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 ممخصال
عينة من لبن األغنام من مناطق مختمفةة يةم محاي ةة نينةوم المسةوقة  22جمعت 

المحمية يم مدينة الموصل/ العةااق  خخصةت العة الت بعةد إجةاات االختبةااات  إلى االسواق
  API 20Cةة لالم هايةة والم اعيةة والكيموحيويةة وتةم ت كيةد التخةخيخ باسةتخدام اختبةاا ا

 Candida guilliermondiiأ هةةةات النتةةةاال أن الخمةةةااا تعةةةود إلةةةى األنةةةوا  التاليةةةة  
25 ،%C.krusei  22،%  C. norvegensis   63 % و  C. utilis22  %تداسة 

لسةةةتة ماةةةادات حيويةةةة، بينةةةت نتةةةاال يحةةةخ الحساسةةةية تبةةةاين يةةةم  قابميةةة مواومةةةة العةةة الت
مواومة لجمية  الماةادات  C. utilisمواومة الخمااا لمماادات الحيوية وأ هات الخمياة 

ة حساسةة C. kruseiالخميةاة   كانةةتيةةم حةةين  Nystatinةةةة لا الحيويةة المسةةتخدمة ماعةةدا
  وتفاوتةةةةت بويةةةةة Nystatinو Candizoleةةةةة للتجةةةام جميةةةة  الماةةةةادات الحيويةةةةة ومواومةةةة 

 الع الت يم مواومة الماادات الحيوية المستخدمة 

 
     ، ماادات حيوية  .Candida sppلبن، تخخيخ، الكممات الدالة:
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 المقدمة
سةةوايا  بةةالمبن ويةةمبمسةةميات مختمفةةة يمةةمال يةةم مصةةا يسةةمى  يطمةةق عمةةى المةةبن تسةةميات عديةةدة إا يسةةمى يةةم الةةدول العابيةةة

(  ويعةد مةن اتةم 2660بالمبن الاااة  أمةا يةم اوابةا ييطمةق عميةو بةاليوغوات واليةاتوات يةم تاكيةا ويةدعى يةم اامينيةا الوةا ون  باخةا، 
(  Allgeyer et al., 2010ة  منتوجات األلبان المستخدمة كغاات أساسم يستهوي المستهمك الحتوااو عمى جمي  العناصا الغاااية

وتةةو مةةن مصةةادا الةةدخل لمعديةةد مةةن األسةةا يةةم المنةةاطق الايفيةةة إال أن  ،سةةميمكةةن أن ينةةتل مةةن الحميةة  الكامةةل الدسةةم أو الخةةالم الد
 جةةودة تةةام األطعمةةة المخمةةاة المحاةةاة توميةةديا تكةةون يةةم بعةةج األحيةةان ادياةةة نتيجةةة لمممااسةةات الصةةحية السةةياة أمنةةات التحاةةيا

 Jans et al., 2017 إا يتعةةاج المةبن لمتمةةوث بالخمةااا والفطايةةات خةالل مااحةةل التصةني  أو البيةة  يةم األسةةواق المحميةة ممةةا ،)
يةددي إلةةى تغييةةا يةةم الطعةةم والمةةون وبالتةةالم تةةادي خواصةةو الحسةية والاوقيةةة نتيجةةة قةةداة تةةام الكاانةةات عمةةى إيةةاا  السةةموم واألاةةااا 

مسةببات تمةو ويسةاد منتجةات  أكمةا(  وتعةد الخمةااا مةن  Issazadeh et al., 2012 ; 2020بصحة اإلنسان  اليةا جم وخخةاون، 
تتواجةد الخمةااا بمعةدل  ( De, 2014البعج منها عمى تحمل الحاماية والنمو يم داجات حاااة منخفاةة   المتخماة لوداةاأللبان 

العديةد مةن الدااسةات لمتحةاي عةن الخمةااا يةم منتجةات خاليا/ مل يم حين تتواجد الفطايات بمعدل اقةل مةن بةوم/ مةل  أجايةت  20
،  Saccharomyces cervesiae ،Debaromyces yarrowii( وجةةود خمةةااا 2022األلبةةان يوةةد الحةة  أمبةةااك وموسةةى  

Hansenula anomula وKluyveromyces marxianus   يةةةةةةم بعةةةةةةج عينةةةةةةات المةةةةةةبن المحميةةةةةةة  يةةةةةةم حةةةةةةين وجةةةةةةد 
(Maïworé et al., 2019) وتةم المةةبن  ع لةت مةةنمةةااا التةةم أن الخ C. tropicalis و S. cerevisiae/ paradoxus  

  K. marxianus و Pichia kluyveriو Hanseniaspora uvarumو Malassezia globosaو 
  C.  arapsilosisو Aure- obasidium pullulans وC. orthopsilosis و Torulaspora     delbrueckii          و
 ( مةةةن عةة ل خميةةةاة (Karaduman et al., 2019  وتمكةةن . Pseudozyma spو Galactomyces candidum و

 C. kefyr وS. cerevisiae  و C. tropicalis وC. lypolitica   
ة إال انو يم اآلونة األخياة لةوح  أن لهةام الكاانةات قةداة كبيةا  اتها الاااةوميل ت ميا تت الحيوية لاستخدمت العديد من الماادا

ويعود الك المتالكها مجموعة من أليات المواومة يوةد  (et al., 2019 Milanezi  عمى تطويا صفة المواومة لمماادات الحيوية
الةاي يةدخل يةم بنةات الغخةات الخمةوي لمخميةاة ممةا يةددي إلةى تكةون موةو  ت يةد مةن  Ergosterol تكون ناتجةة عةن تمبةيط عمةل بنةات
( أو حةدوث طفةاة يةم الجينةات المخةفاة لان يمةات الناقمةة التةم تنوةل Wiederhold,  2017خميةة  تسا  المواد المهمة إلى خةااج ال

إكسةةا  بالتةالم مةن التة ميا السةمم لمةدوات و  والتوميةةل يةادة إنتاجةو الةدوات إلةى داخةل الخميةة أو تغييةاات يةم البةةاوتين الهةدو تةددي إلةى 
يتم اعتمادتا بناًت عمى المعاية  تدعم تطويا استااتيجيات عالجية جديدةوتاا يس( Hokken et al., 2019  الخمية صفة المواومة

وخطةواة تمومةو  ن اا ألتمية تاا المنتل لممستهمك ( Usher and Haynes, 2019البيولوجية بالماادات الحيوية وأليات المواومة  
وتخخيصةةها ودااسةةة حساسةةيتها لةةبعج أنةةوا   بهةةام األحيةةات الدقيوةةة اكةة ت الدااسةةة الحاليةةة عمةةى التحةةاي عةةن بعةةج أنةةوا  الخمةةااا

 الماادات الحيوية الفطاية 
 بحثمواد وطرائق ال

 عزل الخمائر
   لةةةةةةةةةةةةةةالموص    ةةةةةةةةةةةةةةةلمدين   ل األيساةةةةةةأماكن مختمفة من الساحخمسة ( عينة من لبن األغنام من 22  الحصول عمىتم 

لهةا سمسةمة مةن  وأجايةتغةم  2اخةا مةن كةل عينةة  عينةات/ منطوةة  وبواقة  خمةسس وبعةوي ة(  تمكيو وبعخيوة وكوكجمم وتل عد   
10التخةةاييو مةةن 

-1 - 10
10مةةل مةةن التخفيفةةين  2بعةةدتا اخةةا  6-

 10و 5-
 Yeast Maltالعةة ل االولةةم و ا  عمةةى وسةةط  6-

Extract Medium  YM Agar ) تةم نخةام عمةى سةطو الوسةط الغةااام بواسةطة ناخةا  جةاجم  وSpreader  أطبةاق  6( وبواقة
 أيام لحين  هوا مستعماات الخمااا   4لمدة  م˚ 25داجة حااة يم لكل عينة، حانت األطباق 
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 االختبارات التشخيصية
 الصفات المظهرية لممستعمرات والفحص المجهري 

     ببتةةون، مغةةMalt extract ،1غةةم  20 بإاابةةة  المحاةةا MEA اعةةت العةة الت بطايوةةة التخطةةيط عمةةى الوسةةط الغةةااام  
داجة  يم  حانت (المدصدةبعوم و  5.6 س الهيداوجينم عندأل، ابط امعوم لتا مات موطا 1اكاا يم  غم 20و كموكو  غم 20
 X 40المالح ةةةات المتعموةةة بالصةةةفات الم هايةةة، ويحصةةةت تحةةت المجهةةةا الاةةوام عنةةةد الوةةوم  تسةةجمو سةةةاعة  48 لمةةدة م˚28

   لمالح ة خكل الخاليا الخمياية
 بارات الكيموحيويةاالخت

  م˚37و 25حرارة اختبار النمو في درجة   2
 7-3 ولمدة م˚37و 25داجة حاااة  يمبطايوة التخطيط، حانت  MEA اعت الخمااا عمى الوسط الغااام الصم  

 ( Pitt and Hocking, 2009 نمو ايجابية وجود  أيام  تسجل النتيجة سمبية عند غيا  النمو أو
 القدرة عمى مقاومة حامض الخميك الثمجي  وتحديدتفادة من النترات كمصدر وحيد لمنتروجين اختبار قابمية االس.2

بطايوة التخطيط، حانت عنةد داجةة حةاااة   MEAتم اجاات تاين االختبااين ب ااعة الخمااا عمى الوسط الغااام الصم          
 ( Pitt and Hocking, 2009 أيام  7-3 ولمدة م˚37و25 

 النمو في المستويات المنخفضة من الماء مع االرتفاع في مستوى الكاربوهيدرات  قابمية. 3
بنول جة ت مةن م اعةة كةل ع لةة مةن الخمةااا قيةد الدااسةة و ااعتهةا بطايوةة التخطةيط عمةى سةطو أطبةاق بتةاي معومةة تحتةوي        

 ( Pitt and Hocking, 2009 أيام  7-3م لمدة ˚28  حانت عند داجة حاااة Czapek agarعمى الوسط الغااام الصم  
 وقابمية النمو في المستويات المنخفضة من الماء مع زيادة في مستوى كموريد الصوديوم .4

بنول ج ت من م اعةة كةل ع لةة مةن الخمةااا قيةد الدااسةة و ااعتهةا بطايوةة التخطةيط عمةى سةطو أطبةاق بتةاي معومةة تحتةوي 
 ( Pitt and Hocking, 2009أيام   7-3م لمدة ˚28عند داجة حاااة    حانتCzapek agarعمى الوسط الغااام الصم  

   Mycelium Formation Testاختبار قدرة الخمائر عمى تشكيل المايسميوم 
 Pseudomycelium غيةةةةةةةةا حويوةةةةةةةةمأم  True$Myceliumلتحديةةةةةةةد وجةةةةةةةةود المايسةةةةةةةةيموم وخةةةةةةةةكمو سةةةةةةةوات أكةةةةةةةةان حويويةةةةةةةةا 

 Kurtzman and Fell,1998)  
 API 20Cاختبار نظام 

يعمةةةل عمةةةى  وتةةةو ن ةةةام خةةةاخ بتخةةةخيخ الخمةةةااا Biomerieuxالمجهةةة ة  اجةةةاي تةةةاا االختبةةةاا طبوةةةا لتعميمةةةات الخةةةاكة 
سةةاعة ويعةةد مةةن الطةةاق السةةايعة والمعتمةةدة يةةم التخةةخيخ، اا يةةتم قةةااتة النتةةاال ومواانتهةةا بجةةداول  22-25تخةةخيخ الخميةةاة بمةةدة 

 خاصة 
 مقاومة المضادات الحيوية
، (Candizole  Cd) ،Clotrimazole Ctالعةة الت التةةم لهةةا الوابميةةة عمةةى مواومةةة الماةةادات الحيويةةةة  مةةن اجةةل تحديةةد

Fluconazole Fc) ،Ketoconazole Kc) ،Lamisil Ls) ،Nystatin Nys)  لوحةةةةةةةةةةت الوسةةةةةةةةةةط الغةةةةةةةةةةااام الصةةةةةةةةةةم ،YPG 
25داجةةة حةةاااة  يةةمالماةةاو اليةةو الماةةادات الحيويةةة بعةة الت الخمةةااا بطايوةةة التخطةةيط، حاةةنت االطبةةاق 

سةةاعة مةةم  25م ولمةةدة ˚
 حددت الع الت المواومة والحساسة تجام الماادات الحيوية المستخدمة 

 النتائج والمناقشة
 عزل الخمائر

وكةان  Candida عينة لبن تعود ألابعة انوا  مةن جةنس 22من مجمو   ع لة من الخمااا 20أمبتت الدااسة الحالية وجود 
عةة الت بنسةةبة  C. krusei 3% واقمهةةا  هةةواا النةةو  63ع لةةة بنسةةبة  25الةةاي  هةةا يةةم  C. norvegensisاألنةةوا  تكةةاااا  أكمةةا
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ويمكن تفسيا سب  ااتفا  عدد الخمااا يم المبن ب سةبا  عديةدة منهةا   يةادة كميةة األوكسةجين المتاحةة بسةب  (  2%  الجدول 22
عةةن قةةداة  والتسةةويق ياةةالالتمةةوث الخةةااجم يةةم أمنةةات اإلنتةةاج  عةةدم التعميةة  أو اسةةتخدام بةةاد  مةةن لةةبن ممةةوث يةةم تموةةيو الحميةة  أو

 اليةةةا جم وخخةةةاون،  بعةةةج تةةةام الكاانةةةات عمةةةى تحمةةةل الحمواةةةة بخةةةكل نسةةةبم والنمةةةو بخةةةكل جيةةةد يةةةم داجةةةات الحةةةاااة المنخفاةةةة
 ( Taiwo et al., 2018 ; 2022 ،امبااك وموسى (  وتتفق تام النتاال م  دااسات أخام أنج ت عمى المبن 2020

 

 المبن عينات في بالخمائر اإلصابة ونسب عزالت عدد:  1الجدول
 لمتكرار % عدد العزالت أنواع الخمائر

C. guilliermondii 22 25 
C. krusei 3 22 

C. norvegensis 25 63 
C. utilis 22 22 
 - 20 المجموع

 

 الفحوصات التشخيصية لمخمائر
 الصفات المظهرية والفحص المجهري

 كاالتم  وتم Candidaال االختبااات التخخيصية أن الخمااا المع ولة تعود إلى أابعة أنوا  من جنس أ هات نتا
1. C. guilliermondii: ممةم، دااايةة، اات قةوام  بةدي مسةطحة ناعمةة المممةس معتمةة  2.6لةون مسةتعمااتها بياةات بوطةا  كةان

 ( Bو A-2مايكاوميتا م  وجود مايسميوم حويوم الخكل   3.3 بوطا خكل خمية ليمونيةت ها تحت المجها بوحاياتها ناعمة، 

2. C. krusei  داااية  بدية الووام، ناعمة المممس  معتمة كمياة التحد  واات حايات ممم،  2.2  مستعمااتها كايمية المون بوطا
  (Dو C-2  ويوممايكاوميتا وتتمي  بتكوينها لممايسميوم الح 6.2يبمغ قطاتا  ناعمة، تبدو تحت المجها كاوية صغياة

3. C. norvegensis  ممم داااية بووام  بةدي معةتم وحايةات ناعمةة، تحةت المجهةا تبةدو  2.3  مستعماات بياات مسطحة قطاتا
   (Fو E-2  ( مايكاوميتا اات مايسميوم حويوم4.62 × 22.352بياوية الخكل ابعاتا  

4. C. utilis ل مسطحة ماتفعة الماك ، حايةات المسةتعماات تكةون مهدبةة ممم داااية الخك 26 طباخياية قطاتا  مستعماات بياات
               ( مةةةايكاوميتا غيةةةا مكونةةةة لممايسةةةميوم 22.2 ×24.4خخةةةنة السةةةطو معتمةةةة، تحةةةت المجهةةةا تبةةةدو بياةةةوية كبيةةةاة الحجةةةم أبعادتةةةا  

 2-G وH)  

 االختبارات الكيموحيوية
 م ˚37و 25ة حرار  ةاختبار القدرة عمى النمو في درج .1

( وتةةاا 2 الجةةدول المختبةةاة ت نتةةاال تةةاا االختبةةاا أن لجميةة  العةة الت المداوسةةة الوابميةةة عمةةى النمةةو عنةةد داجةةات الحةةاااة بينةة
 ( Kirsop and Kurtzman,1998يتفق م  ما اكام  

 كمصدر وحيد لمنتروجين اتقابمية االستفادة من النتر  .2

 النتةةاات كمصةدا وحيةةد لمنتةاوجين بخةةكل اةعيو ماعةةدا الع لةةة جةاتت النتةةاال لتبةين قةةداة جمية  العةة الت عمةى االسةةتفادة مةن 
C.guilliermondii  وتةةةةةةةةةةام النتيجةةةةةةةةةةة تتفةةةةةةةةةةق مةةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةةا أخةةةةةةةةةةاا إليةةةةةةةةةةو كةةةةةةةةةةل مةةةةةةةةةةن (2الجةةةةةةةةةةدول التةةةةةةةةةةم نمةةةةةةةةةةت بخةةةةةةةةةةكل متوسةةةةةةةةةةط                            

Pitt وHocking  (2009  
 تحديد القدرة عمى مقاومة حامض الخميك الثمجي  .3

ابمية عمى مواومة حامج الخميك الممجةم إا نمةت بخةكل كميةو وتةاا يتفةق مة  المفتةاح التصةنيفم ( الو2الجدول  يالح  من 
  ( Pitt and Hocking, 2009 الاي اكام 
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  مستوى الكاربوهيدرات في تحديد قابمية النمو في المستويات المنخفضة من الماء مع االرتفاع  .4

 يةةم المسةةتويات الماتفعةةة مةةن الكاابوتيةةداات إا نمةةت العةة الت  نمةةو( تفةةاوت قةةداة العةة الت عمةةى ال2الجةةدول  كخةةفت نتةةاال   
C. guilliermondii وC. utilis ت نمةيةم حةين  بخةكل اةعيو C. norvegensis بصةواة كميفةة أمةاC. krusei  يكانةت سةالبة
  ( Pitt and Hocking, 2009 لالختباا وتاا يتفق م  

 اختبار قدرة الخمائر عمى تشكيل المايسميوم .5

 ت جميةةةةةةةةةةةةةةةةة  الخمةةةةةةةةةةةةةةةةةااا المختبةةةةةةةةةةةةةةةةةاة الوةةةةةةةةةةةةةةةةةداة عمةةةةةةةةةةةةةةةةةى تخةةةةةةةةةةةةةةةةةكيل المايسةةةةةةةةةةةةةةةةةميوم الحويوةةةةةةةةةةةةةةةةةم ماعةةةةةةةةةةةةةةةةةدا الخميةةةةةةةةةةةةةةةةةاة أ هةةةةةةةةةةةةةةةةةا 
C. utilis   2024( ومال عبيدة  2023التم أعطت مايسميوم كاا  وتام تمامل النتاال التم توصل اليها ومال عبيدة وخخاون ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 والميسيميوم المتكون وشكل الخاليا المبن المعزولة منمستعمرات الخمائر : 1الشكل 
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 المعزولة من المبن : اختبارات التشخيص الكيموحيوي لعزالت الخمائر2الجدول 
 

 الخمائر المشخصة

 االختبارنوع 
 القدرة عمى النمو في

 م˚37 م˚25
 اتالنتر  وجود

 (N)كمصدر 
حامض  وجود

 الخميك الثمجي
منخفض ماء  مستوى

 مكاربوهيدراتل عال  
منخفض ماء  وىمست
 NaCl لل عال  و 

C. guilliermondii  +++ +++ ++ +++ ++ +++ 
C. krusei +++ +++ + +++ - - 
C. norvegensis +++ +++ + +++ +++ + 
C. utilis +++ +++ + +++ ++ - 

 ، (  ال يوجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد نمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو،   + (  نمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو اةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعيو،   ++ (  نمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو متوسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةط،   +++ (  نمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو جيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد كميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو -  
 

 بةين المونيةة التغيةاات خةالل مةن عميهةا الحصةول تةم التم النتاال مي ت السابوة االختبااات لت كيد  API 20C ةةلا يحخ استخدم  .6
                                         دااسةةةةةةةةةة يةةةةةةةةةم عميةةةةةةةةو الحصةةةةةةةةةول تةةةةةةةةم مةةةةةةةةةا مةةةةةةةة  النتةةةةةةةةةاال تةةةةةةةةام توايوةةةةةةةةةت  (6 الجةةةةةةةةدول    Candida sp ةةةةةةةةةةةلا مةةةةةةةةن انةةةةةةةةةوا  اابعةةةةةةةةة

 Park et al., 2019 ; Dewaele et al., 2019 ;Arastehfar et al., 2019  )  
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 API 20 Cــ لباستخدام نظام ا تشخيص الخمائر المعزولة من المبن :3الجدول 

عزالت 
 الخمائر

 االختبارات

H
Y

P
H
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 M
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Z
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E
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 M
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X
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2K
G

 G
L

Y
 G

L
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O النتيجة 

2 + + + - + + - + + + + - + + + + + + + + - 
C. guilliermondii 

4 6 6 3 4 4 3 

2 
+ - - - - - - - + - - - - - - - - - - + - 

C. krusei 
2 0 2 0 0 0 2 

6 
+ - - - - - - - - - - - - - - - - - + + - 

C. norvegensis 
2 0 0 0 0 0 3 

2 
- + + - + + - - - - - - - - - + - - - - - 

C. utilis 
6 6 0 0 0 2 0 
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 مقاومة العزالت قيد الدراسة لممضادات الحيوية
  Candizoleةةةةةةةةةةةةةةةةةة للكانةةةةةةةةةةةةةةةةةت مواومةةةةةةةةةةةةةةةةةة  C.kruseiالخميةةةةةةةةةةةةةةةةةاة أن ( 2الجةةةةةةةةةةةةةةةةةدول   يتبةةةةةةةةةةةةةةةةةين مةةةةةةةةةةةةةةةةةن مالح ةةةةةةةةةةةةةةةةةة نتةةةةةةةةةةةةةةةةةاال

حساسةة يوةط لمماةاد مواومة لجمي  الماادات و  C. utilis كانت الخمياةحين  الحيوية يموحساسة لبوية الماادات  Nystatin و
تعة م مواومةة الخمةااا إلةى   المسةتخدمة ماةادات الحيويةةلموالحساسةية  يةم المواومةة، وتباينت الع لتين الباقيتين Nystatinالحيوي 
لمماةةادات الحيويةةة، ياةةاًل عةةن تطةةوا نةةو  المواومةةة التةةم تمتمكهةةا تةةام العةة الت اةةد أغمةة  الماةةادات المسةةتعممة  االسةةتخدامكمةةاة 

Sibanda and Okoh, 2007)) إلةى أن الخمةااا ( 2022  حبية  والسةعدي  توصةلC. albicans ،C. tropicalis  ،C. 

parapsilosis و C. krusei أ هةةات مصةةابون بالسةةالق الفمةةوي ونسةةات مصةةابات بةةدات المبياةةات المهبمةةم أطفةةال المع ولةةة مةةن 
%  25.3ييمةةةا أبةةةدت العةةة الت مواومةةةة بنسةةةبة  Clotrimazole 73.4% و  84.3%بمغةةةت Fluconazoleةةةة لامواومةةةة عاليةةةة تجةةةام 

تمبةةيط  يةةم يعمةةل Nystatinويعةةود تةةاا دوا  % مةةن اياةةل الخيةةااات العالجيةةة Nystatin  12وتبةةين أن   Ketoconazoleةةةلل
 الت ( إا وجد عند اختباا توبل عة2026  وتاا يتفق م  دااسة صويم  المهم يم بنات الغخات الخموي لمخمياة Ergosterolتصني  
( يالحةة  أن عةة الت 2026أمةةا الطةةاام   Nystatin.الحيةةويأن جميةة  العةة الت كانةةت حساسةةة لمماةةاد  Saccharomycesخميةةاة 
 Terbinafineو Ketoconazole وItraconazole  و Fluconazole أ هات مواومة لمماةادات الحيويةةC. albican خمياة 

جميةة  العةة الت  يكانةةت Nystatinةةة للبالنسةةبة أمةةا   Itraconazole ةةةلاو  Fluconazoleةةة للباسةةتمنات ع لةةة واحةةدة ا هةةات حساسةةية 
 ( أن الخمةةةةةةااا2025وخخةةةةةاون   ةمةةةةةال عبيةةةةةديةةةةةم حةةةةةين تبةةةةةين يةةةةةةم دااسةةةةةة  يوةةةةةط  ع لةةةةةة واحةةةةةةدةباسةةةةةتمنات حساسةةةةةية لهةةةةةاا الماةةةةةاد 

BA78 Cytobasidium   minuta و BA83 R. glutinis وR. graminis BA1 وR. mucilaginosa BA58  و R. 

mucilaginosa BA75 وR. mucilaginosa BA61  وS. cervisiae BA179  ةةةة للكانةةةت مواومةةةةCandizole  ،
Fluconazole  ،Lamisil وNystatin  ة للوحساسةClotrimazole و.Ketoconazole  

 
 حساسية الخمائر المعزولة من المبن لبعض المضادات الحيويةاختبار  :4جدول ال

 

R  Resistance ا الى صفة المواومة يتخ 
S  Sensitive  تخيا الى صفة الحساسية 

 المصادر العربية
 المبن المحمم(  ع ل وتعايو الخمااا واألعفان الممومة لبعج أنوا  2022ة احمد  موسى، خديج ;أمبااك، محمد عبدالسالم

  25-22(، 2-2 17والمستواد المعاواة لمبي  بمدينة طاابمس، ليبيا  المجمة الميبية لمعموم ال ااعية  
  صفحة  242. واياسمنخواات جامعة حم  كمية ال ااعة،  ."ميكاوبيولوجيا األغاية واأللبان"(  2645باخا، سهيل  

ودااسة حساسيتها  Candida Spp ة لاخمااا  أنوا ع ل وتخخيخ بعج  ( 2022السعدي، عمم حمود  ; حبي ، اجات عمم
  632-622(،26  3،معموم الصاية والتطبيويةلمجمة جامعة بابل   لبعج الماادات الفطاية

 المضادات الحيوية
 ائرالخم

Nys Ls Kc Fcz Ct Cd 

S R S R R S C. guilliermondii 

R S S S S R C. krusei 

S S R R S S C. norvegensis 

S R R R R R C. utilis 
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المع ولة من  Saccharomyces ةللمخمياة من جنس ادااسة تخخيصية وواامية ج ياية  ( 2013صويم، بمويس يحيى نجم  
  ، الموصل، العااق، جامعة الموصللمعموم الصاية دكتواام، كمية التابية أطاوحةمصادا مختمفة يم مدينة الموصل، 

المع ولة من المااى المصابين بدات  .Candida spp(  دااسة تخخيصية لخمياة المبياات 2013الطاام، ااي  قاسم محمد  
لبعج  إنتاجهاعمى  األحماوالمستخمخ الماام لمخاي  األمالمبياات الفموي يم مدينة الموصل ودااسة ت ميا حمي  

  ، الموصل، العااق، جامعة الموصللمعموم الصاية دكتواام، كمية التابية أطاوحةعوامل الاااوة  
 من الخمااا نوا أ بعج وتخخيخ ع ل(  2023 ادا قجاجيس، اايعة  ;سمطان، اعد حسانم; مال عبيدة، بادية عبدالا اق جمال

  2-2(،2 27  مجمة عموم المستنصاية النباتات بعج وتابة وااقأو  مماا
 صبغة إنتاج جينات عن مواق  (  التحاي2025جاجيس، اايعة قادا   ;سمطان، اعد حسانم ;مال عبيدة، بادية عبدالا اق جمال

   22-22(، 2 27  مجمة عموم الاايدين،Rhodotorula  mucilaginosa BA61الخمياة يم كااوتين-البيتا
من الناحية الواامية والج ياية  Rhodotorulaع ل وتخخيخ ودااسة بعج أنوا  الخمياة (  2024مال عبيدة، بادية عبدالا اق جمال  

 ل، الموصل، العااق دكتواام، كمية التابية لمعموم الصاية، جامعة الموص أطاوحة  β-carotene إنتاجوكفاتتها يم 
الخمااا والفطوا الممومة لمبن الااا  المنتل يم بعج  تحاي. (2010أحمد   ،تدال; أنوا ،عممالحاج  ;اليا جم، صباح
   275-261،(1 26اي ات السواية وتخخيصها  مجمة جامعة دمخق لمعموم ال ااعية،حالم
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Investigate some Species of Candida Contaminated with Yogurt and Tested its 

Sensitivity to some Antibiotics  

 

Badia Abd Al-Razaak Malla Obaeda 
Department of Biology / College of Science/ University of Mosul

 

 
BSTRACT 

Twenty-five samples of sheep yogurt were collected from different regions in Nineveh 

Governorate, marketed to local markets in the city of Mosul / Iraq. Isolates were diagnosed after 

phenotypic; culture and biochemical tests and the diagnosis was confirmed using API 20C test. The 

results showed that yeasts belong to the following species: Candida guilliermondii 28%, C. krusei 

12%, C. norvegensis 36% and C. utilis 24%. The resistance of isolates was studied for six 

antibiotics. The results of the sensitivity examination showed a variation in the resistance of yeasts 

to antibiotics and yeast showed C. utilis resistance to all antibiotics used except Nystatin while the 

yeast C. krusei was sensitive to all antibiotics and was resistant to Candizole and Nystatin. The rest 

of the isolates varied in the resistance to the antibiotics used. 

 

Keywords: yogurt, diagnosis, Candida spp., antibiotics.  

 


