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 چکیذه

 تیفیدٍتاکتسیَم الکتییع ٍ  الکتَتاغیلَظ اغیدٍفیلَظ -ؽ اثس قوغ فستی ٍ قوغ گَاز تس هیصاى شًدُ هاًی دٍ ًَؿ تاکتسی پسٍتیَتیکدز ایي پطٍّ
دزجِ هَزد هغالقِ قسازگسفت. ًتایج حاقل اش ازشیاتی هاًدگازی تاکتسیْا دز هاغت هٌجود ًؿاى داد اگسچیِ   -18زٍش دز دهای  60دز هاغت هٌجود عی 

غیلَ    10 7تیا پاییاى  دٍزُ ًگْیدازی ، تيیَتی تَاًػیت تقیداد        فیسوٍزدُ داز تَد اها ایي ّا هقٌیُ ًگْدازی، هیصاى کاّؽ دز تقداد پسٍتیَتیکعی دٍز
فیت زا  دز ًوًَِ ؾاّد تیؿتسیي هییصاى  ا  الکتَتاغیلَظ اغیدٍفیلَظپسٍتیَتیک دز ّس گسم زا حفؼ کٌد. تسزغی هیصاى افت تاکتسیْا حاکی اش وى تَد کِ 

-دزقد فستی  دیدُ ؾد کِ اختالف هقٌی 1/0دزقد گَاز ٍ  2/0دز ًوًَِ حاٍی  الکتَتاغیلَظ اغیدٍفیلَظ،(. کوتسیي هیصاى کاّؽ P < 05/0داؾت )

دز ًوًَیِ   دزقد گیَاز ٍ کوتیسیي وى   3/0ًیص هؿيف ؾد کِ تیؿتسیي هیصاى دز ًوًَِ حاٍی  تیفیدٍتاکتسیَم الکتیعدازی تا ّن ًداؾتٌد. دز هَزد افت 
 دزقد فستی دیدُ ؾد کِ اختالف هقٌی دازی تا ّن ًداؾتٌد.  1/0دزقدگَاز ٍ  1/0

 
 : هاغت هٌجود، قوغ فستی، قوغ گَاز، پسٍتیَتیکیکلیذواشه های 

 

  1 مقذمه 

هاغت هٌجود یکی اش اًَاؿ دغسّای لثٌیی اغیت کیِ اش هٌجوید     
اییي   ویَالا وید. هقکسدى هيلَط پاغتَزیصُ تػتٌی  ٍ هاغت تدغت هی

هيلَط حاٍی تواهی تسکیثاتی اغت کِ اغتفادُ اش وًْا دز تَلید تػتٌی 
ّیای پسٍتیَتییک دز تاشازّیای    فسوٍزدُاهسٍشُ تا گػتسؼ  هجاش اغت.

ّای جدید حاٍی فسوٍزدُجْاًی، لصٍم هغالقِ تیؿتس دز خكَـ تَلید 
هاغیت هٌجوید یٌیی ؾیدُ تیا      ؾیَد.  هیی ایي تاکتسیْا تیؿتس وؾیکاز  

ْای پسٍتیَتیک هكسف کٌٌدگاى زا اش فَاید تغریِ ای هضیاففی  تاکتسی
ّا تِ فٌَاى (. پسٍتیَتیکDavidson et al., 2002کٌد ) هی تسخَزداز

ؾًَد کِ دز قَزت هكسف تیِ   هی ای تقسیفّای شًدُهیکسٍازگاًیػن
هقداز کافی، اثسات هفیدی تس غالهت هیصتاى خَاٌّید گراؾیت )فیا َ،    

تَاى تیِ ًقیؽ   تفادُ اش تاکتسیْای پسٍتیَتیک هی(. اش هصایای اغ2001
وًْا دز افصایؽ قاتلیت دغتسغی شیػتی کلػیین، زٍی، وّیي، هٌگٌیص،    
هییع ٍ فػییفس، افییصایؽ قاتلیییت ّضیین پییسٍتویي دز هاغییت ٍ غییٌتص 

ّا تِ قَزت ّا دز هاغت اؾازُ کسد. دز حا  حاضس پسٍتیَتیکٍیتاهیي
                                                           

گسٍُ  ٍ داًؿیازاغتادیاز  ،داًؿیاز کازؾٌاغی ازؾد، تِ تستیة داًؽ وهَختِ -4ٍ 3،2،1
 فلَم ٍ قٌایـ یرایی، داًؿگاُ فلَم کؿاٍزشی ٍ هٌاتـ عثیقی گسگاى

 ( :khomeiri@gau.ac.ir Email                        ًَیػٌدُ هػوَ : -)*

گیسًد ٍ  هی اغتفادُ قسازای دز تْیِ هحكَالت تيویسی هَزد گػتسدُ
ـ 65تقسیثییا  دٌّیید  هییی % اش یییراّای فساغییَدهٌد زا تيییَد اختكییا

(Agrawal,2005     جٌع ّای اقیلی پسٍتیَتییک هیَزد اغیتفادُ دز .)
 Saxelin etّػتٌد )تیفیدٍتاکتسیَم  ٍ الکتَتاغیلَظهحكَالت لثٌی 

al.,2005ُهیاًی تاکتسیْیای پسٍتیَتییک تیِ     (. پاییي تَدى قاتلیت شًد
دلیل حػاغیت تِ ؾیسایظ ًاهػیافد هَجیَد دز هحكیَالت ییرایی ٍ      

 فیسوٍزدُ دغتگاُ گَازؼ یکی اش هْوتسیي هقضالت هَجَد دز قٌقت 
هحكیَ  پسٍتیَتییک    FAOتاؾد. عثق گیصازؼ   هی ّای پسٍتیَتیک

 اغیییتاًدازد، هحكیییَلی اغیییت کیییِ دز لحؾیییِ هكیییسف حیییداقل 
 cfu/gr 107-6 10 َتیک داؾتِ تاؾد هیکسٍازگاًیػن شًدُ ٍفقا  پسٍتی
(FAO ،2001   تٌاتسایي فاکتَز کلیدی تسای اغتفادُ هیَثس اش خیَاـ .)

هاًی ٍ فقالیت تاکتسیْیا عیی دٍزُ ًگْیدازی    ّا، حفؼ شًدُپسٍتیَتیک
تاؾد . دز هحكَالت تيوییسی هلیل هاغیت هٌجوید     هادُ یرایی هی

ای هلیل اغیید   ّا تحیت تیاثیس فَاهیل تاشدازًیدُ    هاًدگازی پسٍتیَتیک
تاؾید. گًَیِ   یک تَلید ؾدُ دز عی تَلیید ٍ دٍزُ ًگْیدازی هیی   الکت

ّای اغیتفادُ ؾیدُ، ؾیسایظ کؿیت ٍ     اغتفادُ ؾدُ، ٍاکٌؽ تیي گًَِ
اغیدیتِ ًْایی، دغتسغی تِ هَاد هغری، هَاد هحسک زؾد، یلؾت قٌد، 

(، ٍ دها ّاتیفیدٍتاکتسیَم غغح تلقیح، اکػیطى هحلَ  )هيكَقا تسای
ّیا دز  هاًی پسٍتیَتیکدیگس هَازد هَثس تس شًدُ ٍ شهاى ًگْدازی ًیص اش
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-لرا اغتفادُ اش هَاد پسی( Shah, 2000چٌیي هحكَالت هی تاؾٌد )

تاؾیٌد ٍ  دز زٍدُ هیی  ّیا تیَتیک کِ تحسیک کٌٌدُ زؾید پسٍتیَتییک  
تَاًٌد تِ هاًدگازی تْتس وًْا عی ًگْیدازی هحكیَ    فالٍُ تس وى هی

 زغد. کوک کٌد، الشم ٍ ضسٍزی تِ ًؾس هی
قوغ فستی ٍ قوغ گَاز اش جولِ هَادی ّػتٌد کِ تدٍى ّضن تِ 

 ّیا تیفییدٍتاکتسیَم  زغٌد ٍ قیادز تیِ افیصایؽ اًتيیاتی    زٍدُ تصزگ هی
چٌیي تیِ فٌیَاى   . قوغ فستی ّن((Philips et al., 2008 تاؾٌد  هی

هیاًی  تَاًید شًیدُ  ؾیَد کیِ هیی    هیی  یک فاهل پَؾاًٌدُ ًیص اغیتفادُ 
تحییت ؾییسایظ فیصیَلییَضیکی زٍدُ تْثییَد تيؿیید  ّییا زا پسٍتیَتیییک

(Desmond et al., 2002دز زاتغِ تا اثس قوغ ّا تس پسٍتیَتیک .)  ّیا
( 2002ٍ ّوکیازاى )  Desmondتحقیقات اًدکی اًجیام ؾیدُ اغیت.     

دز پَدزّیای   الکتَتاغییلَظ پازاکیاش ی  گصازؼ کسدًد کِ هاًیدگازی  
د دز دٍزُ خؿک ؾدُ تِ زٍؼ پاؾؿی کِ حیاٍی قیوغ فستیی تَدًی    

ّای ؾاّد تَدُ اغت. وًْا تیس  ّفتِ، تْتس اش ًوًَِ 4ًگْدازی تِ هدت 
-ایي فقیدُ تَدًد کِ قوغ فستی یک فاهل حفاؽتی تسای پسٍتیَتیک

ٍ ّوکیازاى   Avarmidisّا دز تساتیس فَاهیل ًاهػیافد تیَدُ اغیت.      
دز هاغت الکتَتاغیلَظ اغیدٍفیلَظ ( گصازؼ کسدًد کِ تقداد 2004)

 106-ی حاٍی قوغ گَاز تیا زٍش ؾكیتن دز حید اغیتاًدازد     تػتٌی ّا
 تیفیدٍتاکتسیَم تیفیدٍمهاًدُ دز حالیکِ تقداد تاقی  -غلَ  دز ّس گسم

پع اش ایي هدت کوتس اش حید اغیتاًدازد  تیَد. اش وًجیا کیِ تػیتٌی ٍ       
ّای هؿاتِ وى هاًٌد هاغت هٌجود ایلة دز تاتػتاى هكیسف   فسوٍزدُ

ّای یٌی ؾدُ تا ایي تاکتسیْای غیالهت  تٌیؾًَد، زٍاج هاغت تػهی
تییِ ّوییساُ وگییاُ کییسدى هكییسف کٌٌییدگاى اش خییَاـ هفییید   تيییؽ

کٌٌدُ زا تِ هكسف دا وی ایي تَاًد هكسفهحكَالت پسٍتیَتیک، هی
هاغت هٌجود یکی اش اًَاؿ هحكَ  یٌی ؾدُ تؿَیق کٌد. اش وًجا کِ 

گسفتِ اغت، لرا  دغسّای لثٌی اغت کِ دز ایساى کوتس هَزد تَجِ قساز
ّدف اش ایي تحقیق تَلید هاغت هٌجود پسٍتیَتیک ٍ تسزغیی اهکیاى   
تْثَد شًدُ هاًی پسٍتیَتیک ّا تَغیظ دٍ قیوغ فستیی ٍ گیَاز تیَدُ      

  اغت.  
 

 ها مواد و روش 

 تهیه ماست

چستی دزقد  5/2تسای تَلید هاغت اش ؾیس پاغتَزیصُ پگاُ گسگاى )
تفادُ گسدید. ؾیس هَزد ًؾس پیع  هادُ جاهد ییسچسب( اغ دزقد 5/8ٍ 

دزجیِ غیاًتیگساد تیِ     85، دز دهای دزقد 11اش تٌؾین هادُ خؿک تا 
دزجِ غسد گسدید  42دقیقِ حسازت دّی ؾد. غپع تا دهای  30هدت 

کسیػتیي ّاًػي داًویازک( تیِ    -YC-X11, DVSٍ اغتازتس هاغت )
ییصاى  هیصاى پیؿٌْاد ؾدُ زٍی تػتِ اغتازتس تِ ؾیس اضیافِ گسدیید. ه  

ای تٌؾین ؾد کِ تقداد اٍلییِ وًْیا    افصٍدى پسٍتیَتیک تِ ؾیس تِ اًداشُ
 42غلَ  دز ّس گسم تاؾد. ؾیس هایِ خَزدُ دز دهیای   10 8دز هاغت 

دزجیِ دٍزًییک    80دزجِ غاًتیگساد اًکَتِ گسدید تیا اغییدیتِ وى تیِ    
 تسغد ٍ غپع تا دهای یيچا  غسد ؾد.

 
 تهیه مخلوط ماست منجمذ 

( ٍ ؾیس دزقد 2/0) IC-180(، پایدازکٌٌدُ تػتٌی دزقد 16ؾکس )
، پگیاُ  دزقید   30)جْت تٌؾین هادُ جاهد کل تا  خؿک تدٍى چستی

گسگاى( دز وب حل ؾدًد ٍ پع اش اختالط کاهیل ، هيلیَط دز دهیای    
دقیقِ پاغتَزیصُ گسدیید ٍ غیپع تیا     30دزجِ غاًتیگساد تِ هدت  85

ی ًیص تِ ّویي زٍؼ تَلیید  ّای وشهایؿدهای یيچا  غسد ؾد. ًوًَِ
، 0ؾدًد ییس اش ایٌکِ تػتِ تِ ًَؿ تیواز، قیوغ فستیی دز یلؾتْیای     

ٍ  2/0،  1/0، قیفس دزقد ٍ قوغ گَاز دز یلؾتْای  5/0ٍ  3/0،  1/0
 (.Guda et al., 1993)دزقد تِ هيلَط تاال اضافِ ؾد  3/0

ؾییس   دزقید  70کیِ تیسای تْییِ وى اش     -دز هسحلِ تقید، هاغیت  
ٍ هيلَط هرکَز ، تيَتی تا ّن هيلَط  -ؾدُ، اغتفادُ گسدیدهحاغثِ 

غیافت تیِ هٌؾیَز گرزاًیدى هسحلیِ       15ٍ یکٌَاخت ؾدًد ٍ تِ هدت 
دزجِ غاًتیگساد( ًگْدازی ؾد. تقد  7زغاًدى، دزدهای یيچا  )حدٍدا 

اش اتوام هسحلِ زغاًدى، ایي هيلَط دز دغتگاُ تػتٌی غاش خاًگی تیِ  
د. هحكَ  تَلیدی دز ؽسٍف پالغیتیکی  دقیقِ هٌجود گسدی 30هدت 
 2دزجِ غاًتیگساد تِ هدت  -18غی غی اغتسیل تَشیـ ٍ دز فسیصز  50

 هاُ ًگْدازی ؾدًد.
 

 آزمايشات میکروبي
ّا دز هحكَ ، دز هساحیل  تِ هٌؾَز ازشیاتی هاًدگازی پسٍتیَتیک

 10قثل اش اًجواد، تقد اش اًجواد ٍ دز عی دٍزُ ًگْدازی تِ فاقلِ ّس 

ِ  زٍش دز  9تیسدازی ؾید ٍ تیِ زٍؼ زیيیتي دز پلییت     اش هحكَ  ًوًَی

 (.Akin et al., 2007ّای هَزد ًؾس کؿت دادُ ؾد )هحیظ کؿت
( جْیت ؾیوازؼ   2006تٌاتس غفازؼ ؾسکت کسیػیتیي ّاًػیي )  

ّویساُ تیا    MRS-IMاش هحییظ کؿیت    الکتَتاغیَظ اغییدٍفیلَظ 
 دزقید  2هالتَش اغتفادُ ؾد تِ عَزی کِ هحیظ کؿت ًْیایی حیاٍی   

 72دزجیِ  تیِ هیدت     37هالتَش تاؾد. پلیت ّا تِ قیَزت ّیَاشی دز   
 (.2006ّاًػي،  غافت اًکَتِ ؾدًد )کسیػتیي

وگیاز ّویساُ تیا     MRSاش هحیظ  ّاتیفیدٍتاکتسیَم جْت ؾوازؼ

ٍ لیتیین   8، ًوَهایػییي غیَلفات  8ّای ًالیدیکػیک اغیید تیَتیکوًتی 

-یي هحییظ ّین چٌییي ا    ا (. تShah., 2000ِاغتفادُ ؾد ) 4کلساید

تِ هٌؾَز ایجاد ؾسایظ احیا تیسای زؾید تْتیس     5غیػتویي ّیدزٍکلساید

 ,El-Zayat & Osmanاضییافِ گسدییید ) تیفیییدٍتاکتسیَم الکتیییع

َّاشی تِ ّوساُ گاشپک ّای کؿت دادُ ؾدُ دز جاز تی(.  پلیت2001

                                                           
1- pour plate 
2- Nalidixic acid 

3- Neomycin sulfate 

4- Lithium chloride 

5- L-cystein hydrochloride 
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(A-  تییِ هییدت ،)دزجییِ غییاًتیگساد  37غییافت دز  72هییسک ولوییاى
 ازی ؾدًد.گسهياًِ گر

 

 طرح آماری 

جْت ازشییاتی   9ّای خسد ؾدُّای تدغت وهدُ دز عسح کستدادُ

ّیا تجصییِ ٍ تحلییل گسدیید )وکیالیي ٍ ازیصییس،       هاًدگازی پسٍتیَتیک
% هقایػیِ  5ّا تا اغتفادُ اش وشهَى داًکیي دز غیغح   (. هیاًگیي2008

ِ    Excelؾدًد ٍ ًوَدازّیا تیا اغیتفادُ اش ًیسم افیصاز        زغین ؾید. کلیی
 تکساز اًجام ؾد. 3وشهایؿات دز 

 

 نتايج و بحث

 دورهي طا ماسات منجماذ    در هاا کیوتیپروب مانيقابلیت زنذه

 ینگهذار
تِ هٌؾَز تاثیس تاکتسیْیای پسٍتیَتییک تیس غیالهت اًػیاى، اییي       
تاکتسیْا تاید تِ تقداد الشم تا شهاى هكسف دز هحكیَ  ٍجیَد داؾیتِ    

زُ ًگْدازی هَزد تسزغیی قیساز   تاؾٌد لرا تقداد تاکتسیْای شًدُ عی دٍ
غلَ  دز ّس گیسم   10 6گسفت. تٌاتس ًؾس اکلس داًؿوٌداى حداقل تقداد 

ّا الشم اغیت.  هحكَ  جْت ایجاد اثسات غالهت تيؽ  پسٍتیَتیک
 دٍزُی عی  پسٍتیَتییک  یتیاکتس دٍ ًیَؿ   هیصاى اش تیي زفتي غیلَلْای 

 دادُ ًؿاى 1 ؾکل دزدزجِ دز فسیصز  -18دز دهای  هاِّ دٍی ْدازگً
 زٍشُ 60 دٍزُ عیی  ّیا پسٍتیَتیک تقداد ،ّاًوًَِ تواهی دز .اغت ؾدُ

 غییکل  کیی  اش کوتیس تِ عَز هقٌی دازی کاّؽ یافت اها هیصاى افت 
تَد ٍ دز ًْایت هقداز تاقی هاًدُ دز زًج قاتل قثَلی اش ًؾیس   لگازیتوی

هیاًی زضیایت تيیؽ    شًدُ .ّا دز ّس گسم قساز داؾتتقداد پسٍتیَتیک
تَاًد تِ ایي دلیل تاؾید   هی ّای هاغت تػتٌیّا دز هيلَطپسٍتیَتیک

تياعس حضَز کاش یي، غاکازش ٍ الکتَش خاقیت  فسوٍزدُکِ هحیظ ایي 
 هتَغیظ  عیَز  تِ (.Magarinose et al., 2007دازد ) 2کسایَپسٍتکت

تقد اش پایاى دٍزُ ًگْیدازی   اغیدٍفیلَظالکتَتاغیلَظ کاّؽ صاىیه
تِ عَزکل  .تَددزقد  42/50 الکتیع تیفیدٍتاکتسیَم ٍ دزقد 69/28

دز هيلَط هاغت هٌجود قثل اش هسحلیِ   الکتیع تیفیدٍتاکتسیَمتقداد 
تیؿتس تَد کِ فلیت وى   الکتَتاغیلَظ اغیدٍفیلَظاًجواد، ًػثت تِ 

تَاى تیِ تفیاٍت دز دییَازُ غیلَلی ٍ تسکییة یؿیا ًػیثت داد         هی زا
(Capela et al., 2006ًتایج ه .)    غالقات قثلی ّین ًؿیاى دادُ اغیت

الکتَتاغیییلَظ دز تػییتٌی تیؿییتس اش  تیفیییدٍتاکتسیَم الکتیییعتقییداد 
 ,Akalin and Erisir؛ Akin et al., 2007تیَد )  اغییدٍفیلَظ 

(.  اها هیصاى کاّؽ اییي   Hekmat & Macmahon, 1992؛ 2008
تاکتسی ًػیثت تیِ تقیداد اٍلییِ،پع اش فویل اًجویاد دز هقایػیِ تیا         

تیَاى تیِ    هیی  تیؿتس تَد کیِ فلیت وى زا   َتاغیلَظ اغیدٍفیلَظالکت

                                                           
1 - Split plot 

2 - Cryoprotect 

-تیفیدٍتاکتسیَمحػاغیت تاال تِ حضَز َّا ًػثت داد. فالٍُ تس ایٌکِ 

ِ  pHدز هیَزد تحویل اغیید ٍ     ّیا  ّیای حػاغیتسی ًػیثت تیِ     گًَی
 (. Cruz et al., 2009ّا ّػتٌد ) الکتَتاغیلَظ

 

 هاپروبیوتیک مانيزنذه بر گوار صمغ اثر
ّای حاٍی قیوغ گیَاز   ّا دز ًوًَِتغییسات تقداد پسٍتیَتیک دزًٍ

هالحؾِ  ُ ؾدُ اغت.داد ًؿاى 3ٍ  2زٍشُ دز ؾکل  60عی ًگْدازی 
ِ  ،ؾَد کِ عی دٍزُ ًگْیدازی دز فسییصز  هی ِ  ًػیثت  کٌتیس   ًوًَی  تی

 ؾیدُ  هتحویل  زا ؾیدیدتسی  تغیییسات  گیَاز  قیوغ  حیاٍی  ّایًوًَِ
 الکتیییع تیفیییدٍتاکتسیَم زدهییَ دز تاکتسیْییا تقییداد دز کییاّؽ.غییتا

تِ دلیل ایٌکِ تقداد . اغت تَدُ اغیدٍفیلَظ الکتَتاغیلَظ اش ؾدیدتس
اٍلیِ تاکتسیْا دز ًوًَِ ّا تِ عَز یکػاى ًثَدُ، لرا تسوٍزد هیصاى افیت  
اهکاى قیاظ تْتسی اش تَاًایی تیوازّای اجسا ؾدُ دز حفؼ شًدُ هیاًی  

ًؿییاى دٌّییدُ هیییصاى افییت هتَغییظ   4تاکتسیْییا زا هیدّیید. ؾییکل 
عییی دٍزُ  تیفیییدٍتاکتسیَم الکتیییعٍ  الکتَتاغیییلَظ اغیییدٍفیلَظ

هؿَْد اغیت قیوغ گیَاز     4تاؾد. ّواًغَز کِ دز ؾکل هی ًگْدازی
زا تِ عیَز   تیفیدٍتاکتسیَم ٍ  اغیلَظالکتَتتَاًػتِ هیصاى افت غلَلی 

(. تییِ لحییاػ شًییدُ هییاًی    P< 05/0هقٌییی دازی کییاّؽ دّیید ) 
دزقید گیَاز تْتیسیي     2/0ًوًَِ حیاٍی   الکتَتاغیلَظ اغیدٍفیلَظ،

ًوًَِ تَدُ  دزحالیکِ تیؿتسیي افت هستَط تیِ ًوًَیِ کٌتیس  )تیدٍى     
 1/0حیاٍی  ًیص دز ًوًَِ  تیفیدٍتاکتسیَمقوغ( تَد. تیؿتسیي هاًدگازی 

دزقد قوغ گَاز ازشیاتی ؾد ٍ ًوًَِ کٌتس  تاالتسیي هیصاى افت زا تِ 
 (. P< 05/0خَد اختكاـ داد )

تَاى  هی ّا عی ًگْدازی دز فسیصز زاکاّؽ افت تقداد پسٍتیَتیک
ّای حیاٍی قیوغ   تِ ایي دلیل داًػت کِ ٍجَد َّای تیؿتس دز ًوًَِ

ؾیَد غیلَلْای   ث هیی کٌد کیِ تافی  تِ فٌَاى فایق حسازتی فول هی
تاکتسیایی ؾَک حسازتی ؾدیدی زا هتحول ًؿًَد. اش عسفی ّیَادّی  
تاالتس غثة هحدٍدیت زؾد کسیػتالْای یخ ٍ تِ تثـ وى کاّؽ وغیة 

ٍ  Sofjan(. Magarinose et al., 2007ؾیَد ) ٍازدُ تِ غیلَلْا هیی  
Hartel (2004   ًیص تا تسزغی اثس َّادّی زٍی غاختاز تػیتٌی، تییاى )

ّییای دازای ّییَادّی کوتییس، تییاالتسیي هیییصاى  دًیید کییِ تػییتٌی کس
کسیػتالیصاغیَى هجدد زا دازًد. ؾاید ایي هػولِ دلییل اقیلی کیاّؽ    

ی ًگْیدازی تاؾید.   ّیا دز ًوًَیِ ؾیاّد عیی دٍزُ    تیؿتس پسٍتیَتییک 
Avarmidis ( ًیص تیاى کسدًد تقداد 2004ٍ ّوکازاى ) الکتَتاغیلَظ
زٍش  60ی حاٍی قیوغ گیَاز پیع اش    ّادز هاغت تػتٌی اغیدٍفیلَظ

هاًد دز قَزتی غلَ  دز ّس گسم تاقی  10 6ّوچٌاى دز حد اغتاًدازد 
تیؿتس کیاّؽ یافیت. تیا تَجیِ تیِ ًتیایج        ّاتیفیدٍتاکتسیَمکِ تقداد 

تَاى چٌیي گفت کِ افصٍدى قوغ تیا   هی دغت وهدُ دز ایي تحقیق،ِ ت
دازد کیِ تيیاعس    حد هؿيكی اثس هلثت تس شًدُ هاًی پسٍتیَتییک ّیا  

تاؾد ٍ دز یلؾت ّای تاالتس ًقؽ هٌفی  هی هحافؾتی ذکس ؾدُ ًقؽ
 ؾَد.  هی اٍززاى یالة
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 دوره طي(  در ماست منجمذ Bb12) بیفیذوباکتريوم الکتیس( و La5) اسیذوفیلوس الکتوباسیلوس تاثیر زمان بر میسان مرگ سلولي  -1شکل 

      نگهذاری
 

ّای حاٍی قوغ گَاز ، هیصاى افیت   س ًوًَِتِ دلیل َّادّی تیؿت
ِ  تیفیییدٍتاکتسیَم الکتَتاغیییلَظ ّییا ًػییثت تییِ ّیین دز ایییي ًوًَیی
تیؿتس تَدُ اغت شیسا ایي تاکتسی تِ ؾدت تِ حضَز َّا اغیدٍفیلَظ  

حػاظ اغت ٍ غویت اکػیطى تافث اش تیي زفتي تیؿتس ایي تیاکتسی  
تس ایٌکِ اغیدیتِ تیاالی  ؾَد فالٍُ ّای تا َّادّی تاالتس هیدز ًوًَِ
تَاًید فیاهلی تیسای    ّای دازای دزقد تاالتس قوغ گَاز ًییص هیی  ًوًَِ

 کاّؽ تیؿتس ایي تاکتسی تاؾد.
 

 هاپروبیوتیک مانيزنذه بر عربي صمغ اثر
 فستی قوغ کِ دّدهی ًؿاى تاکتسی دٍ ّس هَزد دز تغییسات زًٍد
ِ  ًػثت تاکتسیْاکاّؿی زًٍد تغییسات  کاّؽ تافث ِ  تی  کٌتیس   ًوًَی
الکتَتاغییلَظ  ّواًغَز کِ زًٍید تغیییسات   . (6ٍ  5)ؾکل  اغت ؾدُ

کٌد زًٍید کاّؿیی اییي تیاکتسی دز ًوًَیِ       هی هؿيفاغیدٍفیلَظ 
 ّای وخس تیؿتس ؾدُ اغت.ؾاّد )تدٍى قوغ( عی ّفتِ
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تس ؾدى ایجاد چٌیي حالتی دز تاشُ شهاًی وخس هستَط تِ وغیة پریس

اهػیافدی هاًٌید دهیای پیاییي ٍ زؾید تیؿیتس       غلَلْا دز اثس ؾیسایظ ً 
افیصایؽ شهیاى ًگْیدازی تاؾید.     کسیػتالْای یخ دز ًوًَِ ّوصهاى تا 

قوغ فستی تِ دلیل خاقیت هحافؾت کٌٌدگی، اش تسکیثاتی  اغت کِ 
-ّا اغتفادُ هیای دز هیکسٍاًکپػَالغیَى پسٍتیَتیکتِ عَز گػتسدُ

ت هحافؾییت ( ٍ ّویییي خاقییی Mcnamee, et al., 2001ؾییَد )
، کٌٌدگی تَاًػتِ دز ؾسایظ ًاهػافد اش هییصاى افیت تاکتسیْیا تکاّید    

( ًییص تیا تسزغیی هاًیدگازی     2002ٍ ّوکیازاى )  Desmond چٌاًکِ 
ِ  ّا دز پَدزپسٍتیَتیک -ّای حاٍی قوغ فستی، تیاى کسدًد کیِ ًوًَی

ّای حاٍی ایي قوغ دز هقایػِ تا ًوًَیِ ؾیاّد پاییدازی تْتیسی دز     
ّای حاٍی قوغ ازی داؾتٌد. اها تِ عَز کلی دز ًوًَِعَ  دٍزُ ًگْد

تٌاتسایي تقداد  تَاًٌد خَد زا دّیدازتِ کٌٌدغلَلْای تاکتسیایی تْتس هی
یاتید ٍ یؿیای   کسیػتالْای ییخ دزٍى غیلَلی تاکتسیْیا کیاّؽ هیی     
گیییسد ٍ دز ًْایییت غیتَپالغییوی کوتییس دز هقییسل وغیییة قییساز هییی

 2007Magarinose etیاتید ) هاًدگازی چٌیي غیلَلْایی تْثیَد هیی   

al.,.) 

هؿییيف ؾیید کییِ هیییصاى افییت غییلَلی  7تییا تَجییِ تییِ ؾییکل 
پییع اش ؾكییت زٍش دز ًوًَییِ کٌتییس   الکتَتاغیییلَظ اغیییدٍفیلَظ

ِ  دزقد 709/58) -( تسوٍزد ؾد کِ تِ عَز هقٌی دازی ًػثت تیِ ًوًَی

( دزقد 369/27دزقد ) 3/0(، دزقد 088/26دزقد ) 1/0ّای دازای 
ًیص  تیفیدٍتاکتسیَم( تیؿتس تَد. هیصاى افت دزقد 68/36دزقد ) 5/0ٍ 

دزقید قیوغ    3/0( تا ًوًَیِ حیاٍی   دزقد 942/69دز ًوًَِ کٌتس  )
( اختالف هقٌی دازی ًداؾت اها دز ًوًَِ ّیای  دزقد 916/57فستی )
تِ تستیة  ّاتیفیدٍتاکتسیَمدزقد فستی، افت غلَلی  5/0ٍ  1/0دازای 
تَد کِ وًالیص وهازی ًؿاى داد تِ عَز  ددزق 149/46ٍ  دزقد 204/40

 (.7هقٌی دازی کوتس اش ًوًَِ کٌتس  تَدُ اغت )ؾکل 
Ibanoglou  (2002    ًیص تیاى کسد قیوغ فستیی دز هحكیَالت )

هٌجود هلل تػتٌی تافث تؿکیل کسیػتالْای کَچک ییخ ٍ تٌیاتسایي   
( ًییص  2006ٍ ّوکیازاى )  Capelaؾیَد.  وغیة کوتس تیِ غیلَلْا هیی   

ّای ّا ًقؽ حفاؽتی تسای هیکسٍازگاًیػنکسدًد ّیدزٍکلَ یدگصازؼ 
هاًی ایي تاکتسیْا دز هاغت کٌٌد ٍ تافث تْثَد شًدُپسٍتیَتیک ایفا هی

 اًد.ؾدُ
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 نتیجه گیری  

ّیا  تا تسزغی قاتلییت هاغیت هٌجوید تقٌیَاى حاهیل پسٍتیَتییک      
ش تیِ خیَتی تَاًػیت تقیداد هٌاغیثی ا      فیسوٍزدُ هؿيف ؾد کِ اییي  

زا تا پایاى دٍزُ  تیفیدٍتاکتسیَم الکتیعٍ  الکتَتاغیلَظ اغیدٍفیلَظ
تَاًد ّای گَاز ٍ فستی هیزٍشُ حفؼ ًواید. افصٍدى قوغ 60ًگْدازی 

ّا دز ؾسایظ ًگْدازی ًاهػافد هاًٌد هاًی هیکسٍازگاًیػنتِ تْثَد شًدُ

ج دازی کاّؽ دّد. ًتیای فسیصزکوک کٌد ٍ هیصاى افت زا تِ عَز هقٌی
دزقید ٍ   2/0حاقل اش ایي تحقیق ًؿاى داد کِ قوغ گَاز دز غیغح  

ِ    1/0قوغ فستی دز غغح  ّیا دز جْیت حفیؼ    دزقید تْتیسیي ًوًَی
تَدًد. کوتسیي هییصاى افیت    الکتَتاغیلَظ اغیدٍفیلَظقاتلیت تقای 

دزقد قوغ  1/0ّای حاٍیتِ تستیة دز ًوًَِ تیفیدٍتاکتسیَم الکتیع
 دیدُ ؾد.  دزقد قوغ گَاز 1/0فستی ٍ 
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