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 چكيذه

 اًس ثيَتيىيپطي ّبي غصايي وِ قبهل ّط زٍ ثرف پطٍثيَتيىي ٍثيَتيه تَليس قس. فطآٍضزُي ثِ ػٌَاى يه فطاٍضزُ ؾييزض ايي تحميك ثؿتٌي هبؾت
ثِ زٍ نوَض  آظاز ٍ ضيعپَقوبًي قوسُ ثوِ ثؿوتٌي       (La-5) ًبهٌس. ثبوتطي پطٍثيَتيىي الوتَثبؾيلَؼ اؾيسٍفيلَؼهي ػولگطاثيَتيه يب غصاّبي ؾيي ضا

ِ  60هبًي آى عوي هوس    ٍ لبثليت ظًسُ هبؾتي اضبفِ گطزيس ثيوَتيىي  بثي لوطاض گطفوت. ّويٌويي تطويوت پوطي     هوَضز اضظيو   -C18°زاضي زض ضٍظ اظ ًگو
زضنس ٍظًي/ٍظًي( زض تَليس ثؿتٌي هبؾتي اؾتفبزُ قس. تؼساز ؾلَل لبثل ظيؿوت زض ابلوت    8/0ٍ 4/0، 0( زض ؾغَح هرتلف )FOS) فطٍوتَاليگَؾبوبضيس

 cfu/ml109×8/3، cfu/ml109×5/3  ٍcfu/ml109×8/3 زضنس فطٍوتَاليگَؾبوبضيس ثِ تطتيوت ثطاثوط   8/0ٍ 4/0، 0، ثب ؿتٌي هبؾتيث ّبيآظاز زض هرلَط
وبّف يبفت زض ابلي وِ تؼساز ؾلَل لبثل ظيؿت زض  cfu/ml107×2،cfu/ml107×2/2  ٍcfu/ml107×2/2ضٍظ ًگْساضي ايي تؼساز ثِ  60ثَز وِ ثؼس اظ 

ٍ  cfu/ml109×13/2 ،cfu/ml109×5/2ثوووِ تطتيوووت ثوووِ  cfu/ml109×5/7 ،cfu/ml109×9/8  ٍcfu/ml109×8/9سُ اظ ابلوووت ضيعپَقوووبًي قووو
cfu/ml109×9/2 .وبّف يبفتِ ثَز       ِ  عوَض شكووگيطي  ثِ عَض ولي ًتبيج ًكبى زازًس وِ ضيعپَقوبًي ثوبوتطي الوتَثبؾويلَؼ اؾويسٍفيلَؼ تَاًؿوتِ ثو

(05/0p<ُلبثليت ظًس )هبًي آى ضا زض ؾ(  غحي ثبالتط اظ ؾغَح پيكٌْبزي تَؾظ وويتِ ثيي الوللي لجٌيبcfu/g107 .ثْجَز ثركس ) 
 

 ثيَتيه، الوتَثبؾيلَؼ اؾيسٍفيلَؼ، ثؿتٌي هبؾتيثيَتيه، ضيعپَقبًي، ؾييپطٍثيَتيه، پطيهاي كليذي: واشه
 

    1مقذمه

اي ّؿتٌس وِ ثوِ ٍاؾوغِ   ّبي هيىطٍثي ظًسُّب هىولپطٍثيَتيه
(. 5وٌٌسُ زاضًس )اي اثط ؾَزهٌسي ثط ههطفؼبزل هيىطٍثي ضٍزُايجبز ت

اًوس اظ  ّوب ػجوبض   اثطا  پطٍثيَتيىي ًؿجت زازُ قسُ ثوِ ايوي ثوبوتطي   
اي ٍ ثْجَز ههطف الوتَظ، ّبي ضٍزُتمَيت ههًَيت زض همبثل ػفًَت

وووبّف ّووبي اؾووْبل ٍ ؾووطعبى ضٍزُ ثووعضي، جلووَگيطي اظ ثيوووبضي
گيوطي ٍ  اي، قوىل اي ٍ ضٍزُيوِ هؼوسُ  ّوبي ًبا ولؿتطٍل ٍ ثيووبضي 
اي، ثْجَز جصة ولؿين عجيؼي ضٍزُ فلَض هيىطٍثيثبظؾبظي تؼبزل ثْتط 

ّبي (. هيىطٍاضگبًيؿن12،17ّب )ٍ ؾٌتع ٍيتبهيي ٍ پيف ّضن پطٍتئيي
هؼوَل هبؾت اظ لجيل الوتَثبؾيلَؼ ثلگوبضيىَؼ ٍ اؾوتطپتَوَوَؼ   

                                                           
 زاًف آهَذتِ وبضقٌبؾي اضقس زاًكگبُ آظاز اؾالهي ٍااس ؾجعٍاض-1

 زاًكگبُ فطزٍؾي هكْسزاًكىسُ وكبٍضظي، اؾتبز گطٍُ ػلَم ٍ نٌبيغ غصايي،  -2

 پػٍّكىسُ ػلَم ٍ فٌبٍضي هَاز غصايي جْبز زاًكگبّي هكْس  اؾتبزيبض-3 

 (  e_milani81@yahoo.com :Email              :  ًَيؿٌسُ هؿئَل -)*
 گطٍُ ػلَم ٍ نٌبيغ غصايي زاًكگبُ تجطيع اؾتبزيبض-4

ًوبيٌوس اهوب ايوي    ظيساظ هوي تطهَفيلَؼ زض هبؾت تَليس آًعين ثتبگبالوتَ
ّب ثِ زليل تحول پبييي ًؿجت ثوِ اهوالح نوفطاٍي زض ًبايوِ     ثبوتطي
ّوبي  اظ عطف زيگط ثبوتطي .تَاًٌس ظًسُ ثوبًٌس ٍ ضقس وٌٌساي ًويضٍزُ

اي ٍ زض پطٍثيَتيىي هبًٌس الوتَثبؾيلَؼ اؾويسٍفيلَؼ زض ًبايوِ ضٍزُ  
َ اضووَض اهووالح نووفطاٍي هووي  ليووس آًووعين تَاًٌووس ظًووسُ ثوبًٌووس ٍ ت

ّوبي پطٍثيوَتيىي   (. جْوت ايٌىوِ ثوبوتطي   18) ثتبگبالوتَظيساظ ًوبيٌس
 ّوبي ُّب زض فطاٍضزؾَزهٌس ٍالغ قًَس، الظم اؾت تب غلظت پطٍثيَتيه

اًوس ثوبال ثبقوس ٍ ايوي     غصايي وِ ثِ ػٌَاى ابهل زض ًظط گطفتوِ قوسُ  
ّبي پطٍثيَتيىي ذيلي اٍلب  ثِ ػٌَاى ؾغَح ؾغَح پيكٌْبزي ؾلَل

(. هبًغ انلي ثطاي 13اقبضُ قسُ اؾت ) 108يب  107بًي زض هحسٍزُ زضه
ّبي پطٍثيوَتيىي  افظ ايي ؾغَح پيكٌْبزي، ٍاثؿتگي گًَِ اضگبًيؿن

افوعايف غلظوت   هبًي ًبشيع ًبقوي اظ توٌف اؾويسيتِ ٍ    ٍ لبثليت ظًسُ
(. جْت غلجوِ ثوط   3،20،21،23) ثبقسٍ ًمهبى هَاز غصايي هي اوؿيػى

 ّبي هيىطٍثي اًتروبثي ّبي هرتلفي قبهل وكتايي هكىال ، قيَُ
(. 2) ّب اؾتفبزُ قوسُ اؾوت  ثيَتيه(، ضيعپَقبًي ٍ افعٍزى پطي14،25)

ثٌسي جبهسا ، هبيؼب  يب انغالح ضيعپَقبًي ثِ ػٌَاى تىٌَلَغي ثؿتِ
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ِ  ّبي وَشه تؼطيف هوي گبظّب زض وپؿَل تَاًوس  عَضيىوِ هوي  قوَز ثو
توطيي  (. اظ ػووسُ 4) ف يبثٌوس تطويجب  آى زض ثطاثط قطايظ ذبل ضّوبي 

ّب، نوغ آلػيٌب  ؾسين تطويجب  هَضز اؾتفبزُ زض ضيعپَقبًي پطثيَتيه
ؾوبوبضيس ذغوي هتكوىل اظ ٍااوسّبي     ّتطٍپلوي  . ايي نوغ يهاؾت

ثبقوس ٍ اظ  گلَضًٍيه اؾويس هوي   -هبًَضًٍيه اؾيس ٍ ال -ؾبذتوبًي ز
  زض قوَز. ػلوت اؾوتفبزُ اظ آلػيٌوب    ّبي زضيبيي اؾوترطا  هوي  جلجه

ّوب، اضظاًوي، ؾوَْلت ووبضثطز ٍ ًيوع هغبثموت ٍ       ضيعپَقبًي پطٍثيَتيه
(. آلػيٌب  ثِ ٌّگوبم ايجوبز   15،16) ثبقسهي هحيظ ظيؿتؾبظگبضي ثب 

تَاًوس  ًبًَهتط اؾوت ووِ ثوِ ذوَثي هوي      17غل زاضاي هٌبفصي ثب لغط 
(. 16) ّب ضا وِ زض اًساظُ هيىطٍى ّؿتٌس زض ذَز ثوِ زام اًوساظز  ثبوتطي
ّب وطثَّيسضاتْبي پيييسُ غيطلبثل ّضن ّؿوتٌس ووِ ثوِ    َتيهثيپطي

وٌٌس ٍ ّب ضا زض ضٍزُ تحطيه هينَض  اًتربثي ضقس ٍ فؼبليت ثبوتطي
(. فطٍوتَاليگَؾبوبضيسّب 6) گصاضًسًيع اثطا  ؾَزهٌسي ضٍي هيعثبى هي
ٍ  10هطاؾويَى ووتوط اظ  يه ظيط گطٍُ اظ ايٌَليي، ثب زضجِ پلي زض  ثوَزُ 

لجيل وٌگط فطًگي، ضيكِ وبؾٌي، تطُ فطًگي، پيبظ، ؾيط، جَ گيبّبًي اظ 
ّسف  (.28) زٍؾط، جَ ٍ شبٍزاض يب گٌسم ؾيبُ تكريم زازُ قسُ اؾت

ثيوَتيىي هجتٌوي ثوط فطايٌوس     اظ ايي تحميك تَليوس يوه فوطاٍضزُ ؾويي    
 ضيعپَقبًي ثَزُ اؾت. 

 

 ها مواد و روش

 كشت ميكروبي و شماارش بماكيري وروبيموييكي روسووشما ي    

 شذه و آزاد
ثووِ  (La-5) ثووبوتطي پطٍثيووَتيىي الوتَثبؾوويلَؼ اؾوويسٍفيلَؼ

قسُ اًجوبزي اظ قطوت وطيؿتيي ّبًؿوي ذطيوساضي    ذكه نَض  
ليتوط اظ  هيلي 99گطم اظ پَزض زض  1ؾبظي ثبوتطي، همساض قس. جْت فؼبل

ؾوبػت زض   8توب   6تلميح قس ٍ ثوِ هوس     MRS Broth وكتهحيظ 
ي قس. ػول جساؾبظي ثيَهؽ پطٍثيوَتيىي  گصاضگطهربًِ C37° زهبي

 10ثوِ هوس     g ×4500زض اًتْبي فبظ لگبضيتوي تَؾظ ؾوبًتطيفَغ زض  
. قؿتكوَي ثيوَهؽ ثبوتطيوبيي    گطزيوس اًجوبم   C4°زليمِ ٍ زض زهبي 

ٍاتط عوي زٍ هطالوِ ٍ تحوت    زضنس پپتَى 1/0تَؾظ هحلَل اؾتطيل 
ب زض ًگْوساضي قوس تو    C4°قطايظ فَق اًجبم قسُ ٍ ؾپؽ زض زهوبي  

فطايٌس ضيعپَقبًي اؾتفبزُ قَز. جْت قوبضـ تؼساز ؾولَل ثبوتطيوبيي   
 MRS-Bile الوتَثبؾيلَؼ اؾويسٍفيلَؼ اظ هحويظ وكوت اًتروبثي    

Agar ( قوبضـ تؼساز ؾولَل پطٍثيوَتيىي عجوك    26،27اؾتفبزُ قس .)
( لجل اظ اًجوبز ٍ ثالفبنولِ  2002) پليي ضٍـ تَنيف قسُ ّبيٌؽ ٍ

اًجوبم قوسُ ثوَز.     60ٍ 45 ،30 ،15 ،1ض ضٍظّبي ثؼس اظ اًجوبز ٍ ًيع ز
 1/0گطم اظ ًوًَِ ثؿتٌي هبؾتي ثِ نوَض    10ثسيي تطتيت وِ همساض 

زضنس پپتَى ٍاتوط ضليوك    1/0ليتط اظ هحلَل اؾتطيل هيلي 90زض همساض 
 MRS-Bileّبي تَليس قسُ زض پليت ّوبي  ليتط اظ ضلتهيلي 1قسُ ٍ 

Agar ًَِي اظ ثؿوتٌي هبؾوتي زض ضٍظّوبي    ثطزاضوكت زازُ قسًس. ًو

ّبيي وِ وكت هرلَط زازُ قسُ هرتلف اًجبم قسُ ثَز ٍ توبهي پليت
گوصاضي  ؾبػت تحت قطايظ َّاظي گطهربًِ 72ثطاي  C37°ثَزًس زض 

ّوبي ثسؾوت آهوسُ ثوِ ػٌوَاى ٍااوسّبي       قسًس. هيبًگيي تؼساز ؾلَل
 cfu g)زض ّط گطم اظ ًوًَِ  1گيطي ولٌيقىل

-1
ػول  گعاضـ قسًس. (

 َ ٍ  قوبضـ ثبوتطي ضيعپَقبًي قسُ زض ثؿتٌي هبؾتي عجك ضٍـ قوي
گوطم اظ   10(. ثسيي تطتيت ووِ هموساض   22( اًجبم قس )1993ّوىبضاى )

هيلي ليتط اظ  90ًوًَِ ثؿتٌي هبؾتي ابٍي ثبوتطي ضيعپَقبًي قسُ زض 
( ثِ نوَض   =6pHزضنس ٍظًي/ ٍظًي،  1هحلَل ثبفط ؾيتطا  ؾسين )

ليمِ پطاوٌسُ قس. ؾوپؽ  ز 10ظى هغٌبعيؿي ثطاي يىٌَاذت تَؾظ ّن
 MRS-Bile Agarّب تَؾوظ وكوت پليتوي ضٍي هحويظ     تؼساز ؾلَل

ّبي ثؿتٌي هبؾتي . ثِ هٌظَض افظ قطايظ يىؿبى، ًوًَِگطزيستؼييي 
 ابٍي ثبوتطي آظاز ًيع زض ضٍـ هكبثْي تيوبض قسُ ثَزًس.

 
 روسووشا ي باكيري وروبيوييكي

ي پطٍثيَتيىي الوتَثبؾيلَؼ اؾويسٍفيلَؼ  ػول ضيعپَقبًي ثبوتط
( ووِ تَؾوظ تطاؾوتطاح    22ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ غالتيٌبؾويَى ذوبضجي )  

( لجال گعاضـ گطزيس، اًجوبم  2008) هىطم ٍ ّوىبضاى( ٍ ضضبئي2002)
 گطم اظ آلػيٌب  ؾسين ثب ٍيؿىَظيتِ هتَؾظ زض 10(. اثتسا همساض16قس )
هغٌبعيؿي اول قوس. ؾوپؽ ثوِ     ظى ليتط آة همغط ثب اؾتفبزُ اظ ّن 1

ًگْساضي قس تب آلػيٌوب  ثوِ    C4°هس  يه قت زض يريبل زض زهبي 
يريبل هٌتمول ٍ هوستي زض زهوبي     ذَثي آة جصة وٌس. ؾپؽ ثيطٍى

گوطم اظ   18زهوب قوَز. ثؼوس    زاقتِ قس تب ثب هحويظ ّون  آظهبيكگبُ ًگِ
گوطم اظ ؾَؾپبًؿويَى ثبوتطيوبيي هرلوَط قوس ٍ       1هحلَل آلػيٌب  ثب 

گطم ضٍغوي   100پت اؾتطيل زض رلَط ابنل ثب اؾتفبزُ اظ پيؾپؽ ه
ظى هغٌبعيؿي ّن تَؾظ( وِ g/l 5) 80)ولعا( ابٍي تَييي  ًجبتي هبيغ

زليمِ ثوِ   20 ثطايذَضزى ثَز اضبفِ قس ٍ ّن زض ابل  rpm 900زض 
ليتوط  هيلي 100نَض  يىٌَاذت پطاوٌسُ گطزيس. ؾپؽ ثب اضبفِ وطزى 

گوطم ضٍغوي    60اًحوالل   ابنليَى ولؿين )اظ يه اهَلؿيَى ابٍي 
هووَالض( ػووول  1/0( ٍ ولووطٍض ولؿووين g/l 5) 80هووبيغ ولووعا، تووَييي
زليمِ زيگط ًيع ازاهِ  20 ثطايظزى قَز. ػول ّنغالتيٌبؾيَى آغبظ هي

 30ّبي آلػيٌب  قىل ثگيطز. ثؼوس اظ ايوي هوس ،    وٌس تب زاًهپيسا هي
بؾويَى وبهول قوَز. زض    تيٌتب ػول غال ّوعزى ازاهِ يبفتزليمِ زيگط 

وِ فبظ ضٍيوي ضٍغوي ٍ فوبظ    گطزيس تكىيل هيؾيؿتن زٍ فبظي ًْبيت 
ًكوويي قووسُ زض هحلووَل ّووبي آلػيٌووب  ؾووسين تووِپووبييٌي آى زاًووه
ّبي زض ايي ابلت فبظ ضٍغٌي ضا جسا وطزُ ٍ زاًه .ولطٍضولؿين ّؿتٌس

C°يٍ زض زهوب  g  ×500آلػيٌب  ثب اؾتفبزُ اظ ؾبًتطيفَغ زض 
 5 يثوطا  4 

ّب ًيوع ثوب اؾوتفبزُ اظ    . ػول قؿتكَي زاًهگطزيسًسزليمِ جساؾبظي 
ٍاتط ٍ ثب اؾتفبزُ اظ ؾوبًتطيفَغ تحوت قوطايظ    زضنس پپتَى1/0هحلَل 

 .قسفَق اًجبم 

                                                           
1 - Colony forming units 
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 هادام افياده در دا ك هاي بهشاارش يعذاد باكيري
جْت تؼييي وبضايي فطايٌس ضيعپَقبًي ثبوتطي پطٍثيَتيىي، هموساض  

ليتط اظ هحلَل هيلي 99ّبي تَليس قسُ ضا زض ّبي زاًهًوًَِگطم اظ  1
( پطاوٌسُ ووطزُ ٍ  pH;6زضنس ٍظًي/ ٍظًي، 1ؾيتطا  ؾسين اؾتطيل )

ظى هغٌبعيؿوي، ػوول   زليمِ زض زهوبي اتوبق تَؾوظ ّون     10ثِ هس  
ؾبظي اًجبم قوس ٍ  . ثؼس اظ ايي هطالِ ػول ضلتوطزظزى ازاهِ پيسا  ّن

 C37°زض قطايظ َّاظي ٍ زض زهوبي   MRS Agarثب اؾتفبزُ اظ هحيظ 
. زض ًْبيوت تؼوساز   قوس ؾبػت وكت هيىطٍثي زازُ  72تب  48ثِ هس  
. ايي قوبضـ زض ؾِ تىطاض نوَض  پوصيطفت   قسًسّب قوبضـ ثبوتطي

(16.) 
 

 هاشناسي دا كيعيين روخت
ّب اظ هيىطٍؾىَح ًَضي اؾتفبزُ قٌبؾي زاًهجْت تؼييي ضيرت
ّوب  نَض  تهبزفي تؼساز هكرهوي اظ زاًوه   قس. ثسيي تطتيت وِ ثِ

 Olympusضٍي الم لطاض زازُ قس ٍ ثب اؾتفبزُ اظ هيىطٍؾىَح ًوَضي  
 هكبّسُ اًجبم قس.

 
 يوليذ بسيني ماسيي 

 يوليذ ماست
زضنس اظ ول قيط هحبؾجِ قسُ ثطاي تْيِ ثؿتٌي هبؾوتي، زض   66
C° زهبي

  ؾبظي قوسُ تلمويح ٍ ثوطاي تْيوِ هبؾوت     ثب آغبظگط فؼبل 42 
 pHگوصاضي ضؾويسى ثوِ    پبيبى فطايٌس گطهربًِ زيس.گطگصاضي گطهربًِ
ِ   9/4الي  7/4اسٍز  گوصاضي، هبؾوت   ثَزُ اؾت. ثؼس اظ ػوول گطهربًو

 ذبض  قسُ اظ اًىَثبتَض ثب فبظ غيطهبؾتي هرلَط گطزيس.
 

 يوليذ مخلوط بسيني ماسيي
هيعاى ّط يه اظ هوَاز هوَضز ًيوبظ ثوط اؾوبؼ ضٍـ       ثسيي هٌظَض

زضنس اظ قيط ثوبلي هبًوسُ    33بؾجِ ٍ زض تطويت ثىبض ضفتٌس. ججطي هح
C°وِ زض فبظ غيطهبؾتي هَضز اؾتفبزُ لطاض گطفوت، اثتوسا توب زهوبي    

 45 
)ٍاًيول، اهَلؿويفبيط، قوىط،    اطاض  زازُ قس، ؾوپؽ تطويجوب  زيگوط    

ثِ آضاهي ثِ قيط اضوبفِ قوسًس ٍ ثؼوس    فطٍوتَاليگَؾبوبضيس ٍ پبًيؿَل( 
ثب اؾتفبزُ اظ ّوَغًبيعض تب جوبيي ووِ ّوي     قسى هرلَط  ػول ّوگي

زضنوس   30اي ًساقتِ ثبقس ازاهِ پيسا وطز. زض هطالِ ثؼس ذبهِ ثب ولَذِ
شطثي وِ لجال زض اوبم آة شٍة قسُ ثَز ثِ هرلَط اضبفِ قس. ؾپؽ 

پبؾتَضيعُ قس. ثؼس زهبي  C8° ثبًيِ زض اطاض  20ايي هرلَط ثِ هس  
ؾتفبزُ اظ هرلَط آة ٍ يد ضؾبًيسُ ثب ا C10° هرلَط ثِ ؾطػت ثِ ظيط

قس. زض هطالِ ثؼس هبؾت تْيِ قسُ ثب فبظ غيطهبؾوتي هرلوَط قوس توب     
الي  12ثبفتي ّوگي ثسؾت آيس. ؾپؽ هرلَط ثؿتٌي هبؾتي ثِ هس  

C° ؾبػت زض زهبي 14
ًگْساضي قوس توب ػوول ضؾوبًيسى هرلوَط       4 

   ِ زؾوتگبُ   وبهل قَز. ثؼس اظ اتوبم هطالِ ضؾبًيسى ٍ لجول اظ اًتموبل ثو

ّبي آلػيٌب  ؾسين اوبٍي ثيوَهؽ پطٍثيوَتيىي ثوِ     ؾبظ، زاًهثؿتٌي
. ؾپؽ ػول قوبضـ تؼوساز ؾولَل   قسًسهرلَط ثؿتٌي هبؾتي تلميح 

 10پطٍثيَتيىي لجل ٍ ثؼس اظ اًجوبز اًجبم قس. ثسيي تطتيت وِ هموساض  
ليتوط اظ ثوبفط ؾويتطا     هيلوي  90گطم اظ ًوًَِ ثؿتٌي ثؿتٌي هبؾتي زض 

زليموِ زض زهوبي    10پطاوٌسُ قس ٍ ثؼس ثوِ هوس     w/vنس زض 1ؾسين 
ليتوط اظ  هيلوي 1ظزُ قوس. ؾوپؽ  ظى هغٌبعيؿي ّناتبق ثب اؾتفبزُ اظ ّن

هحلَل فَق ثِ زاذل پليت لطاض زازُ قس ٍ ؾپؽ ثب اؾتفبزُ اظ هحويظ  
ّوب  زض ؾِ تىطاض وكت زازُ قس. ّوِ ًوًَِ MRS-Bile Agar  وكت

C°ؾووبػت ٍ زض زهووبي  72ثووِ هووس   
تحووت قووطايظ ّووَاظي   37 

ّبي آظاز ًيع ّبي ثؿتٌي هحتَي ثبوتطيًوًَِ  گصاضي قسًس. گطهربًِ
 1 زضنس ثب ؾيتطا  ؾسين 1/0ٍاتط زض ضٍـ هكبثْي )جبيگعيٌي پپتَى

 (.1) ( ثِ هٌظَض افظ قطايظ يىؿبى، وكت زازُ قسًسw/v زضنس
 

 طرح آماري 
ووبهال تهوبزفي    ّب ثب اؾتفبزُ اظ عوطح فبوتَضيول  يع آهبضي زازُآًبل
ّب ثب اؾتفبزُ اظ آظهَى زاًىوي تَؾوظ   گطفت ٍ همبيؿِ هيبًگيي نَض 

افعاضّبي اًجبم قس. ّويٌيي ًوَزاضّب ثب اؾتفبزُ اظ ًطم Spssًطم افعاض 
Excell ٍSpss  افوعاض  تَؾظ ًوطم  1ّبي ؾغح پبؾدضؾن قس ٍ هٌحٌي

Slide write  سًسقضؾن 
 

  ياوج و بحث

هما و يعيمين   ي بذام افيماده در دا مك  هاشاارش يعذاد باكيري

 هاشناسي دا كروخت
زّوس ووِ تؼوساز ؾولَل ّوبي ظًوسُ       ًتبيج ثسؾت آهسُ ًكبى هوي 

 Logثبوتطيووبيي لجوول اظ ضيعپَقووبًي ثووب آلػيٌووب  ؾووسين ثطاثووط      

cfu/ml30/12 ثَزُ اؾت. ايي زض اوبلي اؾوت ووِ تؼوساز      32/12 الي
 Log cfu/ml    ثطاثط ثوب  ؾلَل ظًسُ ثبوتطيبيي ثؼس اظ فطايٌس ضيعپَقبًي

ثسؾت آهس. ثٌبثطايي ثب همبيؿِ تؼوساز ؾولَل ظًوسُ،     01/12 الي 81/11
قوَز ووِ فطايٌوس    لجل ٍ ثؼس اظ فطايٌس ضيعپَقبًي ايي ًتيجِ ابنل هي

ضيعپَقبًي ثب ضٍـ اهَلؿيًَي تَاًؿتِ وبضايي ثباليي زض اضتجبط ثب ثسام 
زؾوت ضفوتي   اظ   زيگوط  اًساظي ؾلَل ثبوتطيبيي زاقتِ ثبقس. ثِ ػجوبض 

زّس وِ ضيعپَقبًي توبثيطي زض تؼوساز   ؾلَل ثبوتطيبيي ًكبى هيجعئي 
ؾلَل ثبوتطي ًساقتِ اؾت. ضٍقي وِ زض ايوي تحميوك اؾوتفبزُ قوس،     

( 2002ضٍـ غالتيٌبؾيَى ذوبضجي ثوَز ووِ لوجال تَؾوظ تطاؾوتطاح )      
 100ّوبيي ثوب لغوط ووتوط اظ     . زض ايي ضٍـ زاًوه ُ اؾتگعاضـ قس
   توَاى زّس وِ ثب ايوي ضٍـ هوي  تَليس قس. ايي اهط ًكبى هيهيىطٍهتط 

تطي ضا زض تَاى ثبفت ًطمهي ، لصاّبيي ثب لغط هيىطًٍي تْيِ وطززاًه
(، زض ضٍـ اهَلؿيًَي، اًساظُ شضا  تَؾوظ  14هَاز غصايي ايجبز وطز. )

                                                           
1 - Response surface methodology 
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 2هيىطٍهتوط توب    25تَاًس ثويي  قَز ٍ هيظزى وٌتطل هيؾطػت ثِ ّن
ّووبي طوٌووس. ايووي ضٍـ ثووطاي ضيعپَقووبًي ثووبوتطي  هتووط تغييهيلووي

زض اضتجووبط ثووب  (.19) اؾوويسالوتيه ثووِ ذووَثي اؾووتفبزُ قووسُ اؾووت  
 30ثيبى زاقتٌس وِ هيوبًگيي ضوربهت    هحممييذهَنيب  فيعيىي، 

  ِ ّوبي  هيىطٍهتط ثطاي اؾتفبزُ زض زؾط لجٌي هٌجوس هٌبؾت اؾوت. زاًو
زض اوبلي ووِ   تَاًس هٌجط ثِ زضقتي ٍ ظثطي هرلوَط قوَز   ثعضگتط هي

 ّب ثِ ػوول آٍضز تَاًس هحبفظت ذَثي اظ ثبوتطيّبي وَشه ًويزاًِ
(. ّويٌوويي ّوووبًغَض وووِ زض قووىل ًكووبى زازُ قووسُ ثووب ضٍـ  10)

ّبيي يه قىل، هٌظن ٍ وطٍي تَليوس ووطز.   تَاى زاًهاهَلؿيًَي هي
( اؾت ووِ  2009) ايي ًتيجِ هغبثك گعاضـ ضضبيي هىطم ٍ ّوىبضاى

ّبيي ثوب قوىل يىؿوبى ٍ ووطٍي     ـ اهَلؿيًَي زاًهثب اؾتفبزُ اظ ضٍ
( a2007) اًس. زض تحميمي وِ تَؾوظ ّووبيًَي ٍ ّوىوبضاى   تَليس وطزُ

اًجووبم قووس، يووه ضٍـ انووالح قووسُ ضيعپَقووبًي هجتٌووي ثووط ضٍـ  
هيىطٍهتوط   100توط اظ  ّبيي ثب لغط پوبييي اهَلؿيًَي جْت تَليس زاًه

ّوبي  اًوساظُ ضيعزاًوه   پيكٌْبز قسُ ثَز. هغبلؼب  ًكبى زاز وِ وٌتطل
زليموِ(   20ثوطاي   rpm 400ظزى )آلػيٌب  ثب اؾوتفبزُ اظ ؾوطػت ّون   

هيىطٍهتوط   30توب   10ّوبيي زض هحوسٍزُ   زاًوه  اهَلؿيَى جْت تَليس
 (.9هوىي اؾت )

 
 ما ي باكيري وروبيوييكي آزاد و روسووشا ي شذهقابليت ز ذه

ًتووبيج ثسؾووت آهووسُ اظ قوووبضـ ؾوولَلي ثووبوتطي پطٍثيووَتيىي   

ثوب ؾوغَح هرتلوف     ثؿوتٌي هبؾوتي  وتَثبؾيلَؼ اؾويسٍفيلَؼ زض  ال
زّس ووِ ضيعپَقوبًي   تطويت پطثيَتيىي فطٍوتَاليگَؾبوبضيس، ًكبى هي

هبًي ثوبوتطي  ؾلَل ثبوتطيبيي تَاًؿتِ تبثيط شكوگيطي زض لبثليت ظًسُ
 (.Ρ<05/0)زاقتِ ثبقس ثيَتيه زض ايي زؾط لجٌي ؾيي

زض  FOSثوسٍى   ؿوتٌي هبؾوتي  ثتؼساز اثتسايي ؾلَل ثوبوتطي زض   
 60( ثَزُ اؾت وِ زض پبيوبى  3/0±8/3×)Log(cfu/ml)109 ابلت آظاز

Log(cfu/ml)107(×2/0±2 ) ايي تؼساز ثِ -C 18°ضٍظ اظ ًگْساضي زض
وٌس. ايوي زض قوطايغي اؾوت ووِ تؼوساز اٍليوِ ؾولَل        وبّف پيسا هي

 ثوَزُ Log(cfu/ml)109(×9/0±5/7)ثبوتطي زض ابلت ضيعپَقبًي قسُ 
ِ  -C18°ضٍظ اظ ًگْوووساضي زض  60ثؼوووس اظ  ووووِ  ايوووي تؼوووساز ثووو

Log(cfu/ml)109(×2/0±13/2 وووبّف پيووسا وووطز ).   ًتووبيج ًكووبى
ؾيىل لگبضيتوي وبّف زض تؼساز ؾلَل زض ابلت آظاز زض  2زّس وِ  هي

زض اضتجبط ثب ثؿوتٌي هبؾوتي    ضخ زازُ اؾت. FOSثسٍى  ثؿتٌي هبؾتي
َل ثوبوتطي زض ابلوت آظاز   ي ؾول تؼساز اثتوساي  FOSزضنس  4/0ابٍي 

Log(cfu/ml)109(×3/0±5/3   اؾت وِ ايي تؼوساز زض پبيوبى )ضٍظ  60
وٌس.اظ عطف زيگوط  وبّف پيسا هي Log(cfu/ml)107(×1/0±2/2)ثِ 

 َل اظافت ؾلَل زض ابلت ضيعپَقبًي قسُ ثؿيبض ًبشيع ثَزُ ٍ تؼساز ؾل
(Log(cfu/ml109(×1/0±9/8( ِثوووو )Log(cfu/ml109(×2/0±5/2 )
 .بّف پيسا وطزو

 

 روز 00بذون فروكيواليگوساكاروذ طي  بسيني ماسييما ي باكيري وروبيوييكي در قابليت ز ذه -1 جذول

 روزهاي  گهذاري
 (خطاي اسيا ذارد ±ميا گين )يعذاد سلول ز ذه بعذ از قرار گرفين در معرض ا جااد

 Log (cfu/ml) حالت روسووشا ي شذهLog (cfu/ml) حالت آزاد

0 109  ( ×3/0  ±8/3 ) 109  ( ×9/0  ±5/7 ) 

1 109 ( ×7/0  ±4/2 ) 109  ( ×2/1  ±66/5 ) 

15 108  ( ×6/0  ±5/4 ) 109  ( ×8/0  ±7/4 ) 

30 107  ( ×2/0  ±6/2 ) 109  ( ×3/0  ±8/3 ) 

45 107  ( ×2/0  ±3/2 ) 109  ( ×5/0  ±2/3 ) 

60 107  ( ×2/0  ±2 ) 109  ( ×2/0  ±13/2 ) 

R
2 

 86/0 93/0(ضطيت تؼييي)

 

 روز 00فروكيواليگوساكاروذ طي  درصذ 4/0با  بسيني ماسييما ي باكيري وروبيوييكي در قابليت ز ذه -2جذول

 روزهاي  گهذاري
 (خطاي اسيا ذارد ±ميا گين )يعذاد سلول ز ذه بعذ از قرار گرفين در معرض ا جااد

Log (cfu/ml) شا ي شذهحالت روسووLog (cfu/ml) حالت آزاد

0 109  (×3/0  ±5/3 ) 109  ( ×1/0  ±9/8 ) 

1 108  ( ×3/0  ±5 ) 109  ( ×7/0  ±6/7 ) 

15 107  ( ×3/0  ±8/3 ) 109  ( ×3/0  ±1/5 ) 

30 107  ( ×1/0  ±9/2 ) 109  ( ×6/0  ±1/4 ) 

45 107  ( ×4/0  ±4/2 ) 109  ( ×5/0  ±4/3 ) 

60 107  ( ×1/0  ±2/2 ) 109  ( ×2/0  ±5/2 ) 

R2
 91/0 85/0( ضطيت تؼييي) 
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زٌّووووس وووووِ تؼووووساز ؾوووولَل اظ   ًتووووبيج ًكووووبى هووووي  
Log(cfu/ml)109(×2/0±8/3  ِزض ضٍظ اٍل ثطاي ابلت آظاز زض ًوًَو )

/ زضنوووس فطٍوتَاليگَؾوووبوبضيس، توووب  8اوووبٍي  ثؿوووتٌي هبؾوووتي 
Log(cfu/ml)107(×1/0±2/2   ِوبّف زاقتِ اؾت. زض قوطايغي وو )

ايووووي وووووبّف تؼووووساز زض ابلووووت ضيعپَقووووبًي قووووسُ اظ      
(Log(cfu/ml109(×3/2±8/9زض ضٍظ اٍل تووووووووووووووووووووووووب ) 

Log(cfu/ml)109(×6/0±9/2 زض پبيبى )ضٍظ ثَزُ اؾت. 60 
زٌّووووس وووووِ تؼووووساز ؾوووولَل اظ   ًتووووبيج ًكووووبى هووووي  

Log(cfu/ml)109(×2/0±8/3  ِزض ضٍظ اٍل ثطاي ابلت آظاز زض ًوًَو )
تووووووب  ،FOSزضنووووووس  8/0اووووووبٍي  ثؿووووووتٌي هبؾووووووتي

Log(cfu/ml)107(×1/0±2/2   ِوبّف زاقتِ اؾت. زض قوطايغي وو )

 ايووووي وووووبّف تؼووووساز زض ابلووووت ضيعپَقووووبًي قووووسُ اظ     
(Log(cfu/ml109(×3/2±8/9زض ضٍظ اٍل توووووووووووووووووووووووب ) 

Log(cfu/ml)109(×6/0±9/2 زض پبيبى )ّووبًغَض   ضٍظ ثَزُ اؾت. 60
ِ  ًكبى زازُ قسُ اؾوت   1،2،3ّبي وِ زض قىل ّوبي  زض تووبهي ًوًَو

اؾبؾب يه ووبّف   -C18°ضٍظ ًگْساضي زض  60ثؼس اظ  ٌي هبؾتيثؿت
لگبضيتوي زض تؼساز ؾلَل ثوبوتطي الوتَثبؾويلَؼ اؾويسٍفيلَؼ زض     3

ابلت آظاز هكبّسُ قس. ايي زض ابلي اؾت وِ افت ؾلَل ثوطاي ابلوت   
ضٍظ  60ضيعپَقبًي قسُ ثبوتطي الوتَثبؾيلَؼ اؾيسٍفيلَؼ زض هوس   

 زُ اؾت.لگبضيتن ثَ 1فمظ  -C18°زض 

 
 روز 00درصذ فروكيواليگوساكاروذ طي  8/0با  بسيني ماسييما ي باكيري وروبيوييكي در قابليت ز ذه -3جذول

 روزهاي  گهذاري
(خطاي اسيا ذارد ±ميا گين )يعذاد سلول ز ذه بعذ از قرار گرفين در معرض ا جااد

Log (cfu/ml) حالت روسووشا ي شذهLog (cfu/ml) حالت آزاد

0 109  (×2/0  ±8/3 ) 109  ( ×3/2  ±8/9 ) 

1 109  ( ×3/0  ±2/3 ) 109  ( ×1/1  ±7/7 ) 

15 108  ( ×5/0  ±7/3 ) 109  ( ×1  ±2/6 ) 

30 107  ( ×5/0  ±5/2 ) 109  ( ×1  ±6/4 ) 

45 107  ( ×3/0  ±2/2 ) 109  ( ×3/0  ±1/4 ) 

60 107  ( ×1/0  ±2/2 ) 109  ( ×6/0  ±9/2 ) 

R2 (ضطيت تؼييي )93/0 92/0 

 

 
 FOSبذون  بسيني ماسييدر شذه ما ي سلول وروبيوييكي در دو حالت آزاد و روسووشا ي قابليت ز ذه -1 شكل

 

 
 FOS درصذ 4/0با  بسيني ماسيي در شذه روسووشا ي و آزاد حالت دو در وروبيوييكي سلول ما يز ذه قابليت -2 شكل
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 FOS درصذ 8/0 با بسيني ماسيي در شذه روسووشا ي و آزاد حالت دو در وروبيوييكي سلول ما يز ذه قابليت -3 شكل

 

قوَز ووِ فطايٌوس    ثب تَجِ ثوِ ًتوبيج ثسؾوت آهوسُ هكورم هوي      
تَاًس يه ػبهل هوَثط زض افوعايف   ّبي ثبوتطيبيي هيضيعپَقبًي ؾلَل

هبًي ؾلَل پطٍثيَتيىي ثبقس. نوسهِ اًجووبزي ًبقوي اظ قوَن     ظًسُ
 3تَاًس ػبهلي ثبقس وِ ثبػث افوت  ّبي ثبوتطيبيي هيضتي ثِ ؾلَلاطا

ِ  لگبضيتوي زض تؼساز ؾلَل ّوبي  ّب قسُ اؾت. اظ عطف زيگوط زض ًوًَو
وِ ثبوتطي الوتَثبؾيلَؼ اؾيسٍفيلَؼ ثوِ نوَض     ايثؿتٌي هبؾتي

لگبضيتوي زيوسُ قوس    1ضيعپَقبًي قسُ تلميح قسُ ثَز ًيع يه وبّف 
ِ  تَاًس ثِ زوِ ايي هي ّوبي زؾوتگبُ   ليل نسهِ فيعيىي ًبقوي اظ تيغو

ّووبيًَي ٍ   ّوب زض هطالوِ اًجووبز ثبقوس.    ؾبظ ثِ زيوَاضُ زاًوه  ثؿتٌي
ّوب زض ًتيجوِ   ( ثيبى وطزًس وبّف زض تؼوساز ثوبوتطي  2008)ّوىبضاى 

ّب ثبقس ووِ زض ًْبيوت   اًجوبز قبيس ًبقي اظ آؾيت اًجوبزي ثِ ؾلَل
-ثيبى وطزًس ووِ توٌف   ٌييآًْب ّويقَز. ّب هيهٌجط ثِ هطي ؾلَل

ّبي هىوبًيىي هرلوَط ووطزى ٍ فطايٌوس اًجووبز ٍ ّويٌويي تلمويح        
تَاًس هٌجط ثِ وبّف ثيكوتطي زض تؼوساز   اوؿيػى ثِ زاذل هرلَط هي

ّوب  ؾلَل ثبوتطيبيي قَز. آًْب ّويٌيي ثيبى وطزًس وِ آؾيت ثِ ؾلَل
ّبي يد ٍ تَؾوظ  گيطي وطيؿتبلزض زاذل فطيعض ثؿتٌي ثِ ػلت قىل

هحممويي   (.9)ؾيلٌسض تَؾظ تيغِ فطيوعض ثوَزُ اؾوت    ّبي زيَاضُ طزُذ

ٍلتي الوتَثبؾيلَؼ اؾويسٍفيلَؼ زض يوه هرلوَط     ،زضيبفتٌس زيگطي
ثؿتٌي اؾتبًساضز تلميح قسُ ٍ اجبظُ ترويط ثِ آى زازُ قس، ٌّگبهي وِ 

بضيتوي وبّف ضا ؾيىل لگ 2ّفتِ ًگْساضي قس،  17ثطاي  -C29°زض 
، گعاضـ قوسُ ووِ عوي    ًتبيج ابنل اظ تحميمب  عجك (.8)ًكبى زاز 
تَاًووس ثووط لبثليووت ظيؿووتي   ، اًجوووبز هووي ثؿووتٌي هبؾووتي تَليووس 

هبؾت اثط ؾَء زاقتِ ثبقس. آًيِ وِ ثيكوتط  ّبي ؾٌتي هيىطٍاضگبًيؿن
 قَز،ّب زض اثط اًجوبز هيؾجت هطي ؾلَل

تغييطا  زهبيي عي زٍضُ ًگْساضي عوَالًي فوطآٍضزُ اؾوت. ايوي     
ضا ثِ ّوطاُ  pHّبي تجلَض هجسز، ضقس ثلَضّب ٍ تغييطا  هَضَع پسيسُ
-)هتالقي قسى( ؾلَليجِ آًْب هطي قيويبيي يب هىبًيىي زاضز وِ ًت

ّوبًٌس يه ؾن ثطاي  ثؿتٌي هبؾتي(. اوؿيػى هَجَز زض 26)ّب اؾت 
ذَز ثبػث  ثؿتٌي هبؾتيؾلَل ثبوتطي اؾت، لصا اٍضضاى ايجبز قسُ زض 

زاض ووطزى،  قَز. ثب پَقفّبي هحهَل هيِافت تؼساز ؾلَل زض ًوًَ
 4زض قىل  هبًس.ؾلَل ثبوتطي ًؿجت ثِ قطايظ ثس هحيغي ههَى هي

ضٍظ اظ  60ضًٍس تغييطا  تؼساز ؾلَل پطٍثيوَتيىي زض عوَل    )الف ٍ ة(
 FOSّبي ثؿتٌي هبؾوتي ثوب زضنوسّبي هرتلوف     زض ًوًَِ ًگْساضي

 .ًكبى زازُ قسُ اؾت
 

 

 
 )ب(  شذه روسووشا ي )الف( و آزاد اسيذوفيلوس الكيوباسيلوس باكيري سلول يغييرات -4 شكل
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ِ ّوبًغَضوِ زض قىل ّوبيي اظ ثؿوتٌي   ّب هكرم اؾت، زض ًوًَو
اًوس، افوت تؼوساز ؾولَل     ثوَزُ  FOS هبؾتي وِ زاضاي ثيكتطيي هموساض 

ّويٌيي ًتبيج ابنول اظ  ووتطي ضخ زازُ اؾت. پطٍثيَتيىي ثِ هيعاى 
( ًكبى زازُ ووِ ضيعپَقوبًي ًموف    2005) تحميمب  وبپال ٍ ّوىبضاى

هوبُ اظ   6ّوب عوي   هوبًي پطٍثيَتيوه  شكوگيطي زض افظ لبثليت ظًوسُ 
 .(2) وٌسٍ زض اضَض فطٍوتَاليگَؾبوبضيس ايفبء هي -C21°ًگْساضي زض 

پَقبًي، تؼساز الوتَثبؾيلَؼ ضيع؛ ( گعاضـ وطزًس2000) ٍ ضاٍيَال قبُ
ّووبي آظاز زض سٍثبوتطيَم ضا زض همبيؿووِ ثووب ؾوولَلاؾوويسٍفيلَؼ ٍ ثيفيوو

ّفتوِ ثْجوَز ثركويس     12ضي قسُ ثوطاي  زؾطّبي لجٌي هٌجوس ًگْسا
هبًي ثبوتطي پطٍثيَتيىي ثِ ػٌَاى ظهبى هَضز ًيبظ يب لبثليت ظًسُ .(16)

يب يوه ؾويىل   زضنس  90نطف قسُ ثطاي ًبثَز ؾبذتي يب تلف وطزى 
ّبي ثؿوتٌي هبؾوتي   ّب اؾت وِ زض توبهي ًوًَِلگبضيتوي اظ اضگبًيؿن
ّبي آظاز ٍ ضيعپَقوبًي  ثيي ابلت (Ρ<05/0)زاضي يه اذتالف هؼٌي 
 هبًي ثبوتطي هكبّسُ قس.قسُ زض لبثليت ظًسُ
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توَاى گفوت ووِ    ًتبيج ثسؾت آهسُ زض ايي تحميك هوي ثب تَجِ ثِ 
ابهوول، ثووطاي تحَيوول  تَاًووس ثووِ ػٌووَاى يووهي هوويثؿووتٌي هبؾووت
 .ّبي پطٍثيَتيىي ثِ ثسى اًؿوبى زض ًظوط گطفتوِ قوَز    هيىطٍاضگبًيؿن

تَاًوس ثوِ   هكرم قس وِ فطايٌس ضيعپَقبًي ثبوتطي پطٍثيوَتيىي هوي  
هوبًي ؾولَل ثبوتطيوبيي ثبقوس.     ػٌَاى يه ػبهل هَثط زض افعايف ظًسُ

ٌّسُ هٌبؾت ثطاي ايي ّويٌيي آلػيٌب  ؾسين ثِ ػٌَاى يه پَقف ز
ضٍظ اظ ًگْوساضي   60هٌظَض زاضاي وبضايي ثباليي ثَزُ اؾوت. زض عوي   

ثؿتٌي هبؾتي زض قطايظ اًجوبز ثيكتطيي وبّف تؼساز ؾلَل زض اويي  
ؾيىل لگبضيتوي  3فطايٌس اًجوبز ضخ زازُ اؾت ٍ عي هس  ًگْساضي، 
   ِ زض ّوب ضخ زاز. ايوي   وبّف ثطاي ابلت آظاز ثوبوتطي زض تووبهي ًوًَو

قطايغي اؾت وِ ٍلتي ؾلَل ثِ نَض  ضيعپَقبًي قسُ ثِ هحهوَل  
ؾويىل لگوبضيتوي ووبّف زض تؼوساز ؾولَل ضخ زاز.       1تلميح قس، تٌْب 

ّويٌيي هكرم قس وِ تؼساز ؾلَل ثبوتطيبيي لبثل ظيؿت زض توبهي 
ثَزُ اؾوت ٍ ايوي ؾوغح اظ تؼوساز      log cfu/ml 107ّب ثبالتط اظ ًوًَِ

 logپيكٌْبزي فسضاؾيَى ثيي الوللي لجٌيوب  )  ؾلَل، ثبالتط اظ ؾغَح

cfu/ml 106 - 107.اؾت ) 
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