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Effect of Ascorbic acid on the sensitivity of Salmonella typhi to
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Abstract
This study included the investigation of the effect of Ascorbic acid (Vitamin
C) and incubation at temperature of 44 C° on the sensitivity of Salmonella typhi to
some antibiotics to which resistant it was Resistant Results showed that Ascorbic acid
had a curing impact in removal of resistance character against many antibiotics
(Amikacin Erythromycin ,Tobramycin, Penicillin ). Concentration of Ascorbic acid
had a role in its effectiveness and the concentration (1.5) mM was the best in all
curing results. The study also demonstrated that the temperature 44c° had a curing
effect on the resistance of bacteria under to most studied antibiotics except
erythromycin according to this results and because Ascorbic acid is not toxic, it be
used with antibiotics against infection with Salmonella typhi .
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الخالصة
شممسما الا ارسممح الحاليممح تؾضممي تمميرير حممامض اكسممكؾربػ ( Ascorbic acidفيتمماميؽ  )Cوالتحزمميؽ
بارجممح ح م اررة 44م فممي حداسمميح بكتريمما  Salmonell typhiتجمماع دمما مممؽ السزمما ات الحيؾيممح السقاومممح ل مما,
واع مرت الشتمماان اا حممامض اكسممكؾربػ تماا لم تمميري ار فممي تحييما وا ازلممح

مممح السقاومممح تجماع دمما مممؽ السزمما ات

الحيؾيم ممح(Tobramycin , Erythromycin ,PenicillinوAmikacin

) وتم مماا لترتي م م الحم ممامض و ار فم ممي

تمماريرع واا الترتي م ( )5.5ممممي مممؾكرن تمماا مالاسمما لجسيممت نتمماان التحييمما ,وبيشمما نتمماان الا ارسممح اا رجممح الح م اررة

44م تمماا ل مما ت مميرير محيمما ف ممي مقاومممح م غممؼ السز مما ات الحيؾيممح الساروس ممح دمماا السز مما . Erythromycin

واسممتشا ا الممه اممتع الشتمماان ول ممؾا حممامض اكسممكؾربػ مرتممت تيممر سممام تممؼ اكسممتشتاج بامكانيممح اسممتخاام ت ممالج

مذترك تجاع اك ابح بجررؾمح . S. typhi
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السقدمة
أ بحا مذكمح مقاومح البكتريا لألنؾاع السختممح مؽ السزما ات الحياتيمح ممؽ السذمكالت ال السيمح الس سمح
حي م

تقممؾم اممتع الج مراريؼ باسممتسرار بتظممؾير آليممات مقاومت مما وأكثرامما شمميؾدا اممؾ إنتمماج أن يسممات م يشممح ت سممى دمممه

إح ممااث تغييم ممر فم ممي ترتيم ممت السزم مما وبالتم ممالي تحممم م فسم ممثال أن يسم ممات  -lactamasesالتم ممي تحمم ممى المتم مما ككتم ممام

 -lactamلب ض المشدمميشات والدمالؾسممؾريشات وتمتلػ انم يؼ  chloramphenicol acetyl transferaseالمتن
ي س ممى دم ممه إبظ مما مم ممؾ السز مما ال مؾراممشيك ممؾ  .]5[ chloramphenicolوتيرا مما م ممؽ السز مما ات وبالت ممالي
تمقممااا الماا مماة ال الجي ممح ول ممتلػ أ ممب د ممالج ال ام مما م ممؽ األمم م ار

أمم م ار ف ممي تاي ممح الرم م ؾبح باإلض ممافح إل ممه أا

اكسممتخاام السمممر ل ممتع السزمما ات ل م آرممار سمممميح جانميممح دمممه الرممحح [ ,]2ل ممتا الدمممت فالا ارسممات مدممتسرة فممي
استخاام تافح الؾسااى لمتخمص مؽ مقاومت ا لمسزا ات الحيؾيح مثمى رجمح الحم اررة واكس ال امماروجيشي واسمتخاام
الس ا ا الثقيمح و زمؽ التحزيؽ وتتلػ استخاام مؾا تيسياويح مختممح وتيراا [. ]3
ت ممؾ مقاومممح البكتريمما لمسزمما ات الحيؾيممح إلممه امتالك مما جيشممات م يشممح دمما ة ت ممؾا مؾجممؾ ة دمممه البالزميمما
 Plasmidوالممتن اممؾ بممارة دممؽ قظممت ااريممح مممؽ  DNAم وجممح ل مما القممارة دمممه التزممادم سممارج ترومؾسممؾم
الخميممح البكتيريممح لممتا ف ممي دؾامممى وراريممح م سممح فممي الخميممح البكتيريممح ت دممم ا القممارة دمممه إنتمماج ذيمانممات سارجيممح
 Exotoxinsوال يسؾكيد مميؽ  Haemolysinوانتم مماج مدتز مماات اكلترم مما antigens

السزا ات الحيؾيح وإنتاج ا ,اضافح اله ال اما مؽ الؾعاام اكسرى الس سح لمبكتريا [.]4

 Adhesiveومقاومم ممح

وت م م م م مما بكتريم م م م مما  S.typhiالسدم م م م مممبح لمحسم م م م ممه التايمؾايايم م م م ممح والتم م م م ممي ت م م م م ممؾ لم اامم م م م ممح الس ؾيم م م م ممح

 Enterobacteriaceaeا ممي م ممؽ الجم مراريؼ الس س ممح الت ممي تشتذ ممر بر ممؾرة وبااي ممح دالسي مما ومحمي مما والت ممي ط ممؾرت
مقاومت ا لم الجات برؾرة واضحح [. ]5,7,6
فيتمماميؽ  Cي مما مممؽ الميتاميشممات الس سممح جمماا لمرممحح حي م

ان م يقممؾن السشادممح ودمما ة مؤسممت فممي حمماكت

األنمم م ممؾن ا واإل م ممابات المامروس م مميح ,وا م ممؾ مرت م ممت مت م ممؾفر وام م ممؽ وم م ممروي دمسي م مما باس م ممؼ حم م مامض اكس م ممكؾربػ
 Ascorbic acidواؾ دامى مخت

ول تا ف ؾ مظمؾب لحمم الس ما ا فمي الحالمح السخت لمح مثمى الحامما والشحماس

و ي ز امتراص الحاما دؽ طريق إبقاا في الحالح السخت لح واؾ مظمؾب أيزا إلضافح مجسؾدمح ال ياروتدميى

إل ممه إنم م يؼ  hydroxylaseأرش مما دسمي ممح

ممشت ال ممؾكجيؽ ,ومظم ممؾب أيز مما ل ممام الحم مامض اكميش ممي تامروس مميؽ

 tyrosineأرشا ترشيت ارمؾا األ رنماليؽ ,الرميغح الج ايمح لحمامض اكسمكؾربػ امي  C6H8O6وزن ما الج ييمي
 176.13وامؾ بمارة دمؽ مدممحؾ ابميض رابما نؾدما ممما فمي األوسما الجافمح  ,ل شم متيكدما بدمردح فمي السحاليممى
ويتحمى بد ؾلح فمي السما و ال حمؾ ودمايؼ التحممى فمي ال مؾروفمؾرم واألمثمر والمشم يؽ .ويدمتخام فمي طمر الحمم

ضا المدا الجررؾمي لألتتيح .
يدتخام حامض اكسكؾربػ ل الج ب ض اكم ار

تسر

اكسقربؾ ويدتخام تسزا لألكداة ويقمى

مؽ اك ابح بال اما مؽ اكحيا السج ريح السسرضح ,ويقؾن الج از السشادي وتريات الام الميض  ,ويخت
البكتريا السسرضح في المييات الحامزيح حي

اا استخاام ترتي 2.5تؼ مؽ حامض اكسكؾربػ يخمض pH

اك رار اله  5.5وي ا حا مض اكسكؾربػ احا ال ؾامى السحياة لمبكتريا في مقاومت ا لم اما مؽ السزا ات
الحيؾيح وادظا

مح السقاومح تجاع السزا ات الحيؾيح [. ]8
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وقا اجرن اتا البح

ب اي راسح قابميح حامض اكسكؾربػ في تحييا وازالح

مح السقاومح لم الجات في

جررؾمح  S. typhiومقارنح ذلػ مت تارير رجح الح اررة ال اليح 44م.
السهاد وطرائق العسل
-0السهاد
0-0البوتراا السدتخدمة ي الدباكسة
اسممتخاما بكتريمما  S.typhiالس ولممح والسذخرممح فممي قدممؼ دمممؾم الحيمماة  /تمي مح ال مؾم\جام ممح السؾ ممى.
مممؽ ديشممات م السرضممه السذممكؾك بت ممابت ؼ بممالحسه التايمؾايايممح مسممؽ راج مؾا مختم مرات مدتذ م يات الذممما وابممؽ
سمميشا وال ساليممح والدممالم وال ممام فممي محافغممح نيشممؾى فزممال دممؽ السختم مرات األاميممح التممي استيممرت مممؽ اسممى مرت م

السحافغح وسارج وتانا ال يشات تسثى تال الجشديؽ واألدسار تافح [.]2
 8-0حامض االكسوهبب Ascorbic acid
ت ممؼ الحر ممؾ دم ممه حم مامض اكس ممكؾربػ بر ممؾرة ن ي ممح والسج م م م ممؽ الذ ممرتح ال ام ممح لر ممشادح اك وي ممح
والسدتم مات الظميح سام ار -ال ار .
1-0اقراص السزادات الحيهاة
اس م م م م م ممتخاما اقم م م م م م مراص السز م م م م م مما ات الحيؾي م م م م م ممح ف م م م م م ممي الج م م م م م مماو ( )5والسج م م م م م م م ة م م م م م م ممؽ ش م م م م م ممرتح
 Bioanalyse LTD Ankara Turkeyلغر

بياا حداسيح البكتريا قيا الاراسح.

جدول ( )0السزادات الحيهاة السدتخدمة قيد الدباكسة.
التراكي (مايكروترام/قرص)

السخترر

السزا الحيؾن

15
51
10
51
51
10
10
25
25
10
5
51
10
51
51

E
VA
S
P
CN
C
TMP
AX
SXT
AM
RA
TE
DA
AK
TOB

Erythromycin
Vancomycin
Streptomycin
Penicillin
Gentamicin
Amoxicillin+Clavanic acid
Trimethoprim
Amoxicillin
Trimethoprim+Sulphamethoxazole
Ampicillin
Rifampin
Doxycycline
Clindomycin
Amikacin
Tobramycin
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 -2طرائق العسل
0-8اختباب الفعالية التثبيظية لمسزادات الحيهاة قبل السعاممة-:
استممرت الم اليمح التثميظيمح لمسزما ات الحيؾيم دممه نسمؾ بكتريمما  S. typhiقيما الا ارسمح باسمتخاام طريقممح

استبممار الحداسمميح (طريقممح اكنتذممار بمماألقراص) وباكدتسمما دمممه طريقممح  Bauerوجسادتم سممش  ]9[ 5966حي م

حزمر الس ممق البكتيمرن باسمتخاام انابيممت حاويمح لسحممؾ السمحمي المدميؾلؾجي  Normal Salineوقؾرنما تثافممح
الس ممق الجررممؾمي بانمؾبمح ماكمرلشمما ال ياسميح  Macfarland Standards No.1لمحرممؾ دممه ترتيم الخاليمما
(  ) 518سميممح  /سممؼ , 3نقممى 1.5سممؼ 3مممؽ الس مممق البكتيممرن ولق م باسممتخاام ماسممحح قظشيممح م قسممح دمممه وس م

األكار السغتن رؼ حزشا اإلطبا بارجح ح اررة ْ 37م لساة  31قيقح ل ي يحرى التذرب .ب ا ذلػ رمتما اقمراص
السزا ات الحيؾيح بؾساطح ممق م قمؼ دممه سمظ اكطبما السمقحمح وحزمشا بارجمح حم اررة ْ 37م لسماة  24سمادح
وب ا انت ا فترة التحزيؽ تؼ قياس أقظار التثمي حؾ اكقراص.

 8-8اختباااب تااأثير تراكياام حااامض االكسااوهبب
السقاومة لها:

عمااى حداكسااية البوتراااا السدبوكسااة تجاااه السزااادات الحيهاااة

حزمر 25ممى ممؽ السحممؾ ال ياسمي  Stock Solutionلحمامض اكسمكؾربػ وذلمػ بمؾزا 1.122تمؼ
مؽ مدحؾ الحامض وذوب في  25مى مؽ السا السقظر الس قؼ بيس اياروجيشي ( )7.2لمحرؾ دممه الترتيم
 5ممي مؾكر /لتر مؽ الحامض  ,حي

استت الحجؾم التاليمح ( 1.5و  1.25و  1.5و  5و  5.5و  )2ممى ممؽ

السحمؾ ال ياسي تى دمه حاة ووض ا في فياكت نغيمح وم قسح ,وتحا عروي ت ميؼ
باستخاام السر السغتن الس قؼ اله  5مى حي

مارم اكسمما الحجمؾم

تانا حجؾم السر السغمتن السزمافح (, 4 , 4.5 , 4.75 , 4.9

 )3 , 3.5مممى دمممه الت مؾالي لمحرممؾ دمممه التراكي م ( 1.5و  1.25و  1.5و  5و  5.5و  )2ممممي مممؾكر  /لتممر
واستشا ا اله [. ]10
ب ما ذلممػ لقحمما امتع التراكيم ب م  1.5ممى مممؽ م ردممح البكتريمما ب سمر  24سممادح تسمما لقم  5مممى مممؽ السممر
السغتن ت يشح سميظرة وحزمشا بارجمح حم اررع  37م لسماة  24سمادح ،ب ما انت ما فتمرة التحزميؽ اسمت 1.5ممى ممؽ
الشسممؾ الشمماتن بممالتراكي السختممممح مممؽ حممامض اكسممكؾربػ تممى دمممه حمماة و نذممرت دمممه سممظ اككممار السغممتن
باستخاام الساسحح القظشيح وترتا اكطبا لتتذرب لساة  31قيقمح ب مااا وضم ا اقمراص السزما ات الحيؾيمح و
حزشا اكطبا بارجح  37م لساة  24سادح وقيدا مشاطق التثمي .
 1-8تأثير الشسه ي دبجة الحرابة  44م عمى حداكسية البوتراا السدبوكسة تجااه السزاادات الحيهااة السقاوماة
لها:

لق  5مى مؽ وس السر السغتن بسدت سرة ممر ة مؽ جررؾمح  S. typhiوحزشا الس ردح الجررؾميمح
لساة  24سادح دشا رجح ح اررع 37م  .ب ا انت ما فتمرة التحزميؽ اسمت  1.5ممى ممؽ الس ردمح الجررؾميمح ولقم ب ما
 5مى مؽ وس السر السغتن وحزؽ الؾس الغتااي السمق لساة  24سادح دشما رجمح حم اررة  44م فزمال دمؽ
ذلممػ تممؼ اسممت  1.5مممى مممؽ الس ردممح الجررؾميممح (الس ردممح اك ممميح) واضمميى الممه  5مممى مممؽ وسم السممر السغممتن
وحزم ممشا الس ردم ممح لس م مماة  24سم ممادح دشم مما رج م ممح ح م م اررة  37م كسم ممتخاام تشس م ممؾذج سم مميظرة لسالحغم ممح التحيي م مما
التمقااي[.]55
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ب ا انت ا فترة التحزيؽ است 1.5مى مؽ الس ردح المتيح ونذرت دمه سظ اككار السغتن باستخاام
الساسحح القظشيح وترتا اكطبا لتتذرب لساة  31قيقح ب ااا وض ا اقراص السزا ات الحيؾيح و حزشا
اكطبا بارجح ح اررة  37م لساة  24سادح وقيدا مشاطق التثمي .
الشتائج والسشاقذة

اج ممرى استب ممار الحداس مميح لبكتري مما typhi

 S.تج مماع السز مما ات الحيؾي ممح لغ ممر

مقارن ممح ت مميرير ب ممض

السزا ات الحيؾيح الستااولح قمى وب ا م اممح بكتريا  S. typhiتسا مؾض في الجاو ( ،)2حي
اتع البكتريا لدب ح انؾاع ممؽ السزما ات الساروسمح السؾضمحح فمي جماو ( )5حيم

متز مقاوممح

از ا ت ممؤس ار انسما السقاوممح

في مما تج ماع ال اممما مممؽ السزمما ات مممؽ سممال تظؾيرا مما آليممات مقاومممح لمسزمما ات بامتالك مما آليممات تحممؾ السم مؾا
السزا ة لمبكتريا اله مرتبات تير سامح ،فزال دؽ انتقا الجيشات السدميؾلح دمؽ مقاوممح البكتيريما ضما السزما

الحيم م ممؾن مم م ممؽ سميم م ممح إلم م ممه أسم م ممرى  ،وام م ممي سا م م مميح شم م مماا ح فم م ممي البكتيريم م مما وليدم م مما مؾجم م ممؾ ة فم م ممي ال ااشم م ممات

األسرى[.]54,53,52

جدول ( )8حداكسية كوتراا  S. typhiقبل السعاممة تجاه كعض السزادات الحيهاة.
اسؼ السزا الحيؾن

نس الحداسيح

Erythromycin
Vancomycin
Streptomycin
Penicillin
Gentamicin
Amoxicillin+Clavanic acid
Trimethoprim
Amoxicillin
Trimethoprim+Sulphamethoxazole
Ampicillin
Rifampin
Doxycycline
Clindomycin
Amikacin
Tobramycin

R
R
S
R
R
S
S
S
S
S
S
R
S
R
R

استخاما السزا ات الحيؾيح الدب ح السقاومح ل ا فمي التجمارب الالحقمح لميماا قابميمح حمامض اكسمكؾربػ
في ازالح او تحييا

مح السقاومح ل تع السزا ات حي

متز مؽ الجاو ( )3اا التراكيم ( 1.5و 5و  5.5و )2

ممي مؾكرن لحامض اكسكؾربػ اع رت تيري ار محيياا لبكتريما  S. typhiضما ارب مح انمؾاع ممؽ السزما ات الحيؾيمح

قيمما الا ارسممح واممي  Erythromycin ,Penicillin ,Amikacinو  Tobamycinمسمما مؤتمما قابميممح التحييمما التممي

يستم م م مما ام م ممتا السرتم م ممت والتم م ممي رسم م مما فم م ممي ج م م مراريؼ اسم م ممرى مش م م مما acidilactics

]55[ Pediococcus

marcesnces ]17[ Pseudomonas aeruginosa ]16[ Staphylococcus aureus

Sarratia

[ ]18واا امتع الم اليمح السحيماة لحمامض اكسمكؾربػ قما ت مؾا ناتجمح دمؽ التحمؾرات فمي سرمااص ال م  DNAتسمما

انم ي سمى دمممه اكدمماة الممااؾا السكؾنمح لمغذمما البالزمممي وتثمممي ال اممما ممؽ الم اليممات الحيؾيممح ويممؤرر دمممه دسميممح
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استشداخ البالزمياات [ ]59واا اتع التاريرات السختممح اي التي تدااؼ بظريقح او باسرى فمي ا ازلمح

ممح السقاوممح

تجاع السزا ات ذات اليات ال سى السختممح .
كسمما يالح م مممؽ الشتمماان فممي الجمماو ( ) 3اا ترتي م الحممامض ل م

ور فممي التممارير فمممي حالممح تممى م ممؽ

 Amikacinو  Penicillinبمماأ التممارير مممت الترتي م اكو (  )0.1ممممي مممؾكر رممؼ از ا مممت زيمما ة الترتي م اممما فممي
حالممح السزمما مؽ  Erythromycinو  Tobamycinفقمما بمماأ التممارير مممت الترتي م ( ) 0.5ممممي مممؾكر ويممماوا اا
التارير قا يدتقر في الترتي ( ) 1.5ممي مؾكر التن ي ا الترتي اكمثى ل افح السزما ات الستماررة  .اا دمام تمارر
ب يمح السزمما ات بتراكيم الحمامض السختممممح ربسمما ي مؾ الممه دممام وقمؾع جيشممات السقاومممح دممه البالزميمماات او دممام
تارر اليات السقاومح تجاع اتع السزا ات .
وا ذا ما استنا بشغر اكدتبار اا حامض اكسكؾربػ ما ة تير سامح (فيتاميؽ  ) Cفباكمكماا اسمتخاام ا

برؾرة مذمترتح ممت السزما ات الحيؾيمح التمي قما ت مؾا الجمراريؼ مقاوممح ل ما وسا مح فمي حالمح اك مابات الستدممبح
بجررؾمح .S. typhi
جدول( )1تأثيرالتراكيم السختمفة لحامض االكسوهبب عمى حداكسية البوتراا السدبوكسة تجاه السزادات الحيهاة
السقاومة لها(قظر التثبيط كالسمم).

تراكي حامض اكسكؾربػ
السزا ات الحيؾيح
Erythromycin
Vancomycin
Penicillin
Gentamicin
Doxycycline
Amikacin
Tobramycin

1.5
مم

1.25
مم

1.5
مم

5
مم

5.5
مم

مهالبي مهالبي مهالبي مهالبي مهالبي
25
20
56
6
6
6
6
6
6
6
25
59
55
52
51
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
25
22
9
9
8
21
53
8
6
6

2
مم

مهالبي
25
6
27
6
6
31
21

يذمير الجماو ( )4المه تميرير رجمح الحم اررة  44م السدمتخام فمي مقاوممح بكتريما  S. typhiتجماع السزما ات

الحيؾيممح قيمما الا ارسممح حي م

ا ت الس اممممح ب ممتع الارجممح الح ارريممح الممه ا ازلممح

مممح السقاومممح لس غممؼ السزمما ات مسمما

ي كممح حداسمميح الجيشممات او اكليممات السدممؤولح دممؽ السقاومممح لمح م اررة [،]55,5وبقيمما الجررؾمممح مقاومممح لمسزمما

الحيؾن  Erythromycinمسما متممق ممت ارسمات دممه جمراريؼ اسمرى تؤتما دمام تمارر مقاوممح امتا السزما بمالح اررة
 Pseudomonas aeruginosaو  ]21[ Proteus mirabilisوتدمتخام رجمح الحم اررة ال اليمح برمؾرة شمماا ح

فممي اجم ار التحييمما فممي الجمراريؼ فقمما تؾ ممى [ ]59الممه تحييمما بالزميمما السقاومممح لمسزمما الحيممؾن  Kanamycinفممي
جررؾمممح  Proteus vulgarisبرفممت رجممح الح م اررع الممه  42م وتممميؽ اا تزممادم اممتا البالزميمما حدمماس لمح م اررة
وب ا نقى اتا البالزميما بماكقتراا المه سمالكت لجررمؾمتي  E.coliو  Salmonella typhimuriumواسمتخاما
الح اررة ت امى محيا ل تع الدالكت وحرى تحيياا واضحا ضا اتا السزا .
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تأثير حامض األكسوهبب ي حداكسية كوتراا  Salmonella typhiتجاه السزادات الحيهاة
جدول ( )4تأثير الشسه ي دبجة الحرابة  44م عمى حداكسية البوتراا السدبوكسة تجاه السزادات الحيهاة
السقاومة لها (قظر التثبيط كالسمم).

السزا ات الحيؾيح
Doxycycline
Vancomycin
Penicillin
Gentamicin
Erythromycin
Amikacin
Tobramycin
واشممار الباح م

اقظار التثمي بالسمؼ
54
59
15
22
6
21
59

[ ]25ف ممي ارسممح لظمي ممح السؾرر ممات الخممارج ترومؾسممؾميح لر مممات السقاومممح لمسز مما ات

الحيؾيممح والس مما ا الثقيمممح تؾن مما دمممه البالزميمماات واشممار الممه اا م مما المقممااا التمقممااي لمرمممح الساروسممح تتمميرير
ت سى دمه زيا ة م ا فقااا اتع الرمات.

بالسؾا ال يسياويح السحياة و رجات الح اررةال اليححي

اا رجات الحم اررة السرتم مح تحمم البكتريما دممه بشما بروتيشمات الرمامحالح ارريحHeat shock proteins
واممتع تد مسه بالؾ مميمات  Chaperonesوالتممي تدتشدممج وتتممرجؼ اسممتجابح كرتممماع رجممح الح م اررة وتحسممي الخميممح
الجررؾميح مؽ اكذى فتسشت مدج المروتيشات اذ ت سى دمه طي ا فترب فمي حالمح مدمتقرة وعي يما وح ارريما وت يمااا
اله الذكى الظمي ي ب ا زوا السؤرر[. ]22
وبالسقارنح مت حامض اكسكؾربػ تانا الحم اررة ذات تمارير اوسمت ممت مالحغمح تمارير حمامض اكسمكؾربػ
دممه السزما  Erythromycinالمتن لمؼ متمارر بمالح اررة تسمما انم ممؽ الشاحيمح التظمي يمح باإلمكماا اسمتخاام حممامض
اكسكؾربػ في ال الج السذترك مت السزا ات الحيؾيح.
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