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المكورات العنقودية الذهبية  ك في تثبيط بكتــرياتيدراسة تاثير بكتريا حامض الالك :عنوان الرسالة 

Staphylococcus aureusوسمومها فـــــي االغـــــذيــة 

 Staphylococcusالمكورات العنقودية الذهبية 

aureusوسمومها فـــــي االغـــــذيــة. 

 
 

 بكترياا وتشاوي  تجااه ساموا المكاورات العديودياة الذهبياة واارل وداوا  الجساا الحاي أذ تاا  ا      L.plantarumالالكتيك  هذه الدراسة لمعرفة الدور التثبيطي لبكتريا حامض  أجريت     
 الصافات  لا  أ تماادا الوساط دفا   لا  تدييتهاا ثاا ساا ة 24 لماد   Manitol Salt Agar وساط  لا  بتدميتهاا وذلاك   لهاا تاا أذ االغذياة ما  موتلفاة أداوا  ما  الذهبياة العديودياة المكاورات

 واالوكساايدي  الكاااتلي  فحاا  ب المتمثلااة العاا الت هااذه  لاا  الكيموحيويااة االوتبااارات ماا  سلساالة أجاارا  وبعااد كااراا بصااب ة المصااب ة المجهاار تحاات الواليااا وأشااكا  الداميااة للمسااتعمرات االسااتدباتية
تاا أوتباار  اوا  الضاراو  لعا الت المكاورات  .الذهبياة العديودياة المكاورات بكترياا صافات تحما     لاة 40  لا  الحصاو  أمكا  فيد الكاربوهيدرات تومر فح  ال  أضافة الدترات وأوت ا  الجيالتيدي 

ساموا المعوياة للعا الت ( وذلاك لتشاوي  جيداات ال PCR  لاة تمتلاك  واما  ضاراو  مشاتركة لتشويصاها بتيدياة تفا ا  البلمار  متعادد السلسالة ) 20( وم  ثا تاا أوتباار  40العديودية الذهبية )  
( وذلاك بتدمياة الع لاة المدتوباة وتاوفير ال ارو  PCRتاا أدتاال الساا المعاو  ما    لاة مدتوباة أ تماادا  لا  دتاالب تفا ا  البلمار  متعادد السلسالة )  .المدتوبة لبكتريا المكاورات العديودياة الذهبياة

ورات فلرا  الموتبرية.أ هرت الدتالب اليدر  التثبيطية العالية لبكتريا حامض الالكتيك اليدر  التثبيطية العالية للبكتريا تجااه ساموا المكاالماللمة الدتال السا المعو  وأستوالصه وأوتباره حيويا  ل  ال
بالسا مضافا له بكتريا حامض الالكتيك كرواشح وواليا حية  العديودية الذهبية.الجادب التطبييي م  الدراسة وذلك بعم  كرات م  اللحا المفروا وتلويث قسا مدها بالسا المعو  المدتب واليسا االور

الدتاالب ميادر  بكترياا حاامض الالكتياك  لا  أ الاة التاخثير السامي لبكترياا المكاورات العديودياة  بيدات VIDAS SET2وم  ثا الكش     السموا المعوية بعاد  تشويصاية واصاة وبخساتوداا جهاا  
 الذهبية .

 

 
 

    This study of the inhibitory paper of L. plantarum against the staphylococcus aureus outside and 

in vivo isolates and diagnoses Staphylococcus aureus bacteria from different types of food and then 

purifies them in the same field based on the growth characteristics of colonies and microbial were 

administered 40 isolates with Staphylococcus aureus bacteria. The temperature of the golden water 

was tested (40) and then 20 isolates were tested, which had the factors of ferment, lipid and micro 

(micro syndrome). The enterotoxin was produced from selective isolation based on the results of 

the polymerase reaction (PCR) by challenging isolation in the natural, vital, and golden 

environment. The applied side of mice, tears, oral and biological salts. Using the VIDAS SET2 device, 

the results showed the ability of lactic acid bacteria to remove the toxic effect of Staphylococcus 

aureus 
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