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 الملخص
تااام هاااي داااذ  الدرا اااة الكيااال عااان المعاااايير ال  ااامجية بالمناعياااة بالعيبياااة ل راناااب المصاااابة بااااألنبا  

المعزبلة معمًياا  Escherichia coli  ،Staphylococcus aureus ، Bacillus cereusالبكتيرية 
 Lactobacillusبالم اببة لعاا ت الت امم الغاذائيب  اببت المعالجاة مان طاءل افعواام ال مابي مان 

rhamnosus  لمجاميع العيبانات هي عصبل انط اض معنبي عند م اتب  ا عتمالياة(p<0.05)  هاي
 بال يورة هي دم عيبانات قيمها عند مقارنة الطءيا الميم ابية بالعد تب  WBCكريات الدم البيض  قيم

الم اببة لمت امم الغاذائي المياار  المصاابة بااألنبا  األراناب هاي قايم معاايير الادم الكيمبعيبياة نتائج بينت
بًيا مان بكترياا المعازز العيابي عصابل انط ااض معنابي عناد ن اس الم اتب  هاي المعواة همب  اليها أعء 

 ب   IgEب  IgMب  IgAم تبيات الكمببيبلينات المناعية من األنبا  
البكتيرياة المعبياة مقابال كما أظهرت النتائج هي عصبل إنط اض هي م تب  األعداد الكمية من األنابا  

 بالكمية من بكتريا عامض الءكتيك زيادة األعداد
 المقدمــة

 إنتاجهااا التاايرير العءجااي ألناابا  بكتريااا عااامض الءكتيااك ماان طااءل إن
إلااااا   رببديدراتياااااةاالكالمصاااااادر  تعبيااااالالاااااذي يعمااااال عمااااا  العاااااامض 
زالااااة با   هااااي الاااارقم الهياااادربجيني م اااابًبا افنط اااااض عضاااابيةال العاااابامض

 التااي تعتباار الطواابة األبلاا  هاايرببديدراتيااة االك المااباد ماانميااات كبياارة ك
  ب[1] األطر  األعيام المجهريةالتربيوي ضد تيرير ال

مااان أبااارز األنااابا  الم اااتعممة كمعاااززات  L. rhamnosusيعاااد الناااب  
عان ييرداا اذا عيبية المعربهة لما تتمتع به من ص ات عءجية متعددة 

كماااا تمتااااز هاااي  ،لإلن اااانهاااي الجهااااز الهضااامي  ات اااتبون وبيعًيااا انهاااا
اماااءح  ةبالعبااابر مااان طاااءل المعااادة باألمعاااام بمقابماااإمكانيتهاااا لمبقاااام 

الص رام با لتصاق باألييية المطاوياة ل معاام بالمعاهظاة عما  تابازن 
   ب[2]  النبيت المعبي لد  المضيل

األدلااة الكرياارة التااي أربتاات التاايريرات الم ياادة لممعااززات العيبيااة عماا   ان
لمكمببيبلينااات أعااداد طءيااا البءزمااا المنتجااة  البظي ااة المناعيااة دااي زيااادة

بالطءيااااا القاتمااااة  (IgA-producing plasma cells)المناعيااااة 
كماااا تعمااال المعاااززات  (NK( )Natural Killer Cells)الوبيعياااة 

تع يز إ تجابة يير نبعية هي الجهااز المنااعي مرال تبالاد  العيبية عم 

، اماا هاي IgAاكرر لمطءيا المناعية بتعزيز هعالية البمعمة بزياادة انتااج 
تعاادث  L. rhamnosusجانااب المناعااة الطمويااة هقااد بجااد ان بكتريااا 

  ب[3] من الطءيا المم ية المعيوة IgM, IgA, IgGزيادة هي إهراز 
 هدف الدراسة

 Lactobacillus بكترياااا إطتباااار هاعمياااة عمااا  الدرا اااة داااذ  تداااده

rhamnosus العالاة التغذبياة بالمناعياة مطتبرًياا بهاي داطال  هي تعزيز
 الج م من طءل تعديد المعايير ذات العءقةب

      Material and methodالمواد وطرائق العمل
 Diagnosis  Bacterialتشخيص العزالت البكتيرية  و عزل 
 األنواع المسببة لمتسمم الغذائي عزل

ُعاازل كااال مااان األنااابا  ع اااب الب اااو الت ريقاااي الطاااا  بهاااا بعاااد إعاااداد 
 ماااان عينااااة العميااااب E.coli، هقااااد عزلاااات الممبرااااة لهااااا عينااااات األيذيااااة

، MacConky agarبإ اتعمال ب او  الممابثالبقاري مان مديناة أربيال 
 بالمتربكاة مطتبرًيا المصنعةمن عينة الكيك  Staph. aureusتم عزل 

لعاااااين ظهااااابر عءمااااات التمااااال عميهاااااا عمااااا  ب اااااو  الغرهاااااة عااااارارةهااااي 
Mannitol Salt Agar أمااا ،B. cereus  هقااد تاام عزلهااا ماان عينااة
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الرز الموببخ المتربك لمدة معدبدة هي ظربل عند عرارة الغرهاة لعاين 
تام عازل كال ناب  ع اب  بNutrient Agarعصابل التمال عما  ب او 

الم ااااتعمرات البكتيريااااة عماااا   عزلااااتن أبعااااد  ب[4] مااااا جااااام هااااي وريقااااة
رااام  بابعادداااا، األب ااااو المءئماااة لهاااا لااابعظ ياااكل الم اااتعمرات بلبنهاااا

صاااابغت بصاااابغة كاااارام بهعصاااات تعاااات المجهاااار لمتعاااارل عماااا  يااااكل 
  ب[5] ع ب وريقةالطءيا بنب  ا تجابتها لصبغة كرام 

 العزالت البكتيرية المسببة لمتسمم الغذائي تشخيص
 E.coli  ،Staph. aureus ، B. cereusمان األنابا  كال  يطصات

العديااااد ماااان ال عبصااااات  ا ب اااااو المءئمااااة ماااان طااااءلالمنماااااة عماااا  
 [6] ع اب ماجاام بوريقاة IMViCباطتباارات  بالكيميبعيبياة المظهرية

   ب[7]ب 
 Lactobacillus rhamnosusتشخيص تأكيد 

مان المج  اة بالمجهازة عما  ياكل كب اب ت  L.rhamonsusتم تنيايو 
األلمانياااااااااااااة بإ اااااااااااااتعمال عميااااااااااااب منااااااااااااازب  الاااااااااااااددن  Merckيااااااااااااركة 

Skimmed milk 37 راااام عضاااانت بعاااارارة o اااااعة،  48-24م لماااادة 
أجريات عما  ب MRS Agarب او الا   مل من العميب 0.1نقل بعددا 

العديااااد مااااان  MRS Agarالناميااااة عماااا  ب ااااو  م ااااتعمرات العزلااااة
زراعتهااا عماا  التااي يااممت  ال عبصااات المزرعيااة بالكيمبعيبيااة الطاصااة

با ضااااااهة الااااا  ذلاااااك تنميتهاااااا هاااااي م اااااتبيات  MRS-CaCO3ب اااااو 
ع ااب  NaOHبتراكيااز مرت عااة ماان مطتم ااة ماان عاارارة بكااذلك تنميتهااا 

  ب[10]ب  [9]ب  [8] كل من وريقة
 كمعزز حيوي Lactobacillus rhamnosusتحديد 

 Tolerance toإختبار قابمية البكتيريا عمى مقاومة أمالح الصفراء 

bile Salts 
م o 37بدرجااة عاارارة المنماااة    L. rhamonsusطتبااار قابيمااة أجااري ا

عما   MRS brothعما  ب او  ااعة  48تعت ظاربل  دبائياة لمادة 
ع اااااب  %0.05-1مااااان بتراكياااااز ترابعااااات  مقابمتهاااااا ألماااااءح الصااااا رام

                  ب[11] وريقة
 األس الهيدروجينيالنمو في تراكيز مختمفة من 

 MRSالمنماااة عماا  ب ااو   L. rhamonsusطتبااار قابيمااةأجااري ا

broth  37بدرجة عرارة o مان  ااعة  48تعات ظاربل  دبائياة لمادة م
 2-7أقاااال ماااان  pHهيااادربجيني ال سا  ماااان النماااب هااااي تراكياااز مطتم ااااة

 ب[12] ع ب ماجام بوريقة
 البكتيري الراشحتحضير 

 :عم  مرعمتين العالق البكتيريُعضر 
الم اببة لمت امم بكترياا اللكال ناب  مان انابا  ُعضار العاالق البكتياري  -1

مال مان ب او  100من طءل تنمية كل عزلاة مان العاز ت هاي  الغذائي
Tryptone Soya Broth   عناد هي هء كات عجمية ببعاد التعضاين

البكتيريااة  الم ااتعمراتاعااداد  قُاادرت ، اااعة 48-24لماادة م o 37 عاارارة
 بيعااادادلتكااابن  0.5معايرتهاااا با اااتعمال معمااابل ماك ر ناااد عناااد تركياااز ب 

1.5 ×10
، بكاناات كميااة الجرعااة ماان ا ناابا  البكتيريااة لكاال طميااةلمل 8 
ماال يبمًياااا لكاال عيااابان اعوياات عمااا  دهعتااين األبلااا  هاااي 2  مجمبعااة

ماادة افعوااام ، ماال1 يااة هااي الم ااام بباقااع ماال بالران 1الصااباح بباقااع 
ال ماابي ماان األناابا  البكتيريااة الرءرااة الم ااببة لمت اامم الغااذائي لمجاااميع 

يابم مان  13عءماات الت امم كانات  العيبانات قياد الدرا اة لعاين ظهابر
أيااام ماان  7ب  Staph. aureusأيااام ماان بكتريااا  10ب  E.coliبكترياا 
 بB. cereus  بكتريا

ضر العالق البكتياري مان بكترياا المعازز العيابي مان طاءل تنمياة عُ  -2
ماال مااان العميااب ال اارز ال اااائل هااي هء ااكات عجمياااة  100العزلااة هااي 

مااال  1 ااااعة، راام  ااعب  48لماادة م o 37بُعضاان  دبائًيااا عناااد عاارارة 
مااال العمياااب ال ااارز ال اااائل بعضااان  9مااان العاااالق البكتياااري بنقااال الااا  

 اااااعة، قبرناااات النمااابات البكتيريااااة مااااع  24لمااادة م o 37 دبائًياااا عماااا  
10 × 1.5لمعصااابل عمااا  اعاااداد  0.5معمااابل مك ر ناااد عناااد تركياااز 

 8  
مااال يبمًياااا لكااال عيااابان بعمااا  دهعتاااين  2طمياااةلملب ُجرعااات العيباناااات 

، بمادة مال1 مال بالرانياة هاي الم اام بباقاع  1األبل  هاي الصاباح بباقاع 
لمجااااميع أياااام لعاااين ظهااابر عءماااات اليااا ام التاااام  10المعالجاااة كانااات 

 بالعيبانات قيد الدرا ة
إنااث ا راناب المجهازة مان  عيباًناا مان 12بإ اتعمال  داذ  التجرباة ُن اذت

أ اااابب  بباااايبزان  10-12 كميااااة الوااااب البيوااااري جامعااااة تكرياااات، بعماااار
 الوااااب البيوااااريبياااات العياااابان هااااي كميااااة الالتجربااااة هااااي  تماااات متقاربااااةب

 مجاااااميع عياااابائيًا كاااال أربعااااةإلاااا   العيبانااااات جامعااااة تكرياااات، ق اااامت
 : عيبانات رءرةمنها تضمنت  مجمبعة

أهاراد داذ  Group Control المجمبعاة ا بلا  مجمبعاة ال ايورة  ب1
المجمبعة تغاذت عما  العميقاة الماذكبرة أعاء  بلام ياتم تجريعهاا بالبكترياا 

 المرضيةب

 بE.coliالمجمبعة الرانية ُجرعت ببكتريا  ب2

 بStaph. aureusالمجمبعة الرالرة ُجرعت   -3

 بB.cereusالمجمبعة الرابعة ُجرعت  -4

تم مراقبة العيبانات هاي المجااميع المجرعاة لمتيكاد مان عصابل ا صاابة 
بعالاااة الت ااامم الغاااذائي لمكااال منهاااا، إذ تضااامنت التجرباااة العيبياااة رءراااة 

 مراعل :
: بعااد تبزياع العيبانااات المطتبرياة هااي ا ق اا  تاام  اعب الاادم منهااا  األولـى

 بتقدير معايير الدم المومببة هي الدرا ةب
: التجريع لمعيبانات باينبا  البكترياا الم اببة لمت امم الغاذائي لكال  الثانية

مجمبعااة منهااا بمراقبااة عالااة العيبانااات المطتبريااة لمبصاابل الاا  عاادبث 
ا صااابة راام بعااد عالااة التيكااد ماان ا صااابة  ااعبت عينااات الاادم الءزمااة 
فنجاااااز ال عبصااااات المطتبريااااة المومببااااة هااااي الدرا ااااة، لبعظاااات عالااااة 

يااكل ياابمي لمتيكاااد ماان افصااابة بالت ااامم ماان طااءل عركاااة العيبانااات ب
العيبان بنياوه هضًء عن متابعة بت اجيل عاا ت ا  اهال لمتيكاد مان 

  افصابةب 
ــــة :  ا عوااااام ال ماااابي لهااااا ماااان المعاااازز العياااابي ببصاااابل عالااااة الثالث

العيبانااااات الاااا  مرعمااااة الياااا ام التااااام ماااان تاااايرير ا عوااااام ال ماااابي ماااان 
الم ااببة لمت اامم الغااذائي، راام بعااددا تاام  ااعب عينااات ا ناابا  البكتيريااة 
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الاادم ماان مجاااميع العيبانااات فنجاااز ال عبصااات با طتبااارات المطتبريااة 
   الءزمة هي الدرا ةب
    Blood sample collectionجمع عينات الدم

ُ اااااعبت عيناااااات الااااادم مااااان العيباناااااات هاااااي المراعااااال الرءراااااة لمعامماااااة 
نت المرعماااة األبلااا  قبااال البااادم بعممياااة العيباناااات المطتبرياااة التاااي تضااام

ا عوام ال مبي لكل أهراد المجااميع الماذكبرة أعاء  بالرانياة عناد ظهابر 
األصااااابة بالت اااامم، أمااااا المرعمااااة الرالرااااة كاناااات بعااااد المعالجااااة بااااالمعزز 

  ب[13] ع ب وريقةالدم  ت عينات عب العيبيب
 االختبارات المدروسة

   Haematological examinationالدموية االختبارات 
الطءياااااااا ب  (WBC)لطءياااااااا الااااااادم البااااااايض ي ماااااااقيااااااااس العااااااادد الك متاااااااا

بإ اااااتطدام جهااااااز  %Gran العبيبياااااةبالطءياااااا   Lymphالميم ابياااااة
 Blood CountComplete  CBC)ب) 

 تقدير كموبيولينات المناعية 
ماااان األناااابا   كمببيبلينااااات المناعيااااةقاااادرت الماااان مصاااال دم العيبانااااات 

(IgA, IgM, IgE)  با ااااتعمال جهااااازELISA (Enzyme 

Linkage Immunue System Assay )ب[13] ع ب وريقة  
 تقدير العدد الكمي األحياء المجهرية

A- تقدير العدد الكمي لبكتريا القولون في األمعاء 
 90اضاااهتها الاا   ياام ماان كاال جاازم ماان أمعااام العيبانااات بتاام 10 بزن
المعماابل الممعااي ال  اايبلبجي، أجرياات التطاااهيل الءزمااة لغايااة ماان  ماال

مااال مااان التط يااال ا طيااار بنيااار عمااا   0.1التط يااال الطاااامس ب اااعب 
لمادة م o 37بعضنت األوباق مقمبباة عناد  MacConky Agar ب و
  ب[14]  اعة بعددا عدت الم تعمرات عم  الوبق لكل عينة 24

B-  الالكتيكتقدير العدد الكمي لبكتريا حامض 
ماااال ماااان التط ياااال المعااااد هااااي المعماااابل ال  اااايبلبجي هااااي  0.1 ُ ااااعب

الصاامب  MRS-CaCO3 الطواابة ال ااابقة بنياارت عماا   ااو  ب ااو 

 اعةب بعددا ع ابت أعاداد  24-48لمدة م o 37بعضنت  دبائيا عند 
 الم اااتعمرات ذات الياااكل الكريماااي بالممتمكاااة لممنااااوق الرائقاااة عبلهاااا

العااز ت البكتيريااة هااي اطتيااار الم ااتعمرات الناميااة ب تاام التيكااد ماان [14]
ال عااا  المجهاااري بالتصااابير بصااابغة كااارام بكاااذلك اطتباااار  باااال ع 
 الكاتاليزب

 التحميل اإلحصائي
 (CRD)ن ااااااذت التجربااااااة بمبجااااااب التصااااااميم العياااااابائي الكاماااااال 

Complete Randomized Design  بأجاااااري تعميااااال التاااااييين
ضامن البرناامج  General linear Modelبا تعمال النمبذج الطواي 

ا اااااتعمل اطتباااااار دنكااااان لتعدياااااد معنبياااااة    ب[15] افعصاااااائي الجاااااادز
ال ربقااات هااي عالااة بجبددااا مااا بااين المتب ااوات المطتم ااة عنااد م ااتب  

 ب0.05اعتمالية بمر 

  النتائج والمناقشة
 Escherichia coliبكتريا عزل وتشخيص 

ماان أ ااباق ماان عينااات العميااب البقااري المعمااي  E. coliعزلاات بكتريااا 
مطتبريااًا بكاناات الصاا ات المظهريااة لهااذ  العااز ت موابقااة  مدينااة أربياال

 MacConkey Agarالناميااة عماا  ب ااو  E. coliلصاا ات بكتريااا 
لقاادرة دااذا النااب  بردي بذلااك الاامبن الب ااو بااالعماا  ظهاارت الم ااتعمرات 

 ب[16] هاي الب او الزرعايز المبجبد تطمير  كر الءكتب  عم  البكتيري
بلزيااادة التيكيااد األبلااي عماا  النااب  البكتيااري هقااد التقواات منهااا م ااتعمرة 

بكااان  blue Eosin methylene EMBمن ااردة بنمياات عماا  ب ااو 
ظهاابر الم ااتعمرات ببريااق أطضاار لمااا  معاادني الااذي يوكااد أبلًيااا النااب  

 بE.coliالبكتيري 
 MacConky  ب اااو أجريااات لم اااتعمرات داااذ  البكترياااا المنمااااة عمااا

agar  العديااد ماان ال عبصاااات المظهريااة بالكيميبعيبياااة بمنهااا التصااابير
 (ب1كما هي الجدبل ) IMViCبصبغة كرام باطتبارات 

 Escherichia coliالتشخيصية المظهرية والكيموحيوية لعزلة   االختباراتنتائج ( 1)جدول
 نتيجة اِفطتبار اِفطتبارا م  نب  اِفطتبار

 م تعمرات صغيرة دائرية الم تعمرات المظهرية ا طتبارات
اليكل لزجة مم ام 

 العاهة
 ااا التصبير بصبغة كرام

 عصبية تعت المجهر الضبئي الطءيا يكلال
 + العركة

 ااا ال ترات الكيمبعيبية ا طتبارات
 + ا ندبل

 + المريل األعمر
 ااا بربك رهبكاس 

 ااا األبك ديز
 + الكتاليز

 ااا تمييع الجيءتين
 ( تعني  البة اِفطتبار -العءمة ) + ( تعني مبجبة اِفطتبار ، العءمة ) 
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تيااير نتااائج اِفطتبااارات هااي الجاادبل أعااء  ِإلاا  أن العزلااة قيااد اِفطتبااار 
 ع ااب مااا جااام هااي E. coliتعمال الصاا ات النمبذجيااة الممياازة لبكتريااا 

 ب[19]ب [18]ب  [17]
عزلااااات بكترياااااا : Staphylococcus aureusعـــــزل وتشـــــخيص 
Staph. aureus  منااتج الكيااك المصاانع مطتبرًيااا عينااات ماان عاادد ماان

ع اب الورائااق التقميديااة بعااد تركااه لماادة معاادبدة هااي ظااربل عنااد عاارارة 
 Mannitol Salt Agarالغرهاة لعاين عصابل التمال بإ اتعمال ب او 

عياث ظهارت الم اتعمرات النامياة عما  الب او بمابن أصا ر ذدباي عماا  
العدياااد مااان ال عبصاااات المظهرياااة  Mannitol Salt Agarب اااو 
 (ب2الجدبل )مبعيبية بكما هي بالكي

 

 Staphylococcus aureusالتشخيصية المظهرية والكيموحيوية لعزلة   االختبارات. نتائج 2جدول 
 نتيجة اِفطتبار ا م اِفطتبار نب  اِفطتبار

 المظهرية ا طتبارات
 دائرية مم ام ذدبية المبن الم تعمرات

 + التصبير بصبغة كرام
 كربية مرتبة بيكل عناقيد تعت المجهر الضبئي الطءيا يكلال

 الكيمبعيبية ا طتبارات

 + الكتاليز

 ااا األبك ديز
 + اليبريز

 + التطرر

 + تعمل الدم

 + ال ترات
 ( تعني  البة اِفطتبار -العءمة ) + ( تعني مبجبة اِفطتبار ، العءمة ) 

 

قيااد اِفطتبااار تعماال بقااد اكاادت جميااع نتااائج ال عبصااات أن دااذ  العزلااة 
المكبرات العنقبدية الذدبياة ع اب ماا الص ات النمبذجية المميزة لبكتريا 

  ب [22]ب [21]ب  [20] جام هي
 Bacillus  cereusعزل وتشخيص 

منااتج الاارز الموباابخ ماان عاادد ماان عينااات  B. cereusعاازل بكتريااا تاام 
المتااااربك لماااادة معاااادبدة هااااي ظااااربل عنااااد عاااارارة الغرهااااة لعااااين ظهاااابر 

إذ  Nutrient Agarب او  عءماات التمال بذلاك بتنمياة العاز ت عما 

ة عمااا   اااو  الم اااتعمرات الناميااا أظهااارت النتاااائج مااان طاااءل مءعظاااة
ات لاااابن الب ااااو بااااان العزلااااة كاناااات م ااااتعمراتها كبياااارة العجاااام بجاهااااة ذ

أب  اباايض مائاال الاا  الرمااادي بكاناات عاهااات الم ااتعمرات يياار م ااتقرة
 ب  [23]يير منتظمة اليكل بدذا مايت ق مع ماذكر  

 Nutrient Agarأجريات لم اتعمرات داذ  البكترياا المنمااة عما  ب او 
العديااااد ماااان ال عبصااااات المظهريااااة بالكيميبعيبيااااة المبينااااة هااااي الجاااادبل 

(ب3)
 

 Bacillus  cereusالتشخيصية المظهرية والكيموحيوية لعزلة   االختبارات. نتائج 3جدول 
 نتيجة اِفطتبار ا م اِفطتبار نب  اِفطتبار

 لمرمادي، كبيرة العجم ، جاهة ، بيضام مائمة الم تعمرات المظهرية ا طتبارات
 عاهاتها يير منتظمة اليكل

 + التصبير بصبغة كرام
 مركز الطمية اب ِإل  الجانب قميءً  مبقع ال ببر

 عصبية وبيمة اب معتدلة الوبل تعت المجهر الضبئي الطءيا يكل
 + الكتاليز الكيمبعيبية ا طتبارات

 + األبك ديز

 + الم رنيز

 + تعمل الدم

 ( تعني  البة اِفطتبار -تعني مبجبة اِفطتبار ، العءمة )  العءمة ) + (
 

اكاااادت جميااااع نتااااائج ال عبصااااات أن دااااذ  العزلااااة قيااااد اِفطتبااااار تعماااال 
 [24] ع اب ماا جاام هاي B. cereusالص ات النمبذجية المميزة لبكترياا

 ب[26]ب  [25]ب 

     Lactobacillus rhamnosusتأكيد تشخيص 
العدياد  MRS Agarأجريت عم  م تعمرات العزلة النامياة عما  ب او 

 من ال عبصات المظهرية بالمزرعية بالكيمبعيبية الطاصة بها:
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 الفحوصات المظهرية والمزرعية
بينهاا دائرياة  ،MRSعم  ب او النامية بعد تنميتها الم تعمرات  ظهرت
تعتاابي عماا   باعيانااًا م ااوعةذات عاهااات معااددة مم ااام  معدبااة اليااكل

ذات لبن أص ر بادات أب األبايض المائال الا   منوقة ي اهة هي ب وها
 تعااات المجهااار الضااابئيلطءياداااا  الظادرياااةالصااا ات  عاااددت ،األصااا ر

صاابغة كاارام بتكبينهااا ب لمتصاابير  ااتجابتهاأب  لبيااان طصائصااها الظادريااة
، طءيادااا ل باابا ، يياار مكبنااة رامكاامبجبااة لصاابغة ، إذ كاناات باابا ل 

منعنيااة كاناات عصاابية قصاايرة أب  ، أيااكالها يالًبااابيااكل  ء االمترتبااة 
، كمااا بتاام زراعتهااا رنائيااة أبأيااكال م ااردة  بأتطااذتهااي بعااض األعيااان، 

القدرة عم  اف ات ادة مان ب بأظهرت النمب   MRS-CaCO3عم  ب و 
CaCO3  لناميااااة عماااا  مكبنااااة دااااا ت ياااا اهة أعاواااات بالم ااااتعمرات ا

 اااااو  الب اااااو بداااااذا دليااااال عمااااا  ان البكترياااااا لهاااااا القااااادرة عمااااا  تعمااااال 
CaCO3   ب عاااااال العاااااابامض العضاااااابية التااااااي تنتجهااااااا مراااااال عااااااامض

با ضااااهة الااا  ذلاااك تبااااين نمبداااا هاااي م اااتبيات مطتم اااة مااان الءكتياااك، 
 قاادرة تكان لام بينماام o  45- 25 العرارة إذ تبين قدرتها لمنمب هي عارارة

  ب[28]ب  [27]ب  [12] م o 10 عند عرارة النمب عم 
عمااا  النماااب بتراكياااز مرت عاااة مااان  القااادرة لااايس لهاااابانهاااا أظهااارت العزلاااة 

NaOH   ب[29] ذكر مع ماات ق بدذا   4.5،  5.5عند 
عما  ياكل الزجاجية  أنبببة األطتبار ب لهذ  البكتريا هي قعرنم كما بجد

الصاااا ات التيطيصااااية  ماااانبدااااي   MRS broth را ااااب هااااي ب ااااو
 ب[29]مع مابجد   إت قتالطاصة بها عيث ان دذ  النتيجة المظهرية 
 الكيموحيويةاالختبارات 
لمعزلاااة قياااد الدرا اااة كماااا هاااي الجااادبل الكيمبعيبياااة  ال عبصااااتاظهااارت 

  ب[30] كما جام هي (4)
 

 L. rhamnosusالكيموحيوية لبكتريا اإلختبارات  .4جدول 
 ا طتبارات

 الكيمبعيبية

 نتيجة اِفطتبار ا م افطتبار
 ااا الكتاليز

 ااا ا بك يديز
 ااا تميع الجيءتين

( تعنااااااي  ااااااالبة  -( تعنااااااي مبجبااااااة اِفطتبااااااار، العءمااااااة ) +العءمااااااة )
  اِفطتبار

 

 كمعزز حيوي Lactobacillus rhamnosusتحديد 
 األس الهيدروجينيالنمو في تراكيز مختمفة من 

اطتباااااااار النمااااااااب هاااااااي م اااااااتبيات مطتم اااااااة ماااااااان األس نتاااااااائج  أظهااااااارت
 النمااب عماا  تمتمااك القاادرة  L .rhamnosusبكتريااا  بااينالهاياادربجيني 

 37بعااد تعضااينها عنااد عاارارة  3-7بااين مااا تاارابح أس داياادربجيني  عنااد
o مان  هماا دبن 2عناد  النماب تمتماك قادرةلكنهاا لام  اعة  48-24لمدة م

ب  [31] النتيجاااة ماااع درا اااة كااال مااان األس الهايااادربجينيب ات قااات داااذ 
  ب[28]ب [29]

 النمو في تراكيز مختمفة من أمالح الصفراء
 تمتمااك القاادرة  L .rhamnosusبكتريااا  نتااائج ا طتبااارات بااين أظهاارت

إطتباااار داااذ   بأن نتيجاااةاماااءح الصاا رام  مطتم ااة مااان هااي تعمااال تراكياااز

 التركيااز كاال ماانالنمااب عنااد  عماا يياار قااادرة  البكتريااا بضااعت هااي أنهااا
قاااد تمكنااات مااان  بأنهااااأماااءح الصااا رام تراكياااز % مااان  1ب 0.5ب  0.4

 ب  أمءح الص رام % من 0.3ب  0.2ب  0.1ب  0.05النمب هي التركيز 
أن كااال أنااابا    [32] ب كماااا أياااار[29] داااذ  النتاااائج إت قااات ماااع مابجاااد 

تراكياز مان النماب ببجابد  عما  تمتمك القدرة بكتريا عامض الءكتيك التي
كمعاازز  ف ااتعمالها تعااد منا اابة% 0.3  – 0.15ح الصاا رام بااين أمااء

  مبعيبي من طءل ال
فـــي  Lactobacillus rhamnosusتـــأثير اإلعطـــاء الفمـــوي مـــن 

ألرانــب المصــابة فــي الــدم ا العــدد الكمــي والتفريقــي لخاليــا الــدم البــيض
 بأنواع بكتريا التسمم الغذائي

هااي معااايير بااالمعزز العياابي  افعوااام ال ماابي تيراااااير( 5يبااين الجاادبل )
 White Blood Cellsالعاادد الكمااي بالت ريقااي لطءيااا الاادم الباايض

(WBCs)   الن اابية لطءيااا العااد ت باألعاادادNetrophlies  المم يااة ب
Lymphocytes  هااااااي صاااااابرة دم األرانااااااب المصااااااابة بااااااينبا  البكتريااااااا

عصاااابل ارت ااااا  معناااابي عنااااد  الم ااااببة لمت اااامم الغااااذائيب بيناااات النتااااائج
هااي مجاااميع  الاادم الباايض لطءياااالعاادد الكمااي هااي   (p<0.05)الم ااتب  

 .E.coli  ،Staph. aureus  ،Bاألرانااب المصااابة بااينبا  بكتريااا 

cereus  6×) 9.76ب  7.42ب  8.26بعاااااد افصاااااابة التاااااي كانااااات
10 

( عمااا  التاااباليب أن افعواااام ال مااابي مااان المعااازز العيااابي 3طمياااة ل ممااام
 ااابب هاااي تعاااديل أعاااداددا لتكااابن متقارباااة معنبًياااا ماااع أعاااداددا هاااي دم 

6×) 6.15ب  6.17ب  7.36عيبانات مجمبعة ال يورة التاي كانات 
10 

عمااااا  التااااابالي عااااادا أعاااااداددا هاااااي مجمبعاااااة العيباناااااات  (3طمياااااة ل ممااااام
6×) 5.40نط ضات هيهاا بكانات التاي ا B. cereusالمصابة بالنب  

10 
ارت عات معنبًياا الن بية لمطءيا العاد ت هينهاا األعداد أما  .(3طمية ل ممم

بعد افصابة هي مجمبعة العيبانات المصابة باألنبا  البكتيرياة الم اببة 
 46.40ب  43.56لمت اامم الغااذائي الميااار إليهااا أعااء  التااي كاناات عنااد 

% عماااا  التاااابالي مقارنااااة مااااع مجاااااميع ال اااايورة التااااي كاناااات 42.52ب 
% عمااااااا  التاااااااباليب اماااااااا بعاااااااد المعالجاااااااة 34.60ب  36.20ب  33.90

باااالمعزز العيااابي هقاااد كاااان افنط ااااض المعنااابي ممعبًظاااا بالتاااي كانااات 
 عصااااال انط ااااااض معنااااابي هاااااي ن ااااابة %ب32.56ب  33.93ب  35.80

هااي دم مجاااميع العيبانااات بعااد افصااابة ناابا  المم يااة ل  الن اابية عاداداأل
ب  48.9بكانات   E.coli  ،Staph. aureus  ،B. cereusبااألنبا  

% عمااا  التااابالي مقارناااة ماااع ن ااابتها هاااي دم مجااااميع  49.77ب 56.7
%ب امااااااا بعااااااد 66.83ب  67ب  65.1عيبانااااااات ال اااااايورة التااااااي كاناااااات 

ب  68.6ب  66.2المعالجة بالمعزز العيابي هقاد ارت عات معنبًياا بكانات 
 % إذ أصبعت متقاربة مع ن بتها هي دم مجاميع ال يورةب62.56

دبًرا عيبًيااا هااي عمايااة الج اام ماان  تااودي WBCالاادم الباايض  طءيااا ِإن
ِإن إذ البكتريااا بال يرب ااات بال وريااات، ب عاان اِفصااابةاألمااراض الناتجااة 

عاااادًة بالعااادب  الميكرببياااة أب  يااارتبوالااادم البااايض  طءيااااد اعااادأِإرت اااا  
باضااااورابات  الاااادبران بجاااابد أج ااااام أب م تضاااادات يريبااااة هااااي جهاااااز

المعنااابي هاااي  افرت ااا نتاااائج  أنكماااا  بالجهاااز المنااااعي بالتااابتر بييردااا
بعاااد المعالجاااة باااالمعزز مااان طءياااا الااادم البااايض  المم ياااة األَنااابا أعاااداد 
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 عاااثب ااابب  لج ااامهاااي ا الزياااادة هاااي إنتاجهاااا كاااان دلااايًء عمااا  العيااابي
هاااي  همبًياااا المعوااااة بكترياااا المعااازز العيااابيمااان قبااال  يجهااااز المنااااعال

ذلاك مويارًا  يعاد المصابة بالبكتريا الم اببة لمت امم الغاذائي، إذالمجاميع 

مباقااااع إنتاااااج  تع يااازهااااي  بكترياااا المعااازز العيااابي هاعمياااةإيجابياااًا عمااا  
 ب[34]ب  [33]بدذا يت ق مع  الطءيا المم ابية

 

 . تأثير بكتريا المعزز الحيوي في االعداد الكمية والتفريقية لكريات الدم البيض في األرانب المصابة بأنواع البكتريا المسببة لمتسمم5جدول 
 الغذائي.

 الدم البيض لطءياا عداد الكمية بالت ريقية  المعامءت البكتريا الم ببة لمت مم الغذائي
WBCs 

(×10
6
/mm

3
) 

Net. % Lym. % 

E.coli 7.36 ال يورة b 
± 0.87 

33.90 b 
± 1.45 

65.1a 
± 0.15 

 a 8.26 بعد افصابة
± 0.88 

43.56 a 
± 0.99 

48.9 b 
± 0.8 

 b 7.13 بعد المعالجة
± 1.16 

35.80 b 

± 1.66 

66.2 a 

± 0.37 

Staph. aureus 6.17 ال يورة b 

± 0.58 

36.20 b 
± 1.01 

67.0 a 
± 0.72 

 a 7.42 بعد افصابة
0.91 ± 

46.40 a 
2.15± 

56.7 b 
±0.92 

 b 5.86 بعد المعالجة
1.57 ± 

33.93 b 
1.19± 

68.6 a 

± 1.06 

B. cereus 6.15 ال يورة b 
± 0.60 

34.60 b 
± 2.35 

66.83 a 
± 0.51 

 a 9.76 بعد افصابة
±1.41 

42.52 a 
± 1.82 

49.77 b 
± 0.43 

 c 5.40 بعد المعالجة
± 2.43 

32.56 b 
± 1.82 

62.56 b 
± 1.10 

 a_c   0.05:ا عرل المطتم ة هي العمبد الباعد تيير ال  ا طتءهات المعنبيه بين المعد ت عند م تب  اعتمالية 
  ال  الطوي القيا يبتيير ± مكررات من العيباناتب   لرءرةالمعد ت مع ببة 

 Net. Netrophlies   Lymphocytes  بLym WBC . White Blood Cell    
 

 Netrophlies   Lymphocytesفي قيمة  التأثير
 مممتاار باعااد ماان بكتريااا المعاازز العياابي هاايأن تاايرير افعوااام ال ماابي ل

لمعيبانااااااات المصااااااابة بااااااينبا    Ne  ophlie    L mphoc  eقيمااااااة 
(ب 1قاد بضاعها الياكل ) E.coli  ،S. aureus  ،B. cereusبكترياا 

 (p<0.05)أظهاارت نتااائج التعمياال افعصااائي عنااد م ااتب  افعتماليااة 
بعاد   Ne  ophlie    L mphoc  e عصبل ارت ا  معنابي هاي قيماة

 E.coli  ،Staph. aureus  ،B. cereusافصااابة بااينبا  بكتريااا 
% عمااا  0.85ب  0.81ب  0.89الم اااببة لمت ااامم الغاااذائي التاااي كانااات 

التااابالي مقارناااة ماااع قيمتهاااا هاااي مجااااميع عيباناااات ال ااايورة التاااي كانااات 
%ب أدت المعالجااة ببكتريااا المعاازز العياابي هااي 0.51ب  0.54ب  0.52

% لتكااابن قريباااة 0.52ب  0.49ب  0.54تعاااديل قيمتهاااا التاااي أصااابعت 
 عيبانات ال يورةب من قيمتها هي دم مجاميع

عناااد إعواااام  معاممتهاااالعيباناااات التجاااارب ب ااابب  العاصااالافجهااااد  أن
    Ne  ophlie    L mphoc  e قيماااةرهاااع  هاااي  اااببجااار  معيناااة 

بايقااال تنياايو الطءياااا المم ابيااة عناااد  يعااابد الاا  ترباايو البكترياااا قااددااذا 
أن كماا  بالقيماةياودي الا  رهاع  دذا ما، المعالجة ببكتريا المعزز العيبي

 مراااال درمبنااااات إهااااراز عماااا  الكظريااااة الغاااادة يع ااااز أن يمكاااان افجهاااااد
 ت ااابب التااي المم ابيااة الطءيااا لتعمياال مباياار تاايرير لااه الااذي اف ااتربن

بدااذ  النتااائج توااابق   Ne  ophlie    L mphoc  e ن اابة هااي زيااادة
 ب[36]ب  [35]ما بجد  
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 بالبكتريا المسببة لمتسمم الغذائي المصابةدم األرانب في       النسبة بين . تأثير بكتريا المعزز الحيوي في 1شكل 

 

 في الكموبيولينات المناعية التأثير
 بكتريااا المعاازز العيااابيماان  افعوااام ال مااابي( تاايرير 6الجاادبل )أظهاار 

المصااااابة  األرانااااب مصاااال دم عماااا  تركيااااز الكمببيبلينااااات المناعيااااة هااااي
 ب بينااتE.coli   ،Staph. aureus  ،B. cereusبااينبا  البكتريااا 
( عصابل ارت اا  معنابي هاي (P< 0.05عناد  ا عصاائي نتاائج التعميال

بعاااد إصاااابة العيباناااات باااينبا  البكترياااا  IgAتركياااز الكمببيبليناااات ناااب  
 E.coli   ،Staph. aureus  ،B. cereusالم اببة لمت امم الغاذائي 

عماا  التاابالي، امااا  (mg\dl) 0.50ب  0.53ب  0.56الااذي كااان تركيااز  
بعااااد المعالجااااة ببكتريااااا المعاااازز العياااابي هقااااد أ ااااتمر ا رت ااااا  المعناااابي 

عماااااااا  التاااااااابالي  (mg\dl) 0.54ب  0.60ب  0.69بااااااااالتركيز بأصااااااااب  
هقاد عصال  IgMمقارنة مع تركياز  هاي دم عيباناات ال ايورةب اماا الناب  

كااااذلك ارت ااااا  معناااابي بتركيااااز  بعااااد افصااااابة بالبكتريااااا الم ااااببة لمت اااامم 
الغااااذائي بأ ااااتمرار افرت ااااا  المعناااابي بااااالتركيز بعااااد المعالجااااة بااااالمعزز 
العيااابي مقارناااة ماااع تركياااز  هاااي مجااااميع عيبناااات ال ااايورةب اماااا بالن ااابة 

 هقاااد عصااال أيًضاااا ارت اااا  معنااابي هاااي تركياااز  بعاااد ا صاااابة IgEلمناااب  
 0.33ب  0.37الاااذي كاااان  Staph. aureusبالناااب    E.coliبااالنب  

(mg\dl)  عماا  التاابالي مااع زيااادة تركيااز  بعااد المعالجااة ببكتريااا المعاازز
مقارنااااة ماااع تركياااز  هاااي مصاااال دم  0.45ب  0.41العيااابي بالاااذي كاااان 

 ب(mg\dl) 0.29مجاميع عيبانات ال يورة الذي كان لكءدما دب 
قاااد تكااابن م يااادة كعاااءج  المعااازز العيااابيمااان ن الجرعاااات المنط ضاااة إِ 

م اااااااعد لمقاعااااااات بقاااااادر مااااااا تعاااااازز ا  ااااااتجابات المناعيااااااة المكت اااااابة 
المبربرة، هاي عاين أن الجرعاات العالياة قاد تكابن م يادة هاي البقاياة مان 

    ب  تجابات الطمبية ال برية بيير المعددةا تعمل عم نها ِإذ إِ العدب ، 
المعاااززات باااين  الماااذين أكااادبا [37]تباهقااات الدرا اااة العالياااة ماااع مابجاااد  
هااي عماا  تنياايو ا  ااتجابة  ةقااادر  العيبيااة ماان بكتريااا عااامض الءكتيااك

ناااب  ا  اااتجابة  اطاااتءل افن اااان بالعيااابان، بأنالمنااااعي هاااي الجهااااز 
 الجرعااةكميااة افجهاااد ب  منهااا ،المتبلاادة يعتمااد عماا  العديااد ماان العباماال

 عزز العيبي بمدة المعالجةبمن الم
 

 . تأثير بكتريا المعزز الحيوي في تركيز الكموبيولينات المناعية في دم األرانب المصابة بأنواع البكتريا المسببة لمتسمم الغذائي.6جدول 
 تركيز انبا  الكمببيبلينات هي الدم  المعامءت البكتريا الم ببة لمت مم الغذائي

IgA 
 mg\dl 

IgM 
 mg\dl 

IgE  
mg\dl 

E.coli 0.45 ال يورة c 

± 2.31 

0.20 b 

± 1.22 

0.29 b 

± 1.13 

 b 0.56 بعد افصابة

± 1.38 

0.25 a 

± 1.39 

0.37 a 

± 2.56 

 a 0.28 a 0.69 بعد المعالجة

± 0.13 

0.41a 

±  0.71 

Staph. aureus 0.45 ال يورة c 

 ± 2.01 

0.20 b 

±  0.88 

0.29 b 

± 1.41 

 b 0.53 بعد افصابة

±  1.20 

0.28 a 

± 2.03 

0.33 b 

± 1.98 

 a 0.60 بعد المعالجة

± 0.99 

0.30 a 

± 0.68 

0.45 a 

± 0.50 

B. cereus 0.45 ال يورة b 

± 1.94 

0.20 ab 

± 1.54 

0.29 a 

± 2.27 

 a 0.50 بعد افصابة

± 1.76 

0.22 a 

± 1.63 

0.31 a 

± 1.59 

 a 0.54 بعد المعالجة

±  0.89 

0.25 a 

± 2.06 

0.32 a 

± 1.91 

  a_c   0.05:ا عرل المطتم ة هي العمبد الباعد تيير ال  ا طتءهات المعنبيه بين المعد ت عند م تب  اعتمالية 
  القيا يبال  الطوي تيير ± مكررات من العيباناتب   لرءرةالمعد ت مع ببة 
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ــواع  ــوازن األن ــوي فــي مســتو  ت ــالمعزز الحي ــأثير اإلعطــاء الفمــوي ب ت
 البكتيرية في أمعاء األرانب

( تيرير افعواام ال مابي مان بكترياا المعازز العيابي هاي 7يبين الجدبل )
م ااتب  تاابازن األناابا  البكتيريااة هااي مجاااميع األرانااب المصااابة باااألنبا  

 Escherichia coli   ،Staph. aureus  ،Bacillusالبكتيريااة 

cereus ب بيناات نتااائج التعمياال افعصااائي عناادP< 0.05))  عصاابل
المعبيااااة هااااي مجاااااميع العيبانااااات انط اااااض معناااابي هااااي أعااااداد البكتريااااا 

 5.87ب  6.81المصابة باألنبا  البكتيرية الميار اليها بكانات أعاداددا 
عماا  التاابالي مقارنااة مااع اعااداددا هااي أمعااام ( ماال)لااب ب ت مل  5.69ب 

ب بقااااد عصاااال (ماااال)لاااب ب ت مل  7.89مجمبعاااة ال اااايورة التااااي كاناااات 
مقاباال ذلااك إرت ااا  معناابي هااي أعااداد بكتريااا المعاازز العياابي هااي أمعااام 

 7.66ن س المجاميع المعواة مان المعازز العيابي عياث كانات أعاداددا 
عمااا  التااابالي مقارناااة ماااع اعاااداددا ( مااال)لاااب ب ت مل  7.12ب  6.93ب 

 ب( مل)لب ب ت مل  6.59هي مجمبعة ال يورة التي كانت 
مضااادة لمميكرببااات المركبااات مطتماال المض الءكتيااك اتنااتج بكتيريااا عاا

مض الءكتيااااااك، بيربك اااااايد الهياااااادربجين، ا، عاااااابمنهااااااا البكتريب ااااااينات
مض البنزبيااااك، األعماااااض الددنيااااة، رنااااائي األ اااايتيل، بييردااااا ماااان اعاااا

  ب[38] الباوئة ةالجزيئي األبزانالمركبات ذات 
األنواع البكتيرية . تأثير بكتريا المعزز الحيوي في مستو  توازن 7جدول 

 في أمعاء األرانب المصابة بأنواع البكتريا المسببة لمتسمم الغذائي.

 a_c   االحــــرف المختمفــــة فــــي العمــــود الواحــــد تشــــير الــــى االختالفــــات:
 0.05المعنويه بين المعدالت عند مستو  احتمالية 

  الــى الخطــأ تشــير  ±مكــررات مــن الحيوانــات.   لثالثــةالمعــدالت محســوبة
 القياسي.

 

ان ا عاداد الكمياة الاذي أياار  [29] الدرا ة ماع ماجاد ات قت نتائج دذ  
ألنااااابا  البكترياااااا المعبياااااة قاااااد انط ضااااات معنبياااااا هاااااي جمياااااع المجااااااميع 
الجاارذان المعاممااة بافعوااام ال ماابي ماان اناابا  بكتريااا عااامض الءكتيااك 
بازدادت معنبيااا مقابمهااا ا عااداد الكميااة   ناابا  بكتريااا عااامض الءكتيااك 

، مقارنااااة مااااع اعاااادادا الكميااااة هااااي عيبانااااات الدرا ااااةالمجاااااميع قيااااد هااااي 
مجمبعة ال يورة التي كانت ا عداد الكمياة  نابا  البكترياا المعبياة داي 

 بال ائدة معنبيا
  L. rhamnosus LS-8منتجاات ا ياض مان بكترياا  ينبا [39] أكادبا 

 .E ب Staph. aureus قاد عوماات األنابا  البكتيريااة المرضاية ماان 

coli  4,6مان طاءل انتاجهاا ماادة-dimethyl-1,2,5- triazepane-

3,7-dione (C6H11N3O2)  كاااال ماااان ل مضااااادتاااايرير  التااااي تمتمااااك
با الياه باين ر ال البة لصبغة كرام، إضاهة ال  ما أياا المرضية ال ء ت

دااااذ  دااااي الماااارة األبلاااا  لتنقيااااة مجمبعااااة جدياااادة ماااان المااااباد المضااااادة 
ترباايو كاال مااان  هااايمكن التاايالءكتيااك مض ابكتيريااا عااماان لمميكرببااات 
رام بماا هااي ذلااك بعااض م ااببات لصاابغة كاا بال ااالبة المبجبااة الميكربباات

تقمياال الاادبر هااي  البكتريااايمكاان لهااذ  ربمااا  ،األمااراض المقابمااة ل دبيااة
 با تطدام المضادات العيبية من طءل تغيير ميكرببات األمعام
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 النوع البكتيري المجموعات
 )لو و ت م/ غم(

 بكتريا المعزز الحيوي البكتريا المعوية

 a 7.89 السيطرة

± 0.28 

6.59 b 

± 0.47 

E.coli 6.81 b 
± 0.21 

7.66 a 
± 0.11 

Staph. aureus 5.87 c 

± 0.23 

6.93 b 

± 0.29 

B. cereus 5.69 c 

± 0.50 

7.12 a 

± 1.04 
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Abstract 
In this study, the physiological, immunological and biological parameters of rabbits infected with bacterial 

species Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus were isolated locally and caused by food 

poisoning The oral dose treatment of Lactobacillus rhamnousus . for all infected animals with toxicity bacteria 

cau ed a  ignifican  inc ea ed a  P˂ 0.05 in  ignifican  dec ea ed in whi e blood cell WBC, l mphoc  e and 

neutrophils were compared with control.  

In addition, the results of biochemical blood parameters in infected rabbits with Food toxicity species which 

indicating above whit oral dose by probiotic bacteria were recorded a significant decreased at same levels of  

immunological globulin (IgA, IgM, IgE). 

The results of oral dose probiotic bacteria showed that a significant account of Enterobactereace in intestines of 

growing and infected rabbits, on the contrary the significant increased in total accounts of probiotic bacteria 

compared with a total accounts of it in control. 

Keywords: Immunological; Physiological; Lactobacillus rhamnosus; toxicity bacteria 

 


