتتتتتتتتتم ذر  كتتتتتتتتتاربو  وجميعهتتتتتتتتتا ت =6أو  >6أو ;6متتتتتتتتترتتم
hydroxylβ7 و اك تتر تتتم أ يانيتتة  أ تتر عظمهتتا ييتتتوي عمتت  كمتتا أ  م

و أتتواجتف الستتيروتت بهينتة يتر   أ يمكت   66أو  ;أو 9مواقل اترتبتاط
عتفف  أ اتضت   لكت  تيط يتاج ييوايم أيهاوقف كا  يعتيف  ،كريكوسيفية

 ميهتا يتوستتيروجافال يطمتق عميهتااليباتيتة  األيستجةكبير ميها موجتوف تتم 
β-sitosterol ،Stigmasterol ،Campesterol [5]  بعتتتتتضكتتتتتذلر 

تيتوج  (Ergosterol)وتستم   األعفا الستيروتت تتواجف تم اللمانر و 
ستتتيرويفات ذات  إلتت  تتذا الستتتيروتت بعتتف عمميتتة اتستتتلرص والتيييتتة 

تتتتفلج العتتترا ي  ك فويتتتة مضتتتاف  لرلتهابتتتات  [6]توانتتتف  تتتيفتيية كبيتتتر  

المضتتاف  لرلتهابتتات وميهتتتا  األفويتتةالعفيتتتف متت   إفلتتاجعمتت  التترغم متت  
عيتتتتف  متتتتا تستتتتبيالستتتتتيرويفية وغيتتتتر الستتتتتيرويفية والتتتتتم غالبتتتتا  األفويتتتتة

عمتت   أ ار تتاستتمبية لطيتتر  بمتتا تتتم ذلتتر  أ تتاراستتتلفامها لفتتترات طويمتتة 
تستتبي موتتاكج لمكمتت   أيهتتاالجهتتاز الهضتتمم م تتج التهابتتات المعتتف  كمتتا 
ويتيجتتة لتتذلر تيتتف  [8]و [7]وايتوتتاو عضتتمة اليمتتي والستتكتات الفماغيتتة 

ظهتتتتتر ا تمتتتتتام واضتتتتت  ييتتتتتو استتتتتتلفام البتتتتتفانج متتتتت  العوامتتتتتج المضتتتتتاف  
طبيعيتتة  األفويتتة  ا تتج يبتتاتم وتطتتري والتتتم تكتتو  تيهتتا لرلتهابتتات متت
  ا  العتترا ي  غيتتر الم تتيعة [9]الجايبيتتة ا  وجتتفت األ تتارواميتت  وقميمتتة 

تمتمتر ل تانص مضتاف  لرلتهابتتات وا  ستبي تعاليتهتا ضتف اتلتهابتتات 
عيتف تغذيتة ذكتور الفنترا  البتيض [;]قتف ذكتر   [:] م الستكريات الف ييتة
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 Psathyrellaعمتتتت  غتتتتذاو ييتتتتتوي عمتتتت  العتتتترا ي  متتتت  اليتتتتوعي  

atroumbonata   وLentinus squarrosulus  أفى إلت  ي توج
 ا األلبتومي  تتم م تج ذكتور الفنترا   زياف  تم تركيز البتروتي  الكمتم و 

الفطريتات و تو  أغوتيةاترجوستروج  و الستيروج الرنيسم الموجتوف تتم 
وتوانتتف متعتتفف   أ تتفاتتتتم عمميتتات التطتتور واليمتتو ولتت   أساستتمعي تتر 

تستلفم ب ور  عامتة تتم معالجتة عتفوى الفطريتات كمتا يعتف بايت  مكتو  
الفطريتتتة وتوتتتارر تتتتم وظتتتانت بايموجيتتتة  األغوتتتيةمتتت  مكويتتتات  أساستتتم

 أغوتتيةوتيظيمهتتا وتعاليتهتتا وتوزيعهتتا تتتم  األغوتتيةمتعتتفف  ميهتتا مرويتتة 
ا  تانتتتف   [>]عمتتت  يالتتتة اللميتتتة الطبيعيتتتة البتتتروتي  المتكاممتتتة والستتتيطر 

م  ل ان تها المهمتة المعتزز  لم تية كمضتافات  ت تم اترجوستيروج
اذ ا   .[10]كمتتا ايهتتا تمتمتتر ل تتانص مضتتاف  لرلتهابتتات [=]اتكستتف  

اترجوستتتتتيروج يزيتتتتف متتتت  يوتتتتاط الفعاليتتتتات المياعيتتتتة  لجييتتتتات فتاعيتتتتة 
 أمتتتراضوالتتتتم تكتتتو  مهمتتتة وذات توانتتتف طبيتتتة تتتتم التيميتتتج متتت   ميتتتفف 
-Ergostatrien-3β-5.7,22الفمويتة ولا تة جزينيتتة  واألوعيتةاليمتي 

ol  ر تتو  متت  ع% متت  جزينتتة الستتتيروج الموجتتوف  تتتم ال1=والتتتم تم تتج
تبتتتتي  ا  اللريتتتتا التانيتتتتة   Agaricus bioporus L. [55]يتتتتوع 

تكتتو  مرتفعتتة تتتم مرضتت  الستترطا  وتتترتبط ب تتور   T-cellالتيظيميتتة 
  تتتتم استتتتلفام لمتتتيط متتت  [57[ ]56]ستتتمبية متتتل البيتتتاو عمتتت  قيتتتف الييتتتا  

تتم ميتور  Cytokineالستيروتت والستيرولي  لزيتاف  اتتراز الستايتوكي  
TH1  ا  التيمبتتات تتتم الجهتتاز الميتتاعم  [59] وبتتي  [58]لمجستتم اليتتم

( IL-2السرطايية وقف ا بتت ا  اتيترلتوكي  ) األورامتمعي فورا  اما تم 
لميل يمو اللريتا السترطايية تتم سترطا   أ مية (IFN-Yواتيترتيرو  )
الستايتوكي   إتترازا  لمستيروتت اليباتية فور مهم تتم تيظتيم  ال في  كما

Cytokine  إتتتراززيتتاف   إلتت ممتتا يتت في (  كتتج متتIL-2(و )IFN-Y ) 
 أجرانهتتتاسايتوستتتتيروج تتتتم فراستتتة تتتتم  βا  استتتتلفام اج [:5]كمتتتا ذكتتتر 

سايتوستتتتيروج  βالفراستتتة ا   أ بتتتتتعمتتت  تنتتترا  م تتتابة بستتترطا  الجمتتتف 
ا   [;5]بتتتتي   الستتتترطايية  كتتتتذلر األورام أعتتتتراضتيمتتتتج او تلفتتتتت متتتت  

الستتتتتيروتت اليباتيتتتتة قتتتتف تيفتتتتز عمتتتتج الجهتتتتاز الميتتتتاعم وتيفيتتتتز ايتتتتتاج 
والتتتتم متتت  لرلهتتتا تمتتتارس الستتتتيروتت اليباتيتتتة  Cytokineالستتايتوكي  

 السرطايية   األورامالوقانية م   أ ار ا
 جمع العينات

الميميتتة لمفييتتة تكريتتت والتتتم تتكتتو  متت   األستتواقتتتم جمتتل العييتتات متت  
 ر تتتة م تتتتافر متيوعتتتتة متتتت  الستتتتيروتت اذ تتتتتم التتتتذ الوتتتتيوم الييواييتتتتة 

( الزيتتتو  كم تتفر Cholesterol) البيريتتة كم تتفر لمستتتيروج الييتتوايم
( العر تتتتتو  كم تتتتتفر لمستتتتتتيروتت Phytosterolلمستتتتتتيروتت اليباتيتتتتتة )

كاتتتة العمميتتات التيضتتيرية  أجتتراو( وبعتتف ا تتتم  Ergosterolالفطريتتة )
وا تتتبيت العييتتتات جتتتا ز   جمعتتتت العييتتتات متتت  م تتتافر الستتتتيروتت 

م  الزيتتتتتوت الييواييتتتتتة )الوتتتتتيوم الييواييتتتتتة(، الستتتتتتيروتت اليباتيتتتتتة تتضتتتتت
استلم تتتتت  (، الستتتتتيروتت الفطريتتتتة )العر تتتتو (اليباتيتتتتة )زيتتتتت الزيتتتتتو 

بكميتتات كاتيتتة إليجتتاز الفراستتة بعتتف ا  أعتتراالستتتيروتت متت  الم تتافر 
يومتتا( لتيفيتتتف  86تمتتت تغذيتتة الييوايتتات الملتبريتتة لفتتترا زمييتتة كاتيتتة )

متتت   التتتت  يراتتتتت  ير كتتتج يتتتوع متتت  الستتتتيروتت عميهتتتا وبعتتتف ا تتتتم تيفيتتتف 

ستتمرت تربيتة اذ ا الستيروتت عم  معايير الفم تتم الييوايتات الملتبريتة
ويتم تيفيم الغذاو الميضر مستبياا والمتاو طيمتة يوما  86الييوايات لمف  
تتتتم الي تتوج عمتتت  الييوايتتات الملتبريتتة متتت  كميتتة الطتتتي  متتف  التجربتتة 

متت  اليتتوع   Rats Mailالبيطتتري /جامعتتة تكريتتت و تتم ذكتتور جتترذا  
Albino  5:1أستتتتتتتابيل والتتتتتتتوز  تتتتتتتتراو  بتتتتتتتي   = – >بالغتتتتتتتة بعمتتتتتتتر – 

 ةلم تتات الستتتيروليغتترام ،تتتم تجريتتل الييوايتتات قيتتف التجربتتة بالمست1=5
يومتتتتتا  86ولمتتتتف   أيتتتتتار -58ييستتتتا  ولغايتتتتة  – 6المتيوعتتتتة لمفتتتتتر  متتتتت  

م تتتتيوعة متتتت  البرستتتتتر  وتتتتتم تتتتترش  أقفتتتتاصوضتتتتعت الييوايتتتتات تتتتتم 
بيوتتتار  متتت  اللوتتتي وروعتتتم جايتتتي اليظاتتتتة لألقفتتتاص وتيتتتت  األرضتتية
اربتتل متترات تتتم  األرضتتيةكتتافر بيطتتري متل تتص وتتتم استتتبفاج  أوتترات
وغتتتتذيت الييوايتتتتات بوتتتتكج كامتتتتج وميتتتتتظم باستتتتتعماج العمييتتتتتة  األستتتتبوع

ييتتتتوي عمتتت   األساستتتموكتتتا  الغتتتذاو  [>5]الجتتتا ز  وتيتتتاا لمتتتا جتتتاو تتتتم 
غتتتتتم وزيتتتتتت فوار  9.>59،بتتتتتروتي   تتتتتاتم  9=.8>)غم/كغتتتتتم( كتتتتتازي  

 91المعفييتتة  األمتتر غتتم ولمتتيط 9غتتم ولمتتيط الفيتامييتتات 511الوتتمس 
  غم :97غم واليو  511غم والكموكوز  91غم والسيميموز

 المواد وطرائق العمل
 4ييتتتتتوا  قستتتتتمت عوتتتتتوانيًا إلتتتتت  91قستتتتتمت الييوايتتتتتات البتتتتتال  عتتتتتفف ا 
 -ييوايتتتات والتتتتم تضتتتميت ا تتتتم  5مجموعتتتة كتتتج مجموعتتتة تضتتتميت 

الستتتيروتت  المجموعتتة المعطتا  ( ييوايتات9مجموعتة الستيطر  وعتتفف ا )
 ر تتة مجموعتتات وتتتم  إلتت والتتتم قستتمت Animals sterol الييواييتتة 

 511تجريعهتتتا بالستتتتيروتت الييواييتتتة ب ر تتتة تراكيتتتز ملتمفتتتة  تتتم تركيتتتز
ييوايتتات لكتتج ف الممغتتم وبمتت  عتتف 911ممغتتم وتركيتتز  691ممغتتم وتركيتتز 
 Plantالستتيروتت اليباتيتة   المعطا  ييوايات  المجموعةتركيز لمسة 

sterol   اوPhytosterols  والتتتم قستتمت التت   ر تتة مجموعتتات وتتتم
 511تجريعهتتتا بالستتتتيروتت اليباتيتتتة  ب ر تتتة تراكيتتتز ملتمفتتتة  تتتم تركيتتتز

لييوايتتات لكتتج ممغتتم وبمتت  عتتفف ا 911ممغتتم وتركيتتز  691ممغتتم وتركيتتز 
الستتتتتتتيروتت الفطريتتتتتتة  المعطتتتتتتا  ييوايتتتتتتات  المجموعتتتتتتةتركيتتتتتتز لمستتتتتتة 
Mycosterols أوErgosterol  والتتتتتم قستتتتمت التتتت   ر تتتتة مجموعتتتتات

 511وتم تجريعها بالستيروتت الفطرية  ب ر ة تراكيز ملتمفة  م تركيتز
لييوايتتات لكتتج ممغتتم وبمتت  عتتفف ا 911ممغتتم وتركيتتز  691ممغتتم وتركيتتز 

بعتتتف ايتهتتتاو تتتتتر  التجربتتتة تتتتم تلتتتفير الييوايتتتات  مستتتة ييوايتتتاتتركيتتتز ل
 م وتريت ييوايتات التجربتة مت  ميطيتة باستلفام الكموروتتورم، الملتبرية

ال تتتتفر وستتتتيي التتتتفم متتتت  اليمتتتتي مباوتتتتر  لغتتتترض ستتتتيي التتتتفم إلجتتتتراو 
باستتتتتلفام  الفيو تتتتات الرزمتتتتة إذ تتتتتم ستتتتيي كميتتتتات كاتيتتتتة  متتتت  التتتتفم

( EDTAأيتتتتتفا ما ايتتتتتتوت عمتتتتت  متتتتاف  مايعتتتتتة لتل تتتتتر التتتتتفم )  أيابيتتتتي
Ethyl diamine tetra acetic acid  إلجتتتراو تيو تتتات التتتفم

تتتتم طرف تتتا مركزيتتتًا باستتتتلفام جهتتتاز اليبتتتذ  األلتتترى أمتتتا الطبيعيتتتة عميهتتتا
فقييتة  15فور /فقييتة لمتف   3000( عيتف سترعة Centrifuge) المركزي

ليتتي   هم 20-لمي توج عمتت  الم تج التتذي تتم يفظتت  تتم فرجتتة يترار  
( لييتاس البتروتي  Kitsاستتلفمت العتفف الجتا ز  )  [=5]إجراو التياليج 

الكمتتتم متتت  لتتترج ي تتتوج تفاعتتتج بتتتي  األوا تتتر الببتفيتتتة لمبتتتروتي  متتتل 
أيويتتتتتات الييتتتتتاس تتتتتتم الميمتتتتتوج الياعتتتتتفي )ميمتتتتتوج ترتتتتتترات البوتاستتتتتيوم 
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اعتتفي( لتكتتوي  معيتتف لتتويم يتتتم قتتراو  وتتف  اتمت ا تتية لتت  اليياستتية الي
يايوميتر وباستتلفام جهتاز المطيتات الضتونم  991عيف الطوج الموجم 

Spectrophotometer  [5=]  

 
استتتتتتتتلفمت طرييتتتتتتتة  اذ تيتتتتتتتفير األلبتتتتتتتومي  تتتتتتتتم م تتتتتتتج التتتتتتتفمكمتتتتتتتا تتتتتتتتم 

لتيتفير  (Bromocresol green method )البروموكريستوج األلضتر
تعتمتتف ،  Kitاأللبتتومي  تتتم م تتج التتفم باستتتعماج عتتف  التيميتتج الجتتا ز  

متتتتل  4.2 اس  يتتتتفروجييم عيتتتتف األلبتتتتومي  عمتتتت  ارتبتتتتاط تتتتذا الطرييتتتتة 
 Bromocresol-3,3,5,5( )األلضتركاوتت )ربتاعم بروموكريستوج 

green ,BCG تتتتو البتتتتومي  ذا لتتتتو  الضتتتتر ( ليكتتتتو  معيتتتتف لتتتتويم 
قتتتترات  تتتتم ( BCG-albumin complex) األلضتتتتربروموكريستتتتوج 

  630nm[5=]جهتتاز المطيتتات الضتتونم عيتتف طتتوج متتوجمتتتم اليمتتاذج 
 وتم تيفير تركيز األلبومي  طبياا لممعافلة األتية 

 
متت   تتتم م تج فم الجترذا  تتم ايتستاي تركيتتز الكموبيتولي  الميتاعمكمتا 

  [=5]لرج الفرق بي  البروتي  الكمم واأللبومي  وكما جاو تم 
 تركيز اتلبومي  –تركيز الكموبيولي = تركيز البروتي  الكمم 

( Kitعتتتتتتف  التيميتتتتتتج )قتتتتتتفرت اتمييوكموبيولييتتتتتتات المياعيتتتتتتة باستتتتتتتعماج 
 Geniusاللا تتة باتمييوكموبييتتات المياعيتتة والميتجتتة متت  قبتتج وتتتركة 

باتبتتاع  .Shenzhen Genius Electronics coوباستتتلفام جهتتاز 
تيتتتتفير األعتتتتفاف امتتتا   [61]تعميمتتتات الوتتتتركة الم تتتتيعة وكمتتتا جتتتتاو تتتتتم 

غتتم متت   10جمتتل تتتم  تيتتف تتتم أمعتتاو الجتترذا  الكميتتة لألييتتاو المجهريتتة
أمعاو الييوايات )استلفم مورط معيتم لمي توج عمت  جتزو األمعتاو وتتم 
تيظيتتتتت اليطتتتتل المعويتتتتة بالوتتتتطت بالمتتتتاو الميطتتتتر، التتتتتم تضتتتتات التتتت  

التلتتتتاتيت  أجتتتتراومتتتتج، وتتتتتم  90الميمتتتتوج المميتتتتم الفستتتتيولوجم بيجتتتتم 
متتتج متتت  التلفيتتتت األليتتتر  0.1ستتتيي  ،الرزمتتتة لغايتتتة التلفيتتتت ال التتت 

 Eiosin Methyleneو Mackongy Agar ويوتتر عمتت  وستتط 

blue  ستتاعة  بعتتف ا  24لمتتف  ° م 37، ويضتتيت األطبتتاق ميموبتتة عيتتف
  [65]عفت المستعمرات عم  الطبق لكج عيية 

 1.5ستتيي تيتتف تتتم  لبكتريتتا يتتامض الركتيتتر األعتتفاف الكميتتةامتتا تيتتفير 
متتج متت  التلفيتتت المعتتف تتتم الميمتتوج الفستتيولوجم تتتم اللطتتو  الستتابية، 

ال تتمي، يضتتيت ت وانيتتًا MRS-CaCO3 ويوتتر عمتت  ستتط  وستتط 
ستتتتاعة، بعتتتتف ا يستتتتبت أعتتتتفاف المستتتتتعمرات  48-24لمتتتتف   مº 35عيتتتتف 

يممتتت كمتتا  [65]ذات الوتتكج الكريمتتم والممتمكتتة لمميتتاطق الرانيتتة يولهتتا 
لتيفيتتف معيويتتة الفتتروق متتا  [66]فيكتت   التبتتاريتتتان  التجتتاري باستتتلفام 

بتتي  متوستتطات العوامتتج المتت  ر  عمتت  ال تتفات المفروستتة عيتتف مستتتوى 
(0.05 ) 

 النتائج والمناقشة
يومتتتتتتاا متتتتت  أيتتتتتتواع الستتتتتتتيروتت  86أ  تتتتتت  ير اإلعطتتتتتتاو الفمتتتتتوي لمتتتتتتف  

البتتروتي  تتتم م تتج فم الييواييتتة واليباتيتتة والفطريتتة تتتم معتتفتت تركيتتز 

(  تبتتي  متت  اليتتتان  1-8ذكتتور الجتترذا  قتتف تتتم توضتتييها تتتم الجتتفوج )
 691و 511أ  اإلعطتتتتاو الفمتتتتوي متتتت  الستتتتتيروتت الييواييتتتتة بتراكيتتتتز) 

( ممغتتم/ كغتتم تتتم مستتتوى البتتتروتي  الكمتتم تتتم التتفم إلتت  ي تتتوج 911و
( ممغم/كغتتتتتتتتتم أذ 911و 691( لمتركيتتتتتتتتتزي ) p<0.05زيتتتتتتتتتاف  معيويتتتتتتتتتة )

( غتتترام/ فيستتيمتر عمتتت  التتتتوالم  وقتتف ايلفتتتض معيويتتتاا 5.:و =.9بمغتتت)
 691البتتتروتي  الكمتتتم تتتتم التتتفم لجتتترذا  مجمتتتوعتم الجتتترذا  المعطتتتا  )

(غتترام/ =.8و =.8( ممغم/كغتتم متت  الستتتيروتت اليباتيتتة أذ بمغتتت )911و
فيستتتتتيمتر عمتتتتت  التتتتتتوالم، ولكيهتتتتتا ازفافت معيويتتتتتاا تتتتتتم يالتتتتتة التركيتتتتتزي  

( غتتترام/ 6.:و 5.:لستتتتيروتت الفطريتتتة أذ بمغتتتت )المعطتتتا  تمويتتتاا متتت  ا
 :.9فيستتتيمتر عمتتت  التتتتوالم مياريتتتة متتتل مجموعتتتة الستتتيطر  التتتتم  بمغتتتت 

غرام/ فيسيمتر  أما تركيز األلبومي  تم فم الجترذا  المعطتا  تمويتاا مت  
ممغم/كغتم مت  الستتيروتت  911أيواع الستيروتت تيف لتويظ أ  التركيتز 

زيتاف  معيويتة تتتم قيمتة األلبتومي  وأ تتبيت  الييواييتة قتف ستببت ي تتوج
غرام/ فيسيمتر، وتم يالة اإلعطاو الفموي مت  الستتيروتت اليباتيتة  ;.7

( ممغم/كغتتتتتتتتتم تيتتتتتتتتتف ستتتتتتتتتببت 911و 691و 511أو الفطريتتتتتتتتة بتراكيتتتتتتتتتز )
ايلفاضاا معيوياا تم قيم األلبومي  وكايت تم يالتة الستتيروتت اليباتيتة 

عم  التتوالم وتتم يالتة الستتيروتت  ( غرام/ فيسيمتر;.6و :.6و 7عيف)
( غتتترام/ فيستتتيمتر عمتتت  التتتتوالم مياريتتتة متتتل =.6و =.6و 7الفطريتتتة عيتتتف)

 7.8تركيز األلبومي  تم م ج فم جترذا  مجموعتة الستيطر  التتم كايتت
غتترام/ فيستتيمتر أما عتت  تتت  ير أيتتواع الستتتيروتت تتتم قتتيم الكموبيتتولي  تيتتف 

 691ت الييواييتتة بتتالتركيزي  )تبتتي  بتت   اإلعطتتاو الفمتتوي متت  الستتتيروت
 6.8و 6.8( ممغم/كغتتتم ستتتبي تتتتم زيتتتاف  قتتتيم الكموبيتتتولي  وبمغتتتت 911و

غرام/فيستيمتر عمت  التتوالم، كمتا أ  قتيم الكموبيتولي  قتف ازفافت تيتط تتم 
ممغم/كغتم  511يالة  اإلعطاو الفموي مت  الستتيروتت اليباتيتة  بتركيتز 

تركيتتز الكموبيتتولي  الكمتتم تتتم  غتترام/ فيستتيمتر وكتتذلر ازفاف :.6أذ بمغتتت 
التتتتتفم معيويتتتتتاا تتتتتتم يالتتتتتة اإلعطتتتتتاو الفمتتتتتوي متتتتت  الستتتتتتيروتت الفطريتتتتتة 

( 7.7و 7.6و ;.7( ممغم/كغتتتتتتتم وكايتتتتتتتت)911و 691و 511بتتتتتتالتراكيز)
 6.6غرام/فيسيمتر ميارية مل قيمتها تتم فم جترذا  الستيطر  التتم كايتت 

 911تركيتتتز  غتتترام/ فيستتتيمتر  أ  الزيتتتاف  تتتتم قتتتيم البتتتروتي  الكمتتتم عيتتتف
لمستتتتيروج الفطتتتتري  ربمتتتتا  911و 691ممغم/كغتتتم لمستتتتتيروج الييتتتتوايم و

يكتتتو  يتتتات  عتتت  تيستتتي  المياعتتتة وزيتتتاف  الكموبيولييتتتات المياعيتتتة وعتتتفف 
لريتتتتا التتتتفم البتتتتيض وذلتتتتر ت  البتتتتروتي  الكمتتتتم يتكتتتتو  متتتت  األجستتتتام 

  كمتتتتتا تلمتتتتتق البروتييتتتتتات الم تتتتتمية بوتتتتتكج [67]المضتتتتتاف  واأللبتتتتتومي  
الكبتتتتتف ولريتتتتتا التتتتتفم والعيتتتتتف الممفاويتتتتتة والطيتتتتتاج واليلتتتتتاع  أساستتتتتم تتتتتتم

العظمتتم، ويمكتت  أ  يتتيلفض تركيتتز البروتييتتات الكميتتة وكتتذلر ملتمتتت 
الجزينتتتتتات البروتيييتتتتتتة تتتتتتم اليالتتتتتتة المرضتتتتتتية ويعبتتتتتر ايلفتتتتتتاض تركيتتتتتتز 
البروتييتتتات عتتت  وجتتتوف اضتتتطرابات كمويتتتة وكبفيتتتة والتتتترج تتتتم عمميتتتة 

  اليالتتتة الطبيعيتتتة تهتتتو يعبتتتر عتتت  امت ا تتتها ،أمتتتا ارتفتتتاع تركيز تتتا عتتت
يتتتتتتتاتت مرضتتتتتتتية ألتتتتتتترى م تتتتتتتج األورام وأمتتتتتتتراض استتتتتتتتيربية وغذانيتتتتتتتة 

وقتف يعتزى اتيلفتاض تتم   [69]  اتفيت اليتان  متل متا ذكترا [68]ألرى
الجتتذور اليتتر   تراكيتتزالبتتروتي  الكمتتم تتتم الم تتج إلتت  إ  زيتتاف   تركيتتز

العالية واإلجهاف الت كستفي تت في إلت  ايلفتاض استتلفام ستكر الكموكتوز 
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كم تتتفر لمطاقتتتة بستتتبي ايلفتتتاض إتتتتراز األيستتتولي  واستتتتلفام م تتتافر 
بفيمتتتة لمطاقتتتة، وبتتتذلر تتتتزفاف عمميتتتة تيطتتتيم األيمتتتاض األميييتتتة إليتتتتاج 

كاربو يفراتيتتتة الطاقتتتة وكتتتذلر عمميتتتة بيتتتاو الكموكتتتوز متتت  م تتتافر غيتتتر 
البتروتي  الكمتم تتم  تركيتزويمك  تفستير ستبي اترتفتاع تتم  [;6[ ]:6]

 ذا الياتت إل  عف  أسباي ميها تعالية مضتافات األكستف  التتم تعمتج 
كمتتتا قتتتف يعتتتوف  [28]عمتتت  إزالتتتة الجتتتذور اليتتتر  وتميتتتل أكستتتف  البتتتروتي  

الستتبي إلتت  إ  المركبتتات الستتتيرولية تيفتتز عمميتتة إتتتراز األيستتولي  متت  
البيكرياستتتتية والتتتتذي ي تتتتبط عمميتتتتة بيتتتتاو الكموكتتتتوز متتتت   β-Cellsلريتتتتا 

وييفتتتتتتز بيتتتتتتاو البروتييتتتتتتات  Gluconeogenesisاأليمتتتتتتاض األميييتتتتتتة 
 تركيتتزويمكتت  إ  يعتتزى الستتبي تتتم ايلفتتاض  [=6]والتتف و  تتتم الجستتم

، أو ربمتا [71]البومي  الم ج إل  استهرك  كمضتاف لألكستف  تتم التفم 
( تتتم Promoter) األلبتتومي  بتتافب بيتتاويعتتوف الستتبي إلتت  ت بتتيط يوتتاط 

الكبتتتتتتف إضتتتتتتاتة إلتتتتتت  تيفيتتتتتتز عمميتتتتتتة تيتتتتتتوج األيمتتتتتتاض األميييتتتتتتة إلتتتتتت  
أو يمكتتتت  إ  يعمتتتتج الستتتتبي أيضتتتتًا إلتتتت  إ  الجتتتتذور  [;6]كاربو يتتتتفرات 

اليتتتر  الياتجتتتتة متتتت  اإلجهتتتاف الت كستتتتفي تيتتتتوف إلتتت  يالتتتتة اعتتتتترج الكميتتتتة 
( األلبتتومي ) وزيتتاف  كميتتة البتتروتي  Diabetic nephropathyالستكري

 .[75] المترو  م  الفم إل  البوج عبر الكبيبات الكموية
 

تأثير الستيروالت من مصادر مختمفة في مستوى البروتين في  (1-4)جدول 
 البيض المختبرية ذكور الجرذان

 البروتي  الكمم ممغم/كغم التركيز يوع الستيروج
 غم/ فيسيمتر

 األلبومي 
 غم/ فيسيمتر

 الكموبيولي 
 فيسيمترغم/ 

 c 3.4 b 2.2 c 5.6 0 سيطر 

 c 3.4 b 2.2 c 5.6 100 ييوايم

250 5.9 b 3.5 b 2.4 b 

500 6.1 a 3.7 a 2.4 b 

 c 3.0 c 2.6 b 5.6 100 يباتم

250 4.9 d 2.6 d 2.3 c 

500 4.9 d 2.7 d 2.2 c 

 c 3.0 c 2.7 b 5.7 100 تطري

250 6.1 a 2.9 c 3.2 a 

500 6.2 a 2.9 c 3.3 a 

اليتروت المتوتابهة تتم العمتوف الوايتف تعيتتم عتفم وجتوف تروقتات معيويتة بييهتتا ٭
    1.19عيف مستوى ايتمالية

 

أ  تتتتت  ير اإلعطتتتتاو الفمتتتتوي متتتت  أيتتتتواع الستتتتتيروتت الييواييتتتتة واليباتيتتتتة 
والفطرية تم بعض أيواع الكموبيولييات المياعيتة تتم ذكتور الجترذا  بعتف 

(  تبتتتي  متتت  2-8يتتتوم قتتتف تتتتم توضتتتييها تتتتم الجتتتفوج) 86تربيتهتتتا لمتتتف  
 اليتتتتتان  أ  تتتتت  ير اإلعطتتتتاو الفمتتتتوي متتتت  الستتتتتيروتت الييواييتتتتة بتراكيتتتتز

 IgM( ممغم/كغتتتتم تتتتتم مستتتتتوى المعيتتتتار الميتتتتاعم 911و 691و 511)
 511( تتتتم يالتتتة التركيتتتزي  ) p<0.05تتتتم التتتفم لتتتم يكتتت  معيويتتتاا عيتتتف)

( غتتتتتم/ لتتتتتتر عمتتتتت  1.61و 1.66( ممغم/كغتتتتتم اذ كايتتتتتت قيمتهتتتتتا )691و
ممغم/كغتم مياريتة متل  911التوالم بييما ايلفضتت معيويتاا عيتف التركيتز 

قيمتهتا تتتم فم جتترذا  مجموعتة الستتيطر   أمتتا تتم يالتتة اإلعطتتاو الفمتتوي 
بيتتتولي  الميتتتاعم متتت  الستتتتيروتت اليباتيتتتة تتتت   ت  ير تتتا تتتتم مستتتتوى الكمو 

IgM (  911و 691تتتتم التتتفم  تتتو اتيلفتتتاض معيويتتتاا عيتتتف التركيتتتزي )
  ( غتم/ لتتر عمت  التتوالم تتم يتي  أ:1.5و >1.5ممغم/ كغم أذ بمغتت)

اإلعطتتاو الفمتتتوي متت  الستتتتيروتت الفطريتتتة قتتف ستتتبي تتتم ي تتتوج زيتتتاف  

ممغم/كغتتتتم  911عيتتتتف اإلعطتتتتاو متتتت  التركيتتتتز  IgMمعيويتتتتة تتتتتم قيمتتتتة 
غتتم/ لتتر مياريتتة متتل قيمتت  تتتم فم جتترذا  مجموعتتة  1.78 وكايتت قيمتتت 

غتتتتتم/ لتر أمتتتتتا تتتتتت  ير اإلعطتتتتتاو الفمتتتتتوي متتتتت   1.65الستتتتتيطر  أذ كايتتتتتت 
( ممغم/كغتتتتتتتم تتتتتتتتم 911و 691و 511الستتتتتتتتيروتت الييواييتتتتتتتة بتراكيتتتتتتتز)
تتم الجترذا  تيتف ارتفعتت معيويتاا  IgGمستوى الكموبيولي  المياعم يتوع 

غتتم/  6;.5ممغم/كغتتم أذ بمغتتت  911عيتتف اإلعطتتاو الفمتتوي متت  التركيتتز 
لتتتتر أمتتتا تتتتم يالتتتة اإلعطتتتاو الفمتتتوي متتت  الستتتتيروتت اليباتيتتتة بتتتالتركيز 

تتتتم التتتفم كتتتا   IgGيفستتتها تتتت   ت  ير تتتا تتتتم مستتتتوى المعيتتتار الميتتتاعم 
( غتتتم/ 6.19و5.68و 5.65معيويتتتاا تتتتم جميتتتل تراكيتتتزا اذ بمغتتتت قيمتتت  )

لستتيروتت الفطريتة تتم لتر عم  التوالم أما ت  ير اإلعطتاو الفمتوي مت  ا
تم الفم تيتف بييتت اليتتان  ي توج زيتاف   IgGقيمة الكموبيولي  المياعم 

( ممغم/كغتم اذ 911و 691معيوية عيف اإلعطاو الفمتوي مت  التركيتزي  )
( عمتت  التتتوالم لمياريتتة متتل  قيمتهتتا تتتم فم 6.11و :>.5بمغتتت قيمتهتتا )

متتتتتتا قتتتتتتيم أ غتتتتتتم/ لتتتتتتتر  6=.1جتتتتتترذا  مجموعتتتتتتة الستتتتتتيطر  التتتتتتتم كايتتتتتتت 
تتتتتتتتم فم الجتتتتتتترذا  المعطتتتتتتتا  تمويتتتتتتتاا متتتتتتت   IgAالكموبيتتتتتتتولي  الميتتتتتتتاعم 

 691و 511الستتتيروتت الييواييتتة أو اليباتيتتة أو الفطريتتة تتتم التراكيتتز )
( ممغم/كغتتم ،وكمتتا يريتتظ عتتفم ي تتوج تغيتتر معيتتوي تتتم قيمتهتتا 911و

 :1.8مياريتتة متتل قيمتهتتا تتتم فم ييوايتتات مجموعتتة الستتيطر  التتتم كايتتت 
كمتتا تياربتتت اليتتتان  التتتم تتتم [76]كايتتت اليتتتان  متياربتتة متتل غتتم/ لتتتر  

تتتم عتتفم ي تتوج تغييتتر معيتتوي تتتم  [69]الي تتوج عميهتتا متتل متتا وجتتفا 
عرقتة  ر يتا عيف تغذية الجترذا  عمت  الستتيروتت الملتمفتة  IgAقيمة 

 Hydroxyبتتتتتتي  أيتتتتتتض الكوليستتتتتتتروج والجهتتتتتتاز الميتتتتتتاعم أذ أ  

cholesterol ستتم ستتتيروج تعتتاج موتتتق متت  التتذي  تتو عبتتار  عتت  أوك
التتذي  تتو  Interlukin1Bالكوليستتتروج يعمتتج عمتت  تيظتتيم اتيترلتتوكي  

  أ  الستتتتتتيروتت اليباتيتتتتتة والبيتتتتتتا [77]عبتتتتتار  عتتتتت  سايتوكستتتتتي  تعتتتتتاج 
لهتتتا عرقتتتة تتتتم تيميتتتج لطتتتر العفيتتتف متتت   β-sitosterolسايتوستتتتيروج 

األمتتتراض متتت  لتتترج اتبتتتاع يظتتتام غتتتذانم معتمتتتف عمتتت  األغذيتتتة اليباتيتتتة 
كالفواكتتت  واللضتتتتراوات والبتتتتذور الزيتيتتتتة التتتتم تيتتتتتوي عمتتتت  الستتتتتيروتت 
اليباتية تم تركيبها، أذ أ بتتت الفراستات أ  الستتيروتت اليباتيتة تستتهفت 

لملريتتتتتتا  T-helper-lymphocytesلريتتتتتتا لمفيتتتتتتة معييتتتتتتة متتتتتت  يتتتتتتوع 
TH16و TH  الذي يساعف عم  تطبيتل وظتانت اللميتة ويت في ذلتر إلت

كمتتتا  [78]واليوتتتاط الطبيعتتتم لملميتتتة الياتمتتتة  Thymphocyteتيستتتي  
أ بتتتتتتت الفراستتتتتات أ  لمستتتتتتيروتت اليباتيتتتتتة فور مهتتتتتم تتتتتتم تيظتتتتتيم إتتتتتتراز 

 كمتا  IFN-y [79]و  IL2السايتوكستي  ممتا يت في إلت  إتتراز كتج مت  
بييتتتتتت فراستتتتتات ألتتتتترى أ  الستتتتتتيروتت اليباتيتتتتتة تيستتتتت  عمتتتتتج الجهتتتتتاز 

مرتفعتتتة بعتتتف زيتتاف  التتتف و  وا   يتتتار  IL2الميتتاعم أذ لتتتويظ مستتتويات
أ تتار تيفيزيتتة لمستتتيروتت اليباتيتتة متت  لتترج إيتتتاج السايتوكستتي  وميهتتا 

أ  الفطتتتتتتتتتتتتتر   [;5]مارستتتتتتتتتتتتت الفايتوستتتتتتتتتتتتتتيروتت ت  يراتهتتتتتتتتتتتتتا الوقانيتتتتتتتتتتتتتة 
Agaricaceae  يوتتتاط ييتتتوي ول تتتتانص تغذويتتتة أساستتتية تتتتتم يمتمتتتر

التم يتتج الغتتذانم وا  متت  ا تتم المكويتتات الموجتتوف  تتتم الفطتتر التتتم لتتفيها 
ل تتتتتتتتتانص ييويتتتتتتتتتة وتعاليتتتتتتتتتة بايموجيتتتتتتتتتة  تتتتتتتتتم الستتتتتتتتتتيروتت الفطريتتتتتتتتتة 
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(Ergosterol) ( والكموكايتتتتتتتاتGlucans اذ أظهتتتتتتترت تعاليتهتتتتتتتا تتتتتتتتم )
   [:7]تعفيج اليظام المياعم وت بيط يمو األورام

 

أنواع تأثير اإلعطاء الفموي من أنواع الستيروالت في بعض  (2-4)جدول
 البيض المناعية لذكور الجرذانالكموبيولينات 

 التركيز الستيروجيوع 
 ممغم/كغم

IgM 

 )غم/ لتر(
IgG 

 )غم/ لتر(
IgA 

 )غم/ لتر(

 0.21b 0.92c 0.46a 1 سيطر 

 0.22b 0.95c 0.43a 100 ييوايم

250 0.20b 1.02c 0.36a 

500 0.15c 1.72b 0.19a 

 0.20b 1.21b 0.46a 100 يباتم

250 0.18c 1.24b 0.35a 

500 0.16c 2.05a 0.32a 

 0.22b 1.06c 0.46a 100 تطري   

250 0.27b 1.86a 0.45a 

500 0.34a 2.00a 0.45a 

 اليتتروت المتوتتابهة تتتم العمتتوف الوايتتف تعيتتم عتتفم وجتتوف تروقتتات معيويتتة ٭  
  1.19بييها عيف مستوى ايتمالية 

 

  تتت  ير اإلعطتتاو الفمتتوي متت  أيتتواع الستتتيروتت تتتم أكمتتا بييتتت الفراستتة 
يومتًا قتف تتم  86التواز  الميكروبم تم أمعتاو الجترذا  بعتف تربيتهتا لمتف   

تبتتتي  اليتتتتان  ا  اإلعطتتتاو الفمتتتوي متتت   (3-8توضتتتييها تتتتم الجتتتفوج )
تتتتتتم ( ممغتتتتتم/ كغتتتتتم 911و 691و 511الستتتتتتيروتت الييواييتتتتتة بتراكيتتتتتز)

األعفاف الكميتة المكويتة لميبيتت الطبيعتم تتم األمعتاو الغميظتة عتفم وجتوف 
ممغتتتم/  911و 511( تتتتم يالتتتة التركيتتتزي   p<0.05تروقتتتات معيويتتتة )

 log( 6.>و 1.>)كغتتتتم تتتتتم أعتتتتفاف بكتريتتتتا يتتتتامض الركتيتتتتر اذ بمغتتتتت 
CFU691عم  التوالم بييما ي تج ايلفتاض معيتوي عيتف التركيتز /غم 

كمتتتا تبتتتي  أ  تتتت  ير اإلعطتتتاو ، /غتتتمlog CFU 9.;اذ كايتتتت أعتتتفاف ا 
( ممغم/كغتم 911و 691و 511اليباتيتة بتراكيتز )الفموي م  الستيروتت 

ج األعفاف الكمية المكوية لميبيت الطبيعم تتم األمعتاو الغميظتة ي تو تم 
( ممغم/كغتتم، وكايتتت أعتتفاف ا 911و 691زيتتاف  معيويتتة عيتتف التركيتتزي )

 التوالم  عم  /غمlog CFU (9.=و 5.=)
تو تتتج ا  الستتتتيروتت اليباتيتتتة تتتتم ميتجتتتات  [;7]تتتتم فراستتتة قتتتام بهتتتا 

األلبتتا  كالزبتتافي تعطتتم  باتيتت  لمبكتريتتا المفيتتف  الموجتتوف  وتستتبي زيتتاف  
المرضتية ولتذلر تتم استتلفامها كمتواف تم يواطها الت بيطم ضف البكتريتا 

ياتظة تضات إل  األلبا  المتلمتر  إلطالتة تتتر  اليفتظ  وبتي  اإلعطتاو 
الفمتتتتتتتتوي متتتتتتتت  الستتتتتتتتتيروتت الفطريتتتتتتتتة ي تتتتتتتتوج زيتتتتتتتتاف  معيويتتتتتتتتة عيتتتتتتتتف 

( ممغم/كغتتتم تتتتم أعتتتفاف بكتريتتتا يتتتامض الركتيتتتر 911و 691التركيتتتزي )
ل أعتفاف ا عم  التوالم مياريتة مت /غمlog CFU (51.6و 9.=) وكايت

  /غمlog CFU 1.>تم أمعاو جرذا  مجموعة السيطر  التم كايت 
أما األعفاف الكمية لبكتريا اليولتو  تتم األمعتاو الغميظتة لمجترذا  المعطتا  

( 911و 691و 511) تمويتتتتتتتاا متتتتتتتت  الستتتتتتتتتيروتت الييواييتتتتتتتتة بتتتتتتتتالتراكيز
 عمتتت  التتتتوالم /غتتتمlog CFU (;.;و 9.;و6.;ممغم/كغتتتم تيتتتف بمغتتتت )

( 911و 691اليباتيتة مت  التراكيتز) اإلعطاو الفموي م  الستتيروتتوا  
ممغم/كغم قف سببت تم اتيلفاض المعيوي ألعفاف بكتريا اليولتو  الكميتة 

أظهتتترت  ف  وقتتتعمتتت  التتتتوالم /غتتتمlog CFU( 9.5و >.9اذ أ تتتبيت )
فراستتة ستتابية أ  لمستتتيروتت اليباتيتتة تعاليتتة ضتتف الميكروبتتات المرضتتية 

  Listeria monocytogenesو Escherichia coli ميهتتا بكتريتتا
وضتتتتف مجموعتتتتة متتتت  اتعفتتتتا  ميهتتتتا  Staphylococcus aureusو

Aspergillus niger  اذ بييتتت اليتتتان  ا  اعمتت  تعاليتتة ت بيطيتت  عيتتف
pH (  9.; - :يتراو  بي ) [7<]  كمتا أ  تت  ير اإلعطتاو الفمتوي مت ،

تتتتتتتتم ( ممغم/كغتتتتتتتم 911و 691و 511الستتتتتتتتيروتت الفطريتتتتتتتة بتراكيتتتتتتتز )
األعتتتفاف الكميتتتة متتت  بكتريتتتا اليولتتتو  قتتتف ستتتببت تتتتم اتيلفتتتاض المعيتتتوي 

(p<0.05( ألعتتتتتفاف ا الكميتتتتتتة وقتتتتتتف أ تتتتتتبيت )8و 9.1و 9.9.:) log 
CFUمياريتة متل أعتفاف ا تتم أمعتاو جترذا  مجموعتة عمت  التتوالم  /غم

    /غمlog CFU 1.:السيطر  التم كايت
 511كتتذلر ستتبي اإلعطتتاو الفمتتوي متت  الستتتيروتت الييواييتتة بتراكيتتز )

الزيتاف  المعيويتتة لألعتفاف الكميتة مت  أيتتواع  تتم( ممغم/كغتم 911و 691و
 5.>( ممغم/كغتتم اذ بمغتتت )911و 691البكتريتتا المعويتتة عيتتف التركيتتزي )

اإلعطتتتتتتتتاو الفمتتتتتتتتوي متتتتتتتت   وا  عمتتتتتتتت  التتتتتتتتتوالم /غتتتتتتتتمlog CFU (1.>و
لم يسبي تم التغير المعيوي ألعتفاف البكتريتا المعويتة ية الستيروتت اليبات

 691تتتم أمعتتتاو الجتترذا  بييمتتتا ستتبي اإلعطتتتاو الفمتتوي متتت  التركيتتتزي  )
( ممغم/كغتتتم متتت  الستتتتيروتت الفطريتتتة تتتتم ايلفاضتتتاا معيويتتتاا تتتتم 911و

 log (1.:و 7.:أعتتتفاف البكتريتتتا المعويتتتة تتتتم أمعتتتاو الجتتترذا  وكايتتتت )
CFUعمتتت  التتتتوالم مياريتتتة متتتل أعتتتفاف ا الكميتتتة تتتتم أمعتتتاو جتتترذا   /غتتم

أ  اإلعطتتتاو الفمتتتوي   /غتتتمlog CFU 1.;مجموعتتتة الستتتيطر  أذ بمغتتتت
تتتتتتم ( ممغم/كغتتتتتم 911و 691و 511متتتتت  أيتتتتتواع الستتتتتتيروتت بتراكيتتتتتز )

التتتواز  الميكروبتتم تتتم ال تتانم لمجتترذا  قتتف ستتبي ايلفاضتتاا معيويتتاا تتتم 
يتتتف اإلعطتتتاو الفمتتتوي متتت  الستتتتيروتت أعتتتفاف بكتريتتتا يتتتامض الركتيتتتر ع

( 1.=و 7.=ممغم/كغتتم اذ بمغتتت ) 911و 691الييواييتتة عيتتف التركيتتزي  
log CFUعمتتتت  التتتتتوالم مياريتتتتة متتتتل أعتتتتفاف ا الكميتتتتة تتتتتم أمعتتتتاو  /غتتتتم

، ولتتم يكتت  /غتتمlog CFU 51.1جتترذا  مجموعتتة الستتيطر  التتتم كايتتت 
وي تتتم أعتتفاف ا لإلعطتتاو الفمتتوي متت  الستتتيروتت اليباتيتتة أي تتت  ير معيتت

بييما ازفافت معيوياا تم يالة اإلعطاو الفمتوي مت  الستتيروتت الفطريتة 
 55.7( ممغم/كغتتتتم اذ أ تتتتبيت أعتتتتفاف ا )911و 691متتتت  التركيتتتتزي  )

عمتت  التتتوالم بالمياريتتة متتل مجموعتتة الستتيطر    /غتتمlog CFU (55.7و
لكميتتة األعتتفاف اتتتم أمتتا تتت  ير اإلعطتتاو الفمتتوي متت  الستتتيروتت الييواييتتة 

وقتف ا تر ت يها لم ت  ر معيوياا تتم جميتل تراكيز تا   أليواع بكتريا اليولو 
ممغم/كغم م  الستيروتت اليباتية تتم  911اإلعطاو الفموي م  التركيز 

اتيلفتتاض المعيتتوي ألعتتفاف بكتريتتا اليولتتو  تتتم  تتانم الجتترذا  اذ كايتتت 
ا  مياريتتتة متتتل أعتتتفاف ا تتتتم  تتتانم جتتترذ /غتتتمlog CFU 5.>أعتتتفاف ا 

وقتتف ايلفضتتت معيويتتاا أعتتفاف ا تتتم يالتتة اإلعطتتتاو   مجموعتتة الستتيطر 
( 911و 691و 511الفمتتتتتتتتتوي متتتتتتتتت  الستتتتتتتتتتيروتت الفطريتتتتتتتتتة بتتتتتتتتتالتراكيز)

عمتت  التتتوالم  /غتتمlog CFU( >.:و7.;و >.;ممغم/كغتتم اذ أ تتبيت )
أمتتا األعتتفاف  مياريتتة متتل أعتتفاف ا تتتم  تتانم جتترذا  مجموعتتة الستتيطر  

المعويتتتتتة تتتتتتم يالتتتتتة اإلعطتتتتتاو الفمتتتتتوي متتتتت   الكميتتتتتة متتتتت  أيتتتتتواع البكتريتتتتتا
الستتتتتتيروتت الييواييتتتتتة تيتتتتتف أفت إلتتتتت  ي تتتتتوج ايلفتتتتتاض معيتتتتتوي عيتتتتتف 

كمتتتتتا ستتتتتبي   /غتتتتتمlog CFU :.>ممغم/كغتتتتتم اذ بمغتتتتتت  691التركيتتتتتز 
 691و 511اإلعطتتتتتتاو الفمتتتتتتتوي متتتتتتت  الستتتتتتتتيروتت اليباتيتتتتتتتة بتتتتتتتالتراكيز )
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ايلفتاض األعتفاف الكميتة مت  البكتريتا المعويتة اذ تتم ( ممغتم/ كغتم 911و
عمتت  التتتوالم كتتذلر اليتتاج تتتم  /غتتمlog CFU :.:و >.;و 8.>بمغتتت 

يالتتتتتة اإلعطتتتتتاو الفمتتتتتوي متتتتتت  الستتتتتتيروتت الفطريتتتتتة اذ ي تتتتتج أيضتتتتتتاا 
 log( 1.;و 5.;و =.;ايلفتتتاض تتتتم أعتتتفاف البكتريتتتا المعويتتتة وبمغتتتت )

CFU1.=ر  التتتم كايتتت عمتت  التتتوالم مياريتتة متتل مجموعتتة الستتيط /غتتم 
log CFUتبتتتتتتي  اليتتتتتتتان  تتتتتتت  ير اإلعطتتتتتتاو الفمتتتتتتوي متتتتتت  أيتتتتتتواع   /غتتتتتتم

الستيروتت تم التواز  الميكروبتم تتم جتزو ات يتم عوتري مت  األمعتاو، 
اذ يريتظ وجتوف ايلفتاض معيتوي عيتف اإلعطتاو الفمتوي مت  الستتتيروتت 

( ممغم/كغتتتتم تتتتتم أعتتتتفاف بكتريتتتتا  911و 691و511الييواييتتتتة لمتراكيتتتتز )
عمتتتت   /غتتتتمlog CFU( 8.1و 8.8و 9.5امض الركتيتتتتر اذ بمغتتتتت)يتتتت

التتتوالم مياريتتة متتل أعتتفاف ا تتتم ا يتتم عوتتري جتترذا  مجموعتتة الستتيطر  
تتتم يتتي  ستتبي اإلعطتتاو الفمتتوي متت   ،/غتتمlog CFU 1.:التتتم كايتتت 

الستيروتت اليباتية زياف  معيويتة تتم أعتفاف بكتريتا يتامض الركتيتر تتم 
 log( 9.;و 9.:و 8.:ذ بمغتتتتتتتتتتت )ات يتتتتتتتتتتم عوتتتتتتتتتتري تتتتتتتتتتتم الجتتتتتتتتتترذا  ا

CFUوكتتتذلر اليتتتاج   مياريتتتة متتتل مجموعتتتة الستتتيطر عمتتت  التتتتوالم  /غتتتم
عيتتف اإلعطتتاو الفمتتوي متت  الستتتيروتت الفطريتتة اذ ازفافت أعتتفاف بكتريتتا 

 /غتتتمlog CFU( 5.;و 1.;و ;.:) يتتتامض الركتيتتتر معيويتتتاا وبمغتتتت
مجموعتتتتة مياريتتتتة متتتتل أعتتتتفاف ا تتتتتم ا يتتتتم عوتتتتر جتتتترذا  عمتتتت  التتتتتوالم 

م  الفوانتف ال تيية لمموتروم ومكوياتت  ايت    أ [=7] أوار، وقف السيطر 
مستبباا زيتاف  يمتو البكتريتا المفيتف   Prebioticsيعمج كمكمرت غذانيتة 

الياطيتتتة تتتتتم األمعتتتتاو والتتتتم تميتتتتل األمتتتتراض اللارجيتتتة وتيستتتت   تتتتية 
كمتا ا  المضيت وا  م  ا م مكويات الفطتر  تم الستتيروتت الفطريتة  

والتتم وجتف ا   Vit Dلستتيروتت اليباتيتة والفطريتة يعتفا  مت  مولتفات ا

زيافتهتتا بيستتي معييتت  تعمتتج عمتت  تتتواز  وتيظتتيم المتتايكروتمورا الطبيعيتتة 
زيتتتاف  بكتريتتتا يتتتامض الركتيتتتر  إلتتت يتتت في  الموجتتتوف  تتتتم األمعتتتاو ممتتتا

  [81] األلرىالبكتريا المرضية  أيواععم  يساي  المفيف 
أما األعفاف الكمية م  بكتريتا اليولتو  تتم ا يتم عوتري الجترذا  المعطتا  
تموياا ت يها لم تتغير معيوياا تتم يالتة اإلعطتاو الفمتوي مت  الستتيروتت 
الييواييتتتتة ولكيهتتتتا ايلفضتتتتت معيويتتتتاا تتتتتم يالتتتتة اإلعطتتتتاو الفمتتتتوي متتتت  

( :.7و :.7و >.7الستتتتتتتتيروتت اليباتيتتتتتتتة والفطريتتتتتتتة وكايتتتتتتتت أعتتتتتتتفاف ا )
مياريتتة متتل أعتتفاف ا عمتت  التتتوالم  /غتتمlog CFU( 7.5، >.7 ،>.7و)

  /غتمlog CFU 8.1تم ا يم عوري جرذا  مجموعة الستيطر  البالغتة 
المعويتتة تتتم ا يتتم عوتتري الييوايتتتات  ةتوتتابهت أعتتفاف األيتتواع البكتيريتتو 

المعطتتا  تمويتتاا متت  الستتتيروتت الملتمفتتة ييتت  لتتم تلتمتتت معيويتتاا تتتم 
يالتتة اإلعطتتاو متت  الستتتيروتت الييواييتتة، وايلفضتتت معيويتتاا تتتم يالتتة 
اإلعطتتتاو متتت  كتتتج متتت  يتتتوعم الستتتتيروتت اليباتيتتتة والفطريتتتة مياريتتتة متتتل 

موعتة الستتيطر  التتم كايتتت  ا يتم عوتتري الجترذا  لمج أعتفاف ا الكميتة تتتم
9 log CFU  وقف بييت فراسة سابية يوج تت  ير الفايتوستتيروتت   /غم

عمتتتت  ييوايتتتتات التجربتتتتة التتتتتم تتتتتم أ تتتتابتها  تكمتتتتواف مضتتتتاف  لرلتهابتتتتا
بالتهاي اليولو  ا  التغذية عم  الفايتوستيروتت لم تميتل ظهتور التهتاي 

  اليالتتتتة اليولتتتتو  ولكتتتت  لفتتتتض بوتتتتكج كبيتتتتر متتتت  وتتتتف  المتتتترض ويستتتت
، كمتتتتا أيهتتتتا ايتتتتت أ ار تتتتا المضتتتتاف  لألكستتتتف  قويتتتتةالستتتتريرية واليستتتتجية وك

، كذلر بييتت الفراستة ويات الكوليستروج تم برزما الفملفضت م  مست
تاعميتتة الفايتوستتتيروتت تتتم تيميتتج اللريتتا اتلتهابيتتة والتستتريل تتتم وتتفاو 

لألكستتتف  األيستتجة الملاطيتتة لألمعتتتاو و تتذ يتتتات  عتت  ت  يراتهتتتا المضتتاف  
  [85]وزياف  تعاليتها تم تيظيم تواجف البكتريا المعوية

 

 /غم( في أمعاء الجرذانlog CFUتأثير االعطاء الفموي من انواع الستيروالت في التوازن الميكروبي ) (3-4)جدول 
 التركيز /غم(log CFUالكمية لمبكتريا المكونة لمنبيت الطبيعي في االمعاء) األعداد

)ممغم/كغم/ 
 حيوان/
 يوم(

 المعامالت

 األمعاء الغميظة الصائم عشري االثني

البكتريا 
 المعوية

بكتريا 
 القولون

بكتريا 
حامض 
 الالكتيك

البكتريا 
 المعوية

بكتريا 
 القولون

بكتريا 
حامض 
 الالكتيك

البكتريا 
 المعوية

بكتريا 
 القولون

بكتريا 
حامض 
 الالكتيك

5.0a 4.0a 6.0c 9.0a 8.5a 10.0b 7.0b :.0d <.0c 0 السيطرة 

5.1a 4.2a 5.1d 9.2a 8.6a 10.1b 7.3b 7.2b 8.0c 100  الستيرول
 الحيواني

4.8a 4.5a 4.4e 8.6b 8.4a 9.3c 8.1a 7.5a 7.5d 250 

5.3a 4.4a 4.0e 9.0a 8.7a 9.0c 8.0a 7.7a 8.2c 500 

4.1b 3.8b 6.4b 8.4b 8.7a 9.7c 6.8b 6.6c 8.3c 100  الستيرول
 النباتي

4.1b 3.6b 6.5b 7.8c 8.5a 10.2b 6.9b 5.8d 9.1b 250 

3.8b 3.6b 7.5a 6.6d 8.1b 9.9b 7.0b 5.1e 9.5b 500 

4.3b 3.8b 6.7b 7.9c 7.8b 10.4b 6.7b 5.5d 8.3c 100  الستيرول
 3.7b 3.8b 7.0a 7.1d 7.3c 11.3a 6.3c 5.0e 9.5b 250 الفطري

3.8b 3.1c 7.1a 7.0d 6.8c 11.3a 6.0c 4.6f 10.2a 500 

  1.19اليروت ال غير  المتوابهة تم العموف الوايف تعيم عفم وجوف تروقات معيوية بييها عيف مستوى ايتمالية  ٭
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Abstract 
This study was conducted in the laboratories of the Department of Food Science - Faculty of Agriculture-Tikrit 

University in the Animal House of the Faculty of Veterinary Medicine University of Tikrit for the period from 

15/11/2016 to 15/11/2017 with the aim of extract sterols from animal,  plant and fungal sources to observe their 

effects in the biochemical standards of rats by giving them orally "at concentrations of 100, 250 and 500 mg / kg 

for 42 days," then we obtained blood for the necessary laboratory tests. The results showed that the oral 

administration of animal sterols caused a significant increase (P <0.05) The concentration of total protein in the 

blood of rats increased in the case of oral administration of animal sterols as well as fungal but decreased 

significantly "in the case of oral administration of plant sterols was accompanied by a significant increase in the 

concentration of albumin in the case of oral administration of animal sterols and did not make a significant 

difference in the concentration of chlorophenol at the concentrations of 250 and 500 mg / kg body and the oral 

administration of fungal steroids in the morbidity of the albumin and the significant increase in the concentration 

of collobol. The effect of oral administration of animal sterols was increase in IgG, while IgA significantly 

decreased by the effect of oral administration of plant sterols, while oral administration of fungal steroids 

significantly increased both IgM and IgG and no significant effect in IgA level. The oral administration of all 

concentrations of the studied sterols significantly of microbial to the duodenum, jujenum and large intestine by 

significantly increasing the total numbers" of the lactobacilus  bacteria and the significant decline of the numbers 

of E. coli and enteric bacteria compared with their numbers in the intestines of the rats in control group. 


