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 کيدهچ

ب  عملوگن سوب لتاگ بلاگی    ( بروترکسرن)ههی  مهسب  ههی پاوبروترو  ب  هماگ  پابروترک گست هد  هم  هن نوس : وقدوه
هلهی پاوبرلوترو  بلاگی تشلورل کالوس        ب  عا  سلهتوگس  نوسل    ،پاوبروترو ههی  گف گتش غهلبر  و اشد پهتدگا بهکتای

هلهی  بااسل  تاکرلب   ،هدف گس گتلن  طهل،ل    .گی آب تهن پرشمههد شد  گس  پهتدگا و ح ظ غهلبر  دا  رواوبروتهی اود 
گلرگوفاوکتلوس،  هلهی گتملولرن،   بله پابروترلک   Pediococcus acidilactici برلوترو  بلهکتای پاوبرلوترو     ختال  سلرن  

 .بروترو  بودسگتاوگلرگوسهکهاتد ب   مظوا  ،اف  بهتاتن تاکرب سرن

هللهی گتمللولرن، گلرگوفاوکتللوس و  هللهی حللهوی پابروترللک  دا   للر  P. acidilacticiبللهکتای  :هااا  وااواد و رو 
ب  هلوگسی بااسل    هه و گسردتت  سههت    ر  ت   شاگت  کش    ر گن اشد بهکتای. سگتاوگلرگوسهکهاتد اشد دگد  شد

تولرلد شلد  دا   ( بوتاتلک، پاوپروسرلک و گسلترک گسلرد    )ب،،و  ت،ررن کم   قهدتا گسردههی چاب سسجرا  کوتله   . شد
 .گسجهم شدبروترو  به گست هد  گس دستگه  کاو هتوناگف   هتگ به کهاگت  بهال هاتک گس ترمهاههی سرن

گلرگوسهکهاتد  بروترو  به سگتاو دا تاکرب سرن P. acidilacticiتای ستهتج گتن  طهل،  سشهن دگد ک   ر گن اشد بهک :نتايج
سلهتا  . (P value <0.05)برلوترو  و ترملها شلههد فهقلد پابروترلک بلود       دگای برشتا گس سهتا ترمهاههی سلرن گوا  ،م  ب 

   لر  سرل  دا ترملها   همچمرن گسردتت  سهلهت   . (P value >0.05)دگای گس سظا اشد بهکتای سدگشتمد ترمهاهه ت هوت  ،م 
P. acidilactici   دگای دا  قهت ل  بله سلهتا ترمهاهله سشلهن دگد      گلرگوسلهکهاتد کلههش  ،مل    بله سگتالو(P value <0.05) .

بروترو  بل  تاترلب پاوپروسرلک و گسلترک     ههی سرنبرشتاتن و کمتاتن گسرد چاب سسجرا  کوته  تولردی دا هم  ترمها
برلوترو  سشلهن   دگای برن ترمهاهلهی سلرن  شد  گسترک و پاوپروترک گسرد ت هوت  ،م گناچ   قهدتا تولرد . گسرد بودسد

به سگتاو گلرگوسهکهاتد  P. acidilactici، برشتاتن  ر گن بوتاتک گسرد تولرد شد   ابوط ب  ترمها (P value > 0.05)سدگد 
 .(P value <0.05)دگای به سهتا ترمهاهه دگش   ،م بود ک  گخت،ف 

و  P. acidilacticiگس بلهکتای پاوبرلوترو     هم  لهن ستلهتج گتلن  طهل،ل  سشلهن دگد کل  گسلت هد         :ايري نتيجهبحث و 
 .توگسد ب  عموگن تاکرب سرن بروترو  باگی آب تهن بهرم   طاح بهشد   گلرگوسهکهاتد،  سگتاو

 کوته  بروترک، اشد، گسرد چاب سسجرا  ، سرنP. acidilacticiپاوبروترک،  :هاي کليدي واژه
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 وقدوه

هلهی  لواد  طهل،ل  دا     تاتن پابروترک ته ب  گ اوس  ه 

هلهی بدسل  آ لد  گس      طهل،هت گس هس  و دگ ل  فاوکتلهن  

و  1) اتش  نره  کهسم ، گتمولرن و گلرگوفاوکتوس بود  گسلد 

گلرگوسلهکهاتدهه  هسملد   ع،و  بلاگتن دو  لواد، سلهتا    (. 2

گلرگوسهکهاتد بدس  آ لد  گس  لوگد غمل  گس سگتل،ن     سگتاو

هلهی غرلا قهبلل هول  ولل  قهبلل       ب  عموگن کابوهرلدگات 

شلوسد کل   مولن گسل  گ لاگت        ل  تخمرا دا سظا نافت  

 شهب  و تله حتل  بهتلای اگ س لب  بل  گتلن دو پابروترلک        

ولرلد و  هملوس ت  ،گتلن  به وجود(. 3)شمهخت  شد  سشهن دهمد 

هله چملدگن شلهتگ سشلد      گست هد  گس گتن دست  گس پابروترلک 

سهتا گلرگوسهکهاتدههی غراقهبل هو  به گ اگت (. 4)گس  

شله ل  ( گیگ ا ن تمش  با تخمرلا اود  )بهلقو  پابروترو  

نهالکتوگلرگوسلللللللللللللللهکهاتد، الکتوللللللللللللللللوس،  

گت و هلتوگلرگوسللهکهاتد، الکتوسللهکهاس، گلرگوسللهکهاتد   

گناچل   طهل،للهت  . ه للتمدگوسلهکهاتد  ناوکوگلر و سلوته 

شلللمهای دا س رمللل  گ لللاگت   رلللد پابروترلللک تللله    بللل 

هله و حروگسلهت   قهبل هو  دا گس هنگلرگوسهکهاتدههی غرا

هلهی   لدودی دا س رمل      نل گا  ول   ،گها  گسجهم شد 

(. 5)هلله وجللود دگاد جللهسوگان آبلل ی و بخصللو   للهه 

توسلل   بللاگی گولللرن بللها   گی  للهه  رواوبروتللهی اود 

بااس  شد  گس  ک  ستهتج گتن  طهل،  حهک   (6)1کههرل

گس وجود گاتبلهط  شلخب بلرن  رواوبروتلهی اود  گی و     

همچملرن نل گا  شلد  گسل      .   ر  آب  پراگ ون گس 

هلهت   هه  ت،ال  بل  جلمس    ههی پاوبروترو  آنک  بهکتای

هلهی  بهکتای .سی گس   ت هوت س ب  ب  جهسوگان خشو 

 لهه  غهللب ه لتمد ولل  باخل  گس       نام  م ل  دا اود  

هلهی  هلهت  گس بلهکتای  نوسل  )ههی نام  ثب  سرل   بهکتای

 ،ب،لل،و (. 7)شللوسد   لل دا آن  شللههد  ( گسللرد الکترللک

هلوگسی  هه شلاگتط  بل   ک  اود  ب اگ دا گس هن داحهل 

نرگای  ههی ب  هوگسی گجبهای جهدگشت  و توس  بهکتای

هللوگسی و  هللهی شللد  گسلل ، اود   للهه  شلله ل بللهکتای

هلهی  بهکتای برشتا ،بمهباگتن(. 8)هوگسی گخترهای گس   ب 

 ت للهوت بلله جللهسواگن  ،هللهی آبلل یپاوبرللوترو  دا نوسلل 

هللهی  للواد پاوبروترللک برشللتا(. 3) ه للتمدسی خشللو 

هللهی گسللرد  پللاوای شلله ل بللهکتای  گسللت هد  دا آبلل ی 

(. 10)دگا و  خماههسل   هلهی گسلروا  الکترک، بهسراوا

سرلل  کلل  جلل و    Pediococcus acidilactici بللهکتای

عموگن پاوبروترلک بلاگی   ههس  ب خهسوگد  الکتوبهسراوا

، (12)، تر،پرلهی سرلل   (11)کملهن  آالی اسگلرن  هه  ق  

 Litopenaeus stylirostris  رگللوی  ،(13)توابللوت 

گسللت هد  شللد  گسلل  و گ للاگت سللود مد آن بللا      (14)

گی اود  گختصهص ،  رواوبروتلهی ههی گتمم  غرا شهخب

 . هه  شخب شد  گس  و  قهو   گتن نوس 
تللهکمون کوشللش شللد  گسلل  کلل  جوگ للگ     گناچلل 

هلله دا  بهکتاتللهت   هسمللد کهاسوبللهکتاتوم و الکتوبهسللراوا

هللهی لوللل  نللوگا   للهه  گس گاتلل  بوللهانرای نوسلل    

هللهی سللوت  گ لله د،مللبهکتاتللهت  پاوبرللوترو  گفلل گتش تهب 

حلرف گس جرلا     پاوبروترو  قهدا ب  ح ظ غهلبر  پس گس

باگی حلل گتلن  شلول اگهبلاد     (. 16و  15)غرگت  سبودسد 

بروترک  طاح شد  گسل  کل  دا   سوتم  ت   عموگن سرن

ههی پاوبروترو  آن باگی کمک ب  ح ظ غهلبر  بهکتای

هللله تللله گی  لللهه  گس پابروترلللکدا  رواوبروتلللهی اود 

(. 17)شلود   گلرگوسهکهاتدههی غرا قهبل هو  گست هد   ل  

بروترو    تا م توگسهت  بهکتای پاوبروترو  باگی رنگ ا س

تخمرا پابروترک گس  ک   تلث ا گس داجل  پارمات گسلرون    



 

 

 3 ... ههی گتمولرنو پابروترک Pediococcus acidilacticiبروترو  برن بهکتای پاوبروترو  بااس  تاکرب بهرم  سرن

 

 

ب  همرن عا  باگی  ،افل  تلک تاکرلب    (. 18)آن گس  

بااس  قهبار  تخمرا و اشد بهکتای ت    ،بروترو سرن

 دا سظا نافتل  شلود   بهتدعموگن سوب تاگ تث را پابروترک ب 

تلله بلل  گ للاوس تمهلله دا تللک  طهل،لل    ،گتللنود بلله وجلل(. 5)

هلهی   بروترو  باخ  گس بلهکتای آس هتشگهه  تاکرب سرن 

هله اگتلج    پاوبروترو   واد گست هد  دا آب ی به پابروترک

و  طهل،هت گسجهم شد  دا س رم  کهاباد ( 17)بااس  شد  

 .هه فهقد چمرن پشتوگس  آس هتشگهه  گس  بروترکسرن

برلوترو   ن  طهل،ل  تاکرلب سلرن   دا گت ،ب  همرن عا 

پللاوای بلله  هللهی  للو ا دا آبلل ی  تولل  گس پاوبروترللک 

ههی اگتج بااس  شلد  گسل  تله بله گسلت هد  گس      پابروترک

ههی چاب سسجرلا  کوتله    ههی اشد و تولرد گسردشهخب

 .بروترو  ت،ررن شودتولردی تاکرب بهرم  سرن
 

 ها وواد و رو 

 هاي وورد بررسي پربيوتيک

هللهت  کلل  دا گتللن  طهل،لل  دا تاکرللب     پابروترللک

برللوترو  بااسلل  شللدسد دگاگی  رللهسگرن داجلل       سللرن

گلرگوفاوکتلوس   ،25گتملولرن  : پارمات گسرون  ختا   بودسد

سگتاوگلرگوسللللهکهاتد گس (. 17) 3سگتاوگلرگوسللللهکهاتد  ،4

سگت،ن ذات بدس  آ د  و گس شاک  السگ الت  چرن 

گتمولرن گس اتش  نره  کهسلم  و گلرگوفاوکتلوس   . ته رن شد

 گس هرلللداولر  آس تمللل  س لللب  گتملللولرن بدسللل  آ لللد   

(Beno, Belgium.)  

 سويه پروبيوتيکي وورد بررسي

 P. acidilacticiای پاوبروترلک  لواد بااسل  بلهکت    

تللا گ للاگت پاوبرللوترو  آن بللا ب للرهای گس  بللود کلل  پللرش

سی دتگلا بل  گ بلهت     ههی آب ی و جلهسواگن خشلو    نوس 

گتلن بلهکتای جل و    (. 22 - 13، 14، 12، 11)اسرد  گس  

هله بلود  و کوک ل  نلام  ثبل        خهسوگد  الکتوبهسلراوا 

دتللد  ( تتللاگد)گسلل  کلل  بلل  شللول ج تلل  تلله چههاتللهت  

بلللهکتای  لللرکوا گس کشلللوا فاگس للل   (. 23) شلللود  للل 

(Bactocell, France )رن و صل    ثب  شول لروفرار   ت 

 .تثترد شد S rRNA16تهب  ژن آن گس گات  توگل 

 بررسي رشد باکتري در تيمارهاي سين بيوتيکي 

هلهی  ختال     باگی بااس  توگسهت   صاف پابروترک

ت لل   P. acidilacticiو اشللد بللهکتای پاوبرللوترو    

( stockبل  عملوگن   )گاللن   7شاگت  ب  هوگسی گبتدگ ت،لدگد  

باگی ) broth  mMRS س    ر  س  30ها کدگم حهوی 

. تهرل  و گتلوک،و شلد   ( لول  آس هتش بهسگی هلا ترملها   30

هه سر  ب  شلول جدگنهسل  گتلوک،و و بل    لر       پابروترک

همچمرن تک ترملها بلدون پابروترلک هل  بل       . گضهف  شد

هله بل  هملهن    داسظا نافت  شد  کل  بل  گاللن    عموگن شههد

داصللد حجلل   2/0 رلل گن .  رلل گن آب  قطللا گضللهف  شللد

  ر  باگی ها ترمها سدت  تروناروولر  بل  شلول تلهس     

تهر  و پلس گس گتلوک،و شلدن بل  شلول جدگنهسل  ت ل         

بلاگی بل  هلوگسی    )هه گضهف  شلد  شاگت  گستاتل ب    ر 

  للر  آ للهد  شللد  پللس گس  . (25و  24( )کللادن   للر 

 3بل   رل گن   )هه و سدت  تروناروولرل   گف ودن پابروترک

ب  گسگی ها سموسل  بلادگای   )لول  آس هتش  10ب  ( س  س 

بل   مظلوا    .گستقله  دگد  شلد  ( لول   دسظا قاگا ناف  تک

سل   سل   تکهوگسی ب   ر گن گگمرمهن گس گتجهد شاگت  ب 

پللس گس گتمللهم (. 24)هلله اتختلل  شللد پللهاگفرن اوی   للر 

هله بله   هله،   لر   ش  دا لولل  سهسی ترمهاههی آس هتآ هد 

 P. acidilacticiگس بلللهکتای 5/1× 108اقتللل   ،لللهد  

 MRSاشد تهفتل  اوی   لر  کشل     ( سهعت  24کش  )

ناگد گسووبهسلرون   داج  سهست  37آنها تاقرح و دا د هی 
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 P. acidilacticiباگی ت،ررن  رل گن اشلد بلهکتای    . شدسد

مج  دا هاتللک گس ترمهاهلله، سموسلل  بللادگای و تللاگک  سلل 

 ,Shimadzo)سوای به گست هد  دسلتگه  گسلروتاوفوتو تا   

Japan ) همچمللرن دا گستهللهی آس للهتش (. 17)گسجللهم شللد

گسردتت   تای دا همل  ترمهاهلهی آس هتشل  بلاگی ت،رلرن      

 .هه گسجهم شد گسردتت  سههت    ر 

بررسي ويزان توليد اسيدهاي چرب زنجياره کوتااه در   

 بيوتيکيهريک از تيمارهاي سين

باگی ت،ررن کم   ر گن گسردههی چاب سسجرا  کوته  

تولرلد دا گستهلهی   ( گسترک، پاوپروسرک و بوتاتک گسلرد )

فهس تصهعدی اشلد سموسل  بلادگای گسجلهم شلد  و  قلهدتا       

گسردههی چاب به گست هد  گس دستگه  کاو هتوناگف   هتگ 

و  2و باگسلها او  ای کاگفل   ( HPLC)به کهات  بلهال  

دا گستههی فلهس لگلهاتتم  اشلد    . ن شدت،رر( 26)هموهاگن 

سل  گس  سل   2( ت،ررن شد  باگسها تاسلر   م مل  اشلد   )

بللاگی . هلله بلل  داون  رواوترللوب گستقلله  دگد  شللد  للر 

هللهی تولرللدی دا حصللو  سللوپاسهتهس  حللهوی  تهبولرلل 

هله دا   برلوترو ،  رواوترلوب  هلهی سلرن  هاتک گس ترملها 

 20ب   لدت  ( دناگداج  سهست  4)سهستات روژ تخچه  دگا 

دوا سهستات روژ شد و سرس سوپاسهتهس   11000دقرق  دا 

 رواولرتلا گس   20. شلد ههی دتگای  متقلل   ب   رواوتروب

سوپاسهتهس  ب  دستگه  کاو لهتوناگف  نلهسی  تصلل بل      

ستون . سهسو تا ت ات  شد 210دا گو   وج  U.Vدتوتوا 

-ion-exclusion Aminex HPX لواد گسلت هد  گس سلو     

87H (  را   تا 8/7×300گو  ) فلهس  ت لا    (. 26)بود

 للو  دا لرتللا آب  خصللو   005/0گسللرد سللول واتک 

HPLC  را  لرتلا دا دقرقل  بل      6/0بود ک  به ساخ جاتهن 

کمل  کلادن دگد  گس گاتل     (. 26)داون ستون پمپ شد 

اسلل   م ملل  گسللتهسدگاد بللاگی گسللتهت، پاوپروتللهت و     

 .بوتاتهت گسجهم شد

 ها داده تجزيه و تحليف

باگی  قهت   برن ترمهاهه و سر  ت،رلرن وجلود گخلت،ف    

 (P value <0.05)دگا برن ترمهاهه دا سطح گحتمله    ،م 

ANOVAوگاتهسس تک گاف   ت ارلگس 
و آس لون چملد    3

 (Duncan's multiple-range test)گی دگسوللن  دگ ملل 

هلهی آ لهای بله گسلت هد  گس      ت ارلتمهم (. 27) شدگست هد  

و تاسللر  سمودگاهلله بلله  ( 13وتللاگتش ) SPSSسللام گفلل گا 

دا   ر  وتمدوس گسجهم  Excel 2007گست هد  گس سام گف گا 

 . شد
 

 نتايج

هاا تحاش شاراي     توانايي تخميار و ورارپ پربيوتياک   

 هوازي بي

دا ترمهاهلهی   P. acidilactici م م  اشلد بلهکتای   

. سشلهن دگد  شلد  گسل     1بروترو  دا شول   سرن ختا

هلهی آس هتشل  دا    دت س هن فهس تثخرای دا همل  ترملها  

سلهع  پلس    3فهس تصهعدی اشد گس . بودسهع   3حدود 

دا بلرن  . سهع  گدگ   دگشل   18گس تاقرح شاو  شد  و ته 

برشتاتن  ر گن اشد  ،بروترو   واد بااس ترمهاههی سرن

 برللللوترو  پاوبروترللللک بللللهکتای دا ترمللللها سللللرن  

 P. acidilactici پس . شدگلرگوسهکهاتد  شههد  به سگتاو

گس گتن ترمها برشتاتن اشد س ب  ب  سلهتا ترمهاهله  ابلوط    

سلهتا  . ب  ترمها حهوی پابروترک سگتاوگلرگوسلهکهاتد بلود  

ترمهاهلله اوسللد و  رلل گن اشللد  شللهبه  دگشللتمد و ت للهوت 

 .چمدگس  سشهن سدگدسد
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 بروترو ههی  ختا  سرنتخمرای دا ترمهات   شاگت   P. acidilactici م م  اشد بهکتای . -1 شول

 

برشللرم  ) قهت لل  آ للهای برشللرم  اشللد  شللههد  شللد   

 بللرن ترمهاهللهی  ختالل  سللرن ( سللمج  سللوایکللدوات

برشللرم  اشللد  . گاگئلل  شللد  گسلل   1جللدو  برللوترو  دا 

بله   P. acidilacticiبرلوترو    شههد  شد  دا ترمها سلرن 

دگای برشللتا گس سللهتا گللوا  ،ملل  گلرگوسللهکهاتد بلل سگتاللو

سللهتا ترمهاهللهی  . (P value <0.05)هلله بللود   ترمللها

دگای به ناو  شههد کل  فهقلد   بروترو  گخت،ف  ،م  سرن

 .(P value >0.05)پابروترک بود سشهن سدگدسد 

 

 .بروترو  ههی  ختا  سرندا ترمها P. acidilacticiبهکتای ( سهسو تا 600باگسها کدوات سمج  دا گو   وج )برشرم  اشد  -1جدو  

 سگتاوگلگوسهکهاتد گلرگوفاوکتوس گتمولرن شههد 

 برشرم  اشد

 (باگسها کدوات سمج  سوای)
a 013/0± 16/1 a 03/0± 15/1 a 02/0± 17/1 b10/0± 75/1 

 .(P value <05/0)نرگای شد  دا تک ادت  به حاوف الترن  ت هوت دگاگی گخت،ف  ،م  دگا ه تمد گعدگد سشهس  

 

هلهی کشل    بادگای، گسلردتت    لر   دا گستههی سموس 

گعل  گس  )نرلای شلد تله تولرلد   صلوالت گسلردی       گسدگس 

 بااسل  ( الکترک و گسردههی چلاب سسجرلا  کوتله    گسرد

هللهی دا گبتللدگی شللاو  آس للهتش گسللردتت    للر  . شللود

سهسی اشد بلهکتای   ههی سهب  دا س رم  بهرم باگسها تهفت 

P. acidilactici  دا گستهلهی  (. 28)تمظلر  شلد    8/5داحد

 برللللوترو کمتللللاتن گسللللردتت  دا ترمللللها سللللرن ،دوا 

 P. acidilactici د کل   شل گلرگوسهکهاتد  شلههد   به سگتاو

 دگای بلللله سللللهتا ترمهاهلللله دگشلللل  گخللللت،ف  ،ملللل 

(P value <0.05) ( 2شول .)   پس گس گتن ترملها، کلههش

 دگا گسللردتت  س للب  بلل  سللهتا ترمهاهلله دا ترمللها     ،ملل 

 P. acidilactici     دشلللبللله گلرگوفاوکتلللوس  شلللههد 
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(P value <0.05) .  گلوا کال  دا گستهلهی دوا  همل       بل

بروترو   واد بااس  به   ر  شلههد فهقلد   ترمهاههی سرن

پابروترک و   ر  تاقرح سشد  کل  ت ل  شلاگت   شلهب      

 سگهلللدگای شلللد  بلللود گخلللت،ف  ،مللل  دگا دگشلللتمد    

(P value <0.05). 

 
نرگای شد  به حاوف هه سشهس هوگسی؛ ستونکش  ب سهع   24پس گس   بروترو ههی سرنهه دا هاتک گس ترمهاگسردتت  سههت    ر  -2 شول

 (.P value <0.05)دگا ه تمد الترن  ت هوت دگاگی گخت،ف  ،م 

 

 هاي چرب زنجيره کوتاهتوليد اسيد

باگی ت،ررن کم   ر گن گسردههی چاب سسجرا  کوته  

 للهتگ بلله تولرللدی بلله گسللت هد  گس دسللتگه  کاو للهتوناگف  

برلوترو  گبتلدگ   کهاگت  بهال دا هاتلک گس ترمهاهلهی سلرن   

الکترللک، بوتاتللک،  )گسللتهسدگادههی گسللردههی  للدسظا  

س هن ظهلوا  . ب  دستگه  ت ات  شد( پاوپروترک و گسترک

پرک هاتک گس گسلردههی چلاب سسجرلا  کوتله  و گسلرد      

 :الکترک ب  تاترب ب  شول ذتل بود

 ،13/13د بوتاتلللک گسلللر  ،51/15الکترلللک گسلللرد  

 دقرق  35/21گسترک گسرد  و 08/18پاوپروسرک گسرد 

پس گس بدس  آوادن س لهن ظهلوا پرلک  ابلوط بل       

هاتک گس گسردههی چاب  م م  گستهسدگاد بله گسلت هد  گس   

ت،رلرن  . هلهی  ختال  گسلتهسدگاد تاسلر  شلد     ت ات  اق 

 ر گن تولرلد هاتلک گس گسلردههی چلاب سسجرلا  کوتله        

ا  م م  کاو هتوناگف و قلاگا  باگسها   هسب  سطح ست

دگدن آن دا فا و  بدس  آ د  بلاگی  م مل  گسلتهسدگاد    

کاو لهتوناگف بدسل  آ لد      4و  3دا شلول . گسجهم شد

بلله  P. acidilacticiبرللوترو  بللهکتای بللاگی ترمللها سللرن

سگتاوگلرگوسهکهاتد و ناو  شلههد فهقلد پابروترلک گاگئل      

 ،حظلل  همللهسطوا کلل  دا کاو للهتوناگف . شللد  گسلل 

شللود برشللتاتن گسللرد چللاب سسجرللا  کوتلله  تولرللدی   لل 

کمتاتن گسرد چاب سسجرا  کوته  . پاوپروسرک بود  گس 

 .بروترو  گسترک گسرد بودههی سرندا هم  ترمها
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، 4، پاوپروسرک گسرد؛ 3، الکترک گسرد؛ 2، بوتاتک گسرد؛ 1بدس  آ د  باگی ترمها شههد فهقد پابروترک؛  م م  کاو هتوناگف  -3 شول

 گسترک گسرد

 

 
، الکترک 2، بوتاتک گسرد؛ 1به سگتاوگلرگوسهکهاتد  P. acidilacticiبروترو  بهکتای  م م  کاو هتوناگف بدس  آ د  باگی ترمها سرن -4 شول

 ، گسترک گسرد4، پاوپروسرک گسرد؛ 3گسرد؛ 
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ههی چاب  قهدتا کم    هسب  شد  باگی تولرد گسرد

برللوترو  و سسجرللا  کوتلله  دا هاتللک گس ترمهاهللهی سللرن

. گاگئلل  شللد  گسلل    5هلله دا شللول    قهت لل  آ للهای آن 

شود گناچل  برشلتاتن      گوا ک  دا شول  ،حظ   همهن

گسللرد چللاب سسجرللا  کوتلله  تولرللدی دا هملل  ترمهاهلله    

دگای بلرن  ول  هرچ گخت،ف  ،م  ،پاوپروسرک بود  گس 

برلوترو  و ترملها شلههد فهقلد پابروترلک       ترمهاههی سلرن 

اوسللد  شللهبه  دا . (P value >0.05)وجللود سدگشلل  

 ر گن تولرد بوتاتلک  . شدخصو  گسترک گسرد  شههد  

بله   P. acidilacticiبرلوترو  بلهکتای   گسرد دا ترمها سرن

دگای برشللتا گس سللهتا سگتاوگلرگوسللهکهاتد بلل  گللوا  ،ملل  

سللهتا  ،بلله وجللود گتللن. (P value <0.05)ترمهاهلله بللود 

دگای گس سظلللا  رللل گن تولرلللد   ترمهاهللله ت لللهوت  ،مللل  

 (P value >0.05)گسرد سشهن سدگدسد  بوتاتک
 

 
داج   37سهع  کش  دا د هی  18بروترو  پس گس ههی چاب سسجرا  کوته  تولردی دا هاتک گس ترمهاههی سرن قهدتا گسرد -5 شول

 دگا ه تمدنرگای شد  به حاوف الترن  ت هوت دگاگی گخت،ف  ،م ههی سشهس ستون(. باح ب  را   و  با لرتا)ناگد   تسهس

(P value <0.05). 
 

 و نتيجه ايري  بحث

هله بل  شلول خودسلاگس  بلاگی       صاف آست  بروترلک 

هلهی   هه دا آب تهن ب  ظهوا بهکتایپرشگرای گس باوس برمها

بل  هملرن   .  قهوم دا باگبا آست  بروترک  مجا شلد  گسل   

ب رها سخ  و گکردی ب رهای گس کشواهه قوگسرن  عا  دا 

هله وضلگ شلد  گسل       دا س رم  گسلت هد  گس آستل  بروترلک   

هلله حللل گتللن  شللول گسللت هد  گس   تولل  گس گتللن اگ (. 23)

هللهی غللرگت  چللون پاوبروترللک، پابروترللک و      ومللل

بروترللک گسلل  کلل  گ للاگت سللو مدی بللا گتمملل  و    سللرن

بللهوجود (. 30) قهو لل  دا باگبللا برمللهای  ر بللهن دگاسللد 

هلهی  ختال ،   هله و پاوبروترلک  پابروترکبااس  گ اگت 

گگ،عهت   دودی دا س رم  سوب تاگی تاجرهل  هاتلک   

ههی پاوبرلوترو  بلاگی گستخلهب تاکرلب بهرمل        گس بهکتای

 بااسلل  اشللد بللهکتای(. 17)سللرن برللوترو  وجللود دگاد 

 P. acidilactici برلوترو   ههی  ختا  سلرن ت   ترمها

برشلتاتن  رل گن    هلهی  ختال  سشلهن دگد کل     به پابروترک

برلوترو  بله   اشد پاوبروترک  رکوا  ابوط ب  ترمها سرن

سگتاوگلرگوسللهکهاتد گسلل  کلل  دگاگی کمتللاتن داجلل      

 طهل،لل   متشللا شللد  گی داخصللو  . پارمات گسللرون بللود

دا ترملللها  P. acidilacticiبااسللل  اشلللد بلللهکتای  
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تمهله دا  . ههی اگتج وجود سدگادبه پابروترکبروترو   سرن

نلل گا  کادسللد کلل   و هموللهاگن  4   مللدگ تللک  طهل،لل

هللهی  للهسرتو ،  هلتودکت للاوس و   گسللت هد  گس پابروترللک 

 P. acidilacticiبرلوترو  بله   سوابرتو  دا تاکرلب سلرن  

هه گسلت هد  شلد     پابروترک. گ ای با اشد بهکتای سدگش 

هه شمهخت  شلد  و کلهاگ    دا  طهل،   رکوا ج و پابروترک

دا  نلهه   تملهق    لدود و  بلهوجود گگ،علهت    . سبودسد

ههی  ختا  بهکتاتلهت ،  طهل،لهت سشلهن دگد      س رم  نوس 

سر  قهدا  Carnobacterium piscicolaگس  ک  بهکتای 

ب  تخمرا پابروترلک بله داجل  پارمات گسلرون بلهال سر ل        

هلهی  تلث ا گس   قهبار  گسلت هد  و تخمرلا پابروترلک   (. 31)

کل  بله    گلوای  ب (. 32و  4)ههس   داج  پارمات گسرون آن

شلود   گف گتش داج  پارمات گسرون ساع  تخمرا کمد  ل  

توگسلد سلبب گسبهشل  پابروترلک و     ک  گتن  واد خود  ل  

هه دا بمهباگتن گست هد  گس پابروترک(. 33)گ اگت  وا شود 

به دق  و باگسلها پشلتوگس     بهتدبروترو  ههی سرنتاکرب

 .  طهل،هت آس هتشگهه  گسجهم شود

گسلردههی   تولرلد  دا بخش ستهتج برهن شدهمهسطوا ک  

گسلترک، پاوپروسرلک و بوتاتلک    )چاب سس رلا  کوتله    

 .دا هملل  ترمهاهللهی سللرن برللوترو   شللههد  شللد ( گسللرد

برشللتاتن گسللرد چللاب سسجرللا  کوتلله  تولرللدی دا هملل    

گناچل  تلهکمون ن گاشل     . پاوپروسرک گسرد بود ،ترمهاهه

توسل    ههی چاب سسجرا  کوتله  دا خصو  تولرد گسرد

ت   شاگت  تخمرای و دا گ لا   P. acidilacticiبهکتای 

 صللاف سوب للتاگی پابرللوترو  گاگئلل  سشللد  گسلل ، دا   

و  5 طهل،لل  آس هتشللگهه  گسجللهم شللد  توسلل  اواسگللهوگ  

-هللهی  ختالل  سللرن دا س رملل  تاکرللب( 17)هموللهاگن 

تاتن گسرد چاب سسجرا  کوته  تولرد  بروترو  آب تهن  ه 

. بروترلک گسلترک گسلرد بلود     سلرن  شد  دا هم  ترمهاههی

هللهی گتللن  طهل،لل  سشللهن دگد کلل  دا ترمللها  همچمللرن تهفتلل 

بروترو  ک  برشتاتن اشد بهکتای  شههد  شد تولرلد   سرن

دگای برشلتا گس سلهتا ترمهاهله     گلوا  ،مل    بوتاتک گسرد ب 

 مون  ،ت هوت ستهتج  طهل،  حهضا به  طهل،  تهد شد . بود

گس  سهش  گس ت هوت دا سو  پابروترک گسلت هد  شلد  بل     

  سللوت  پاوبرلوترو   لواد گسللت هد    عملوگن سوب لتاگ و سرل   

برللوترو   للواد گناچلل  دا هملل  ترمهاهللهی سللرن . بهشللد

 ر گن تولرلد  ( 17)بااس  دا  طهل،  اواسگهوگ و هموهاگن 

بوتاتک گسرد پلهترن بلود، گ له دا  طهل،ل  گسجلهم شلد  دا       

گ لاگت پابروترلک فاوکتوگلرگوسلهکهاتد بلا تولرلد       س رم 

-گسردههی چاب سسجرا  کوته  توس   رواوبروتهی اود 

 قللهدتا تولرللد بوتاتللک گسللرد دا ترمللها  ( 34)گی  للو  

دگای برشللتا گس ترمللها گللوا  ،ملل  فاکتوگلگوسللهکهاتد بلل 

کل  سلهتا گسلردههی چلاب سسجرلا        داحلهل   ؛شلههد بلود  

 شخب شد  گس  . سدگدسد دگای سشهن کوته  ت هوت  ،م 

ههی چاب سسجرا  کوتله  و بخصلو  بوتاتلک    ک  گسرد

هلهی  وجلود دا   گسرد گس گات  گتصه  ب  باخ  گس نراسد 

سطح گج گ دستگه  گتمم  قهدا ب  ت اتلک گتممل  ه لتمد    

دگا تولرد بوتاتک بمهباگتن، به توج  ب  گف گتش  ،م (. 35)

بللله  P. acidilacticiبرلللوترو   گسلللرد دا ترملللها سلللرن

سگتاوگلرگوسهکهاتد، گتن تاکرب پتهس رل گف گتش گتممل  و  

 قهو   دا باگبا برمهای  ههرهن و سهتا جهسوگاگن و ب  تبلگ  

همچمللرن . هلله اگ دگادبروترللکآن کللههش  صللاف آستلل 

گسردهه چاب سسجرا  کوته  ب  عموگن عوگ ل ضلد سلاگهن   

بللاگی  گسللاژی  مبللگ تللک عمللوگن  طللاح بللود  و سرلل  بلل  

گس گافلل  واود . کممللد هلله اود  سقللش گت لله  لل  وسللر گستا

 گفل گتش  سلبب  اود  بل   کوتله   سسجرلا   چلاب  یهله  گسرد

 جاتلهن  گفل گتش  اسلد     سظا ب  ک  شود    خون جاتهن

  لوگد  گستقله   وهله   بهفل   بل   بهتلا  اسلهس   گک رژن ب  خون

بهبللود وضلل،ر  بهعلل  بلل  تبللگ آن شللد  و   مجللا  هللری
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کل  گس گتلن جهل     شود     فر تولوژتک دستگه  نوگا 

 .سر  ستهتج بدس  آ د  حهئ  گهمر  گس 

ستهتج گتن  طهل،  حهک  گس آن گسل  کل     ،دا  جمو 

تلاتن   بروترو  بااس  شد ، بهرمل  ههی سرندا برن تاکرب

 برللللوترو  گسللللت هد  گس پاوبروترللللک تاکرللللب سللللرن 

P. acidilactici  گتلن   .ب  هماگ  سگتاو گلرگوسهکهاتد گس

رل گست هد  ب  عموگن سوب تاگ باگی گف گتش پابروترک پتهس 

. اشللد و ف،هلرلل  بللهکتای پاوبرللوترو   للوادسظا اگ دگاد 

سرن بروترو  دا شلاگت  اود   بااس  کهاگت  گتن تاکرب

آب تهن و سهتا جهسواگن و  قهت   آن بله گسلت هد  جدگنهسل     

بلل   بهتللدهلله  گس هاکللدگم گس گتللن پاوبروترللک و پابروترللک

دا  طهل،لهت آتل    ( سرماژت  )گف گت    مظوا تهترد گ ا ه

ههی  تقهبلل بلرن   همچمرن بااس  کمش.  دسظا قاگا نراد

برللوترو  جوگ للگ  رواوبلل  بللو   اود  بلله تاکرللب سللرن

  .  ،اف  شد  سر  سرهس مد ت قرقهت برشتای گس 
 تشکر و  درداني

گس جمهب آقهی دکتا اضلهت ، دگسشلرها نلاو  صلمهتگ     

غللرگت  دگسشللگه  تهللاگن،  همللدا عالل   وتللدی،  ترللو    

کهستوس سمهتمد  شاک  بهکتوسل و همچمرن گس سلاکها  

ههتشلهن اگ  اگ دا   خهس  عاوی و  هاشهد کل  بله   لهعدت   

 .شود   گسجهم گتن  طهل،  هموگا سمودسد تشوا و قدادگس  
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Abstract 

 

Introduction: Inability of probiotic bacteria for stable colonization and dominance in intestinal 

microbiota of aquatic animals, combination of  administration with proper prebiotics (Synbiotic) 

as substrate for increasing growth and stable domination have been suggested. The aim of the 

present study was determination of the best synbiotic between a probiotic bacteria, P. 

acidilactici and prebiotics, inulin, oligofructose and xylooligosaccharide. 

Materials and methods: P. acidilactici was cultured in media containing inulin, oligofructose 

and xylooligosaccharide as prebiotic. Growth of bacteria and final pH of media were determined 

in each treatment under anaerobic culture. In addition, short chain fatty acids (Butyric, 

Propionic and Acetic acid) productions in synbiotic treatments were measured using High 

Performance Liquid Chromatography (HPLC) system. 

Results: Our results revealed that bacteria growth in P. acidilactici with XOS treatments was 

significantly higher compared to the other synbiotics and to the control groups (P < 0.05). There 

were no significant differences between other treatments regarding bacteria growth (P > 0.05). 

Moreover, final pH of media in P. acidilactici with XOS group was significantly lower when 

compared to the other treatments (P < 0.05). The highest and lowest SCFA produced in all 

synbiotic treatments were propionic and acetic acid, respectively. While acetic and propionic 

production showed no significant variation between treatments (P > 0.05), the highest 

production of butyric acid was observed in P. acidilactici with XOS treatment (P < 0.05). 

Discussion and conclusion: The results of this study confirmed that simultaneous 

administration of in P. acidilactici and XOS could be a potential optimum synbiotic. 

Key words: Probiotic, P. acidilactici, Synbiotic, Growth, SCFA 

                                                          
*
 Corresponding Author 

** Extremophiles Lab, Dept. of Microbiology, Fac. of Biology and Center of excellence in Phylogeny of Living Organisms, 
   C nnoio  f  lgollo, University of Tehran, Iran 

Received: September 24, 2012/ Accepted: February 11, 2013 


