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چکيده
وقدوه :گست هد ه س هن نوس ههی پاوبروترو ب هماگ پابروترکههی مهسب (سرنبروترک) ب عملوگن سوب لتاگ بلاگی
گف گتش غهلبر و اشد پهتدگا بهکتایههی پاوبروترو  ،ب عا سلهتوگس نوسل هلهی پاوبرلوترو بلاگی تشلورل کالوس
پهتدگا و ح ظ غهلبر دا رواوبروتهی اود گی آب تهن پرشمههد شد گس  .هدف گس گتلن طهل،ل  ،بااسل تاکرلبهلهی
ختال سلرنبرلوترو بلهکتای پاوبرلوترو  Pediococcus acidilacticiبله پابروترلکهلهی گتملولرن ،گلرگوفاوکتلوس،
سگتاوگلرگوسهکهاتد ب مظوا ،اف بهتاتن تاکرب سرنبروترو بود.
وااواد و رو هااا :بللهکتای  P. acidilacticiدا للر هللهی حللهوی پابروترللکهللهی گتمللولرن ،گلرگوفاوکتللوس و
شاگت کش ب هلوگسی بااسل
ر ت
سگتاوگلرگوسهکهاتد اشد دگد شد .ر گن اشد بهکتایهه و گسردتت سههت
شد .ب ع،و ت،ررن کم قهدتا گسردههی چاب سسجرا کوته (بوتاتک ،پاوپروسرلک و گسلترک گسلرد) تولرلد شلد دا
هاتک گس ترمهاههی سرنبروترو به گست هد گس دستگه کاو هتوناگف هتگ به کهاگت بهال گسجهم شد.
نتايج :ستهتج گتن طهل ،سشهن دگد ک ر گن اشد بهکتای  P. acidilacticiدا تاکرب سرنبروترو به سگتاوگلرگوسهکهاتد
ب گوا ،م دگای برشتا گس سهتا ترمهاههی سلرنبرلوترو و ترملها شلههد فهقلد پابروترلک بلود ( .)P value <0.05سلهتا
لر سرل دا ترملها
ترمهاهه ت هوت ،م دگای گس سظا اشد بهکتای سدگشتمد ( .)P value >0.05همچمرن گسردتت سهلهت
 P. acidilacticiبله سگتالوگلرگوسلهکهاتد کلههش ،مل دگای دا قهت ل بله سلهتا ترمهاهله سشلهن دگد (.)P value <0.05
برشتاتن و ک تاتن گسرد چاب سسجرا کوته تولردی دا هم ترمهاههی سرنبروترو ب تاترب پاوپروسرلک و گسلترک
گسرد بودسد .گناچ قهدتا تولرد شد گسترک و پاوپروترک گسرد ت هوت ،م دگای برن ترمهاهلهی سلرنبرلوترو سشلهن
سدگد ( ،)P value > 0.05برشتاتن ر گن بوتاتک گسرد تولرد شد ابوط ب ترمها  P. acidilacticiبه سگتاو گلرگوسهکهاتد
بود ک گخت،ف ،م دگای به سهتا ترمهاهه دگش (.)P value <0.05
بحث و نتيجهايري :ستلهتج گتلن طهل،ل سشلهن دگد کل گسلت هد هم لهن گس بلهکتای پاوبرلوترو  P. acidilacticiو
سگتاوگلرگوسهکهاتد،

توگسد ب عموگن تاکرب سرن بروترو باگی آب تهن بهرم طاح بهشد.

واژههاي کليدي :پاوبروترک ،P. acidilactici ،سرنبروترک ،اشد ،گسرد چاب سسجرا کوته
* سوت مد

ؤو وهتبهت

** آس هتشگه گک تاتموفرل ،بخش رواوبرولوژی ،دگسشود ست

شمهس و قطب تبهاسگت  ،پادتس عاوم ،دگسشگه تهاگن ،گتاگن
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جا ست

وقدوه

شمهس
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داحهل ک اود ب اگ دا گس هنهه شلاگتط بل هلوگسی

ته ب گ اوس ه تاتن پابروترکهلهی لواد طهل،ل دا

دگشت و توس بهکتایههی ب هوگسی گجبهای جهنرگای

آ لد گس

شللد گس ل  ،اود للهه شلله ل بللهکتایهللهی هللوگسی و

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

ب هوگسی گخترهای گس

( .)8بمهباگتن ،برشتا بهکتایهلهی

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

پاوبرللوترو دا نوسل هللهی آبل ی ،ت للهوت بلله جللهسواگن

آ لد گس لوگد غمل گس سگتل،ن

خشللو سی ه للتمد ( .)3برشللتا پاوبروترللکهللهی للواد

ب عموگن کابوهرلدگاتهلهی غرلا قهبلل هول ولل قهبلل

گسللت هد دا آبلل یپللاوای شلله ل بللهکتایهللهی گسللرد

گ لاگت

(.)10

طهل،هت گس هس و دگ ل فاوکتلهنهلهی بدسل

سگتاوگلرگوسهکهاتد بدس

تخمرا دا سظا نافت ل شلوسد کل مولن گسل
شهب و تله حتل بهتلای اگ س لب

الکترک ،بهسراواهلهی گسلروادگا و خماههسل

بل گتلن دو پابروترلک

بللهکتای  Pediococcus acidilacticiسرلل کلل جلل و

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

خهسوگد الکتوبهسراواههس

ب عموگن پاوبروترلک بلاگی

گست هد گس گتن دست گس پابروترلکهله چملدگن شلهتگ سشلد

هه ق آالی اسگلرنکملهن ( ،)11تر،پرلهی سرلل (،)12

گس

( .)4سهتا گلرگوسهکهاتدههی غراقهبل هو به گ اگت

توابللوت (،)13

رگللوی Litopenaeus stylirostris

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

( )14گسللت هد شللد گسلل

نهالکتوگلرگوسللهکهاتد ،الکتولللوس ،گت و هلتوگلرگوسللهکهاتد،

شهخبههی گتمم غراگختصهص  ،رواوبروتلهی اود گی

الکتوسللهکهاس ،گلرگوسللهکهاتد سللوته و ناوکوگلرگوسللهکهاتد
ه تمد .گناچ طهل،هت ب شمهای دا س رم گ اگت رلد
پابروترک ته گلرگوسهکهاتدههی غراقهبل هو دا گس هنهه
و حروگسهت گها گسجهم شد  ،ول ن گا ههی

لدودی

دا س رم جهسوگان آب ی و بخصوص هه هله وجلود دگاد

و قهو

و گ للاگت سللود مد آن بللا

گتن نوس هه شخب شد گس .

گناچلل تللهکمون کوشللش شللد گسلل
بهکتاتللهت

کلل جوگ للگ

هسمللد کهاسوبللهکتاتوم و الکتوبهسللراواهلله دا
للهه گس گاتلل بوللهانرای نوسلل هللهی

لوللل نللوگا

بهکتاتللهت پاوبرللوترو گفلل گتش تهبم لد ،گ لله سللوت هللهی

( .)5رواوبروتهی اود گی هه بلاگی گوللرن بلها توسل

پاوبروترو قهدا ب ح ظ غهلبر

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

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

گس وجود گاتبلهط شلخب بلرن رواوبروتلهی اود گی و
ر آب پراگ ون گس  .همچملرن نل گا

شلد گسل

ک بهکتایههی پاوبروترو آنهه ت،ال بل جلمسهلهت

سوتم ت

پس گس حلرف گس جرلا

عموگن سرنبروترک طاح شد گسل

آن باگی کمک ب ح ظ غهلبر

کل دا

بهکتایههی پاوبروترو

دا رواوبروتلللهی اود گی لللهه گس پابروترلللکهللله تللله

ب جهسوگان خشو سی گس  .بهکتایهلهی

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

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

تا م توگسهت بهکتای پاوبروترو باگی

ت هوت س ب

بهکتایههی نام ثب

سرل (نوسل هلهت گس بلهکتایهلهی

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

گ ا سرنبروترو

تخمرا پابروترک گس
آن گس

ک تلث ا گس داجل پارمات گسلرون

( .)18ب همرن عا

باگی ،افل تلک تاکرلب

بااس تاکرب بهرم سرنبروترو برن بهکتای پاوبروترو  Pediococcus acidilacticiو پابروترکههی گتمولرن ...

سرنبروترو  ،بااس قهبار

گسل

تخمرا و اشد بهکتای ت

3

کل بل شللول ج تل تلله چههاتللهت (تتللاگد) دتللد

تث را پابروترک ب عموگن سوب تاگ بهتد دا سظا نافتل شلود

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

( .)5بلله وج لود گتللن ،تلله ب ل گ للاوس تمهلله دا تللک طهل ،ل

( )Bactocell, Franceب شول لروفرار تث رن و صل

آس هتشگهه تاکرب سرنبروترو باخ گس بلهکتایهلهی

آن گس گات توگل تهب ژن  16S rRNAتثترد شد.

پاوبروترو

واد گست هد دا آب ی به پابروترکهله اگتلج

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

باگی بااس توگسهت

صاف پابروترکهلهی ختال

و اشللد بللهکتای پاوبرللوترو  P. acidilacticiت لل

سرنبروترکهه فهقد چمرن پشتوگس آس هتشگهه گس .
ب همرن عا  ،دا گتن طهل،ل تاکرلب سلرنبرلوترو
تولل گس پاوبروترللکهللهی للو ا دا آبلل یپللاوای بلله
پابروترکههی اگتج بااس شلد گسل

بررسي رشد باکتري در تيمارهاي سين بيوتيکي

تله بله گسلت هد گس

شاگت ب هوگسی گبتدگ ت،لدگد  7گاللن (بل عملوگن )stock
ها کدگم حهوی  30س س

ر ( mMRS brothباگی

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

شهخبههی اشد و تولرد گسردههی چاب سسجرلا کوتله

پابروترکهه سر ب شلول جدگنهسل گتلوک،و و بل

تولردی تاکرب بهرم سرنبروترو ت،ررن شود.

گضهف شد .همچمرن تک ترملها بلدون پابروترلک هل بل

وواد و رو

عموگن شههد داسظا نافت شد کل بل گاللنهله بل هملهن

ها

رل گن آب قطللا گضللهف شللد .رل گن  0/2داصللد حج ل

پربيوتيکهاي وورد بررسي

پابروترللکهللهت کلل دا گتللن طهل،لل دا تاکرللب
سللرنبرللوترو بااسلل شللدسد دگاگی رللهسگرن داجلل
پارمات گسرون ختا

بودسد :گتملولرن  ،25گلرگوفاوکتلوس

 ،4سگتاوگلرگوسللللهکهاتد  .)17( 3سگتاوگلرگوسللللهکهاتد گس
سگت،ن ذات بدس

آ د و گس شاک

السگ الت

چرن

ته رن شد .گتمولرن گس اتش نره کهسلم و گلرگوفاوکتلوس
گس هرلللداولر آس تمللل س لللب گتملللولرن بدسللل

آ لللد

(.)Beno, Belgium
سويه پروبيوتيکي وورد بررسي
پاوبروترلک لواد بااسل بلهکتای P. acidilactici

ر باگی ها ترمها سدت تروناروولر
شاگت گستاتل ب
کللادن

ر هه گضهف شلد (بلاگی بل هلوگسی

للر ) ( 24و .)25

للر آ للهد شللد پللس گس

گف ودن پابروترکهه و سدت تروناروولرل

تک لول دسظا قاگا ناف ) گستقله دگد شلد .بل مظلوا
گگمرمهن گس گتجهد شاگت ب هوگسی ب ر گن تک سل سل
پللهاگفرن اوی

للر هلله اتختل شللد ( .)24پللس گس گتمللهم

آ هد سهسی ترمهاههی آس هتش دا لولل هله،
8

بللود کل پللرشتللا گ للاگت پاوبرللوترو آن بللا ب للرهای گس
نوس ههی آب ی و جلهسواگن خشلو سی دتگلا بل گ بلهت

(کش

 24سهعت ) اشد تهفتل اوی

خهسوگد الکتوبهسلراواهله بلود و کوک ل نلام ثبل

(بل رل گن 3

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

اقتل ل

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

بل شلول تلهس

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

،لللهد

اسرد گس

لر

لر هله بله

 1/5 ×10گس بلللهکتایP. acidilactici

لر کشل

MRS

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

جا ست

4
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شمهس

دا هاتللک گس ترمهاهلله ،سموس ل بللادگای و تللاگک س لمج

اسلل م ملل گسللتهسدگاد بللاگی گسللتهت ،پاوپروتللهت و

سوای به گست هد دسلتگه گسلروتاوفوتو تا ( Shimadzo,

بوتاتهت گسجهم شد.

 )Japanگسجللهم شللد ( .)17همچمللرن دا گستهللهی آس للهتش

تجزيه و تحليف دادهها

گسردتت تای دا همل ترمهاهلهی آس هتشل بلاگی ت،رلرن
گسردتت سههت

باگی قهت

برن ترمهاهه و سر ت،رلرن وجلود گخلت،ف

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

ر هه گسجهم شد.

3

بررسي ويزان توليد اسيدهاي چرب زنجياره کوتااه در

گس ت ارل وگاتهسس تک گاف  ANOVAو آس لون چملد

هريک از تيمارهاي سينبيوتيکي

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

ر گن گسردههی چاب سسجرا کوته

گست هد شد ( .)27تمهم ت ارلهلهی آ لهای بله گسلت هد گس

باگی ت،ررن کم

(گسترک ،پاوپروسرک و بوتاتک گسلرد) تولرلد دا گستهلهی

سللام گف ل گا ( SPSSوتللاگتش  )13و تاسللر سمودگاهلله بلله

فهس تصهعدی اشد سموس بادگای گسجهم و قهدتا گسردههی

ر وتمدوس گسجهم

چاب به گست هد گس دستگه کاو هتوناگف
بهال ( )HPLCو باگسها او

هتگ به کلهات

ای کاگفل  2و همولهاگن

( )26ت،ررن شد .دا گستههی فهس لگلهاتتم اشلد (باگسلها
تاسر م م اشد ت،ررن شد 2 ).س س گس

لر هله بل

گست هد گس سام گف گا  Excel 2007دا
شد.
نتايج

توانايي تخميار و ورارپ پربيوتياکهاا تحاش شاراي
بيهوازي

داون رواوترلللوب گستقللله دگد شلللد .بلللاگی حصلللو
سوپاسهتهس

حهوی تهبولرل هلهی تولرلدی دا هاتلک گس

م م اشلد بلهکتای  P. acidilacticiدا ترمهاهلهی
ختا

سرنبروترو دا شول  1سشلهن دگد شلد گسل .

ترمهاههی سلرنبرلوترو  ،رواوترلوبهله دا سلهستات روژ

دت س هن فهس تثخرای دا همل ترملهاهلهی آس هتشل دا

تخچه دگا ( 4داج سهست ناگد) بل لدت  20دقرقل دا

پلس

 11000دوا سللللهستات روژ و سللللرس سللللوپاسهتهس

بلللل

رواوترللوبهللهی دتگللای متقللل شللد 20 .رواولرتللا گس
سوپاسهتهس

ب دستگه کاو لهتوناگف نلهسی تصلل بل

حدود  3سهع

بود .فهس تصهعدی اشد گس  3سلهع

گس تاقرح شاو شد و ته  18سهع
ترمهاههی سرنبروترو

گدگ دگشل  .دا بلرن

واد بااس  ،برشتاتن ر گن اشد

بللللهکتای دا ترمللللها سللللرنبرللللوترو پاوبروترللللک

دتوتوا  U.Vدا گو وج  210سهسو تا ت ات شد .ستون

 P. acidilacticiبه سگتاوگلرگوسهکهاتد شههد شد .پس

لواد گسلت هد گس سلو ion-exclusion Aminex HPX-

ب سلهتا ترمهاهله ابلوط

( 87Hگو  7/8×300را

تا) بود ( .)26فلهس ت لا

گس گتن ترمها برشتاتن اشد س ب

ب ترمها حهوی پابروترک سگتاوگلرگوسلهکهاتد بلود .سلهتا

گسللرد سللول واتک  0/005للو دا لرتللا آب خصللوص

ترمهاهلله اوسللد و رل گن اشللد شللهبه دگشللتمد و ت للهوت

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

چمدگس سشهن سدگدسد.

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

بااس تاکرب بهرم سرنبروترو برن بهکتای پاوبروترو  Pediococcus acidilacticiو پابروترکههی گتمولرن ...

شول  -1م م اشد بهکتای  P. acidilacticiت

قهت ل آ للهای برشللرم اشللد شللههد شللد (برشللرم
کللدواتسللمج سللوای) بللرن ترمهاهللهی ختا ل

شاگت تخمرای دا ترمهاههی ختا

5

سرنبروترو

سگتاللوگلرگوسللهکهاتد ب ل گللوا ،م ل دگای برشللتا گس سللهتا

سللرن

ترمللهاهلله بللود ( .)P value <0.05سللهتا ترمهاهللهی

برللوترو دا جللدو  1گاگئلل شللد گسلل  .برشللرم اشللد

سرنبروترو گخت،ف ،م دگای به ناو شههد کل فهقلد

شههد شد دا ترمها سلرنبرلوترو  P. acidilacticiبله

پابروترک بود سشهن سدگدسد (.)P value >0.05

جدو  -1برشرم اشد (باگسها کدوات سمج دا گو وج  600سهسو تا) بهکتای  P. acidilacticiدا ترمهاههی ختا
برشرم اشد
(باگسها کدوات سمج سوای)

شههد

گتمولرن

گلرگوفاوکتوس

سگتاوگلگوسهکهاتد

1/16 ±0/013 a

1/15 ±0/03 a

1/17 ±0/02 a

1/75 ±0/10b

گعدگد سشهس نرگای شد دا تک ادت

دا گستههی سموس بادگای ،گسلردتت
گسدگس نرلای شلد تله تولرلد

سرنبروترو .

به حاوف الترن ت هوت دگاگی گخت،ف ،م دگا ه تمد (.)P value >0/05

لر هلهی کشل

صلوالت گسلردی (گعل گس

گسردالکترک و گسردههی چلاب سسجرلا کوتله ) بااسل
شللود .دا گبتللدگی شللاو آس للهتش گسللردتت

دوا  ،کمتللللاتن گسللللردتت دا ترمللللها سللللرنبرللللوترو
 P. acidilacticiبه سگتاوگلرگوسهکهاتد شلههد شلد کل
گخللللت،ف ،ملل ل دگای بلللله سللللهتا ترمهاهلللله دگشلل ل

للر هللهی

(( )P value <0.05شلول  .)2پلس گس گتلن ترملها ،کلههش

باگسها تهفت ههی سهب دا س رم بهرم سهسی اشد بلهکتای

،مللل دگا گسلللردتت س لللب بللل سلللهتا ترمهاهللله دا ترملللها

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

 P. acidilacticiبلللله گلرگوفاوکتللللوس شللللههد شللللد

جا ست

6

( .)P value <0.05ب ل گللوا کا ل دا گستهللهی دوا هم ل
ترمهاههی سرنبروترو
پابروترک و

واد بااس به

ر تاقرح سشد کل ت ل

شول  -2گسردتت سههت

ر شلههد فهقلد
شلاگت

شمهس

رواوگانهسر هه ،سه گو  ،شمها  ،3پهتر 1331

سگهلللدگای شلللد بلللود گخلللت،ف ،مللل دگا دگشلللتمد
(.)P value <0.05

شلهب

ر هه دا هاتک گس ترمهاههی سرنبروترو پس گس  24سهع کش ب هوگسی؛ ستونهه سشهس نرگای شد به حاوف
الترن ت هوت دگاگی گخت،ف ،م دگا ه تمد (.)P value <0.05

توليد اسيدهاي چرب زنجيره کوتاه

باگی ت،ررن کم

ت ات اق هلهی ختال

گسلتهسدگاد تاسلر شلد .ت،رلرن

ر گن گسردههی چاب سسجرا کوته

ر گن تولرلد هاتلک گس گسلردههی چلاب سسجرلا کوتله

للهتگ بلله

هسب سطح ستا م م کاو هتوناگف و قلاگا

تولرللدی بلله گسللت هد گس دسللتگه کاو للهتوناگف

باگسها

کهاگت بهال دا هاتلک گس ترمهاهلهی سلرنبرلوترو گبتلدگ

دگدن آن دا فا و بدس

گسللتهسدگادههی گسللردههی للدسظا (الکترللک ،بوتاتللک،

گسجهم شد .دا شلول 3و  4کاو لهتوناگف بدسل

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

بللاگی ترمللها سللرنبرللوترو بللهکتای  P. acidilacticiبلله

پرک هاتک گس گسلردههی چلاب سسجرلا کوتله و گسلرد

سگتاوگلرگوسهکهاتد و ناو شلههد فهقلد پابروترلک گاگئل

الکترک بل تاترلب بل شلول ذتلل بلود :الکترلک گسلرد

شللد گس ل  .همللهسطوا ک ل دا کاو للهتوناگف ،حظ ل

 ،15/51بوتاتک گسرد  ،13/13پاوپروسرک گسرد  18/08و

ل شللود برشللتاتن گسللرد چللاب سسجرللا کوتلله تولرللدی

گسترک گسرد  21/35دقرق

پاوپروسرک بود گس  .کمتاتن گسرد چاب سسجرا کوته

پس گس بدس

آوادن س لهن ظهلوا پرلک ابلوط بل

هاتک گس گسردههی چاب م م گستهسدگاد بله گسلت هد گس

آ د بلاگی م مل گسلتهسدگاد

دا هم ترمهاههی سرنبروترو گسترک گسرد بود.

آ لد

بااس تاکرب بهرم سرنبروترو برن بهکتای پاوبروترو  Pediococcus acidilacticiو پابروترکههی گتمولرن ...

7

2
3

1

4
شول  -3م م کاو هتوناگف بدس

آ د باگی ترمها شههد فهقد پابروترک؛  ،1بوتاتک گسرد؛  ،2الکترک گسرد؛  ،3پاوپروسرک گسرد؛ ،4
گسترک گسرد

2
3

1

4
شول  -4م م کاو هتوناگف بدس

آ د باگی ترمها سرنبروترو بهکتای  P. acidilacticiبه سگتاوگلرگوسهکهاتد  ،1بوتاتک گسرد؛  ،2الکترک
گسرد؛  ،3پاوپروسرک گسرد؛  ،4گسترک گسرد

جا ست
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قهدتا کم

هسب شد باگی تولرد گسردههی چاب

شمهس

وجللود سدگش ل

رواوگانهسر هه ،سه گو  ،شمها  ،3پهتر 1331

( .)P value >0.05اوسللد شللهبه دا

سسجرللا کوتلله دا هاتللک گس ترمهاهللهی سللرنبرللوترو و

خصوص گسترک گسرد شههد شد .ر گن تولرد بوتاتلک

قهت لل آ للهای آنهلله دا شللول  5گاگئلل شللد گسلل .

گسرد دا ترمها سرنبرلوترو بلهکتای  P. acidilacticiبله

شود گناچل برشلتاتن

سگتاوگلرگوسللهکهاتد ب ل گللوا ،م ل دگای برشللتا گس سللهتا

گسللرد چللاب سسجرللا کوتلله تولرللدی دا هملل ترمهاهلله

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

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

ترمهاهللله ت لللهوت ،مللل دگای گس سظلللا رللل گن تولرلللد

ترمهاههی سلرنبرلوترو و ترملها شلههد فهقلد پابروترلک

بوتاتکگسرد سشهن سدگدسد (.)P value >0.05

همهنگوا ک دا شول ،حظ

استیک اسید

بوتریک اسید

پروپیونیک اسید

a
b

b

b

گتمولرن

گلرگوفاوکتوس

سگتاوگلرگوسهکهاتد

شههد

شول  -5قهدتا گسردههی چاب سسجرا کوته تولردی دا هاتک گس ترمهاههی سرنبروترو پس گس  18سهع
سهست ناگد (باح ب را

m mol -1

90
80
70
60
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40
30
20
10
0

کش

دا د هی  37داج

و با لرتا) .ستونههی سشهس نرگای شد به حاوف الترن ت هوت دگاگی گخت،ف ،م دگا ه تمد

(.)P value <0.05

بحث و نتيجه ايري

بااس گ اگت پابروترکهله و پاوبروترلکهلهی ختال ،

صاف آست بروترلکهله بل شلول خودسلاگس بلاگی

گگ،عهت

دودی دا س رم سوب تاگی تاجرهل هاتلک

پرشگرای گس باوس برمهاهه دا آب تهن ب ظهوا بهکتایهلهی

گس بهکتایههی پاوبرلوترو بلاگی گستخلهب تاکرلب بهرمل

قهوم دا باگبا آست بروترک مجا شلد گسل  .بل هملرن

سللرن برللوترو وجللود دگاد ( .)17بااسل اشللد بللهکتای

عا

دا ب رهای گس کشواهه قوگسرن ب رها سخ

و گکردی

 P. acidilacticiت

ترمهاههی ختا

سلرنبرلوترو

دا س رم گسلت هد گس آستل بروترلکهله وضلگ شلد گسل

به پابروترکهلهی ختال

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

اشد پاوبروترک رکوا ابوط ب ترمها سرنبرلوترو بله

وملللهللهی غللرگت چللون پاوبروترللک ،پابروترللک و
سللرنبروترللک گس ل
قهو ل

سگتاوگلرگوسللهکهاتد گسلل

سشلهن دگد کل برشلتاتن رل گن
کلل دگاگی کمتللاتن داجلل

ک ل گ للاگت سللو مدی بللا گتمم ل و

پارمات گسللرون بللود .طهل،ل متشللا شللد گی داخصللوص

دا باگبللا برمللهای ر بللهن دگاسللد ( .)30بللهوجود

بااسللل اشلللد بلللهکتای  P. acidilacticiدا ترملللها

بااس تاکرب بهرم سرنبروترو برن بهکتای پاوبروترو  Pediococcus acidilacticiو پابروترکههی گتمولرن ...

سرنبروترو به پابروترکههی اگتج وجود سدگاد .تمهله دا
تللک طهل ،ل مللدگ  4و هموللهاگن ن ل گا

کادسللد ک ل

گسللت هد گس پابروترللکهللهی للهسرتو  ،هلتودکت للاوس و

3

سرنبروترو ک برشتاتن اشد بهکتای شههد شد تولرلد
بوتاتک گسرد ب گلوا ،مل دگای برشلتا گس سلهتا ترمهاهله
بود .ت هوت ستهتج طهل ،حهضا به طهل ،تهد شد  ،مون

سوابرتو دا تاکرلب سلرنبرلوترو بله P. acidilactici

گس

گ ای با اشد بهکتای سدگش  .پابروترکهه گسلت هد شلد

عملوگن سوب لتاگ و سرل سللوت پاوبرلوترو

دا طهل ،رکوا ج و پابروترکهه شمهخت شلد و کلهاگ

بهشللد .گناچ ل دا هم ل ترمهاهللهی سللرنبرللوترو

سبودسد .بلهوجود گگ،علهت

لواد گسللت هد
للواد

دا

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

بهکتاتلهت  ،طهل،لهت سشلهن دگد

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

گس ک بهکتای  Carnobacterium piscicolaسر قهدا

س رم گ لاگت پابروترلک فاوکتوگلرگوسلهکهاتد بلا تولرلد

س رم نوس ههی ختا

لدود و نلهه

تملهق

سهش گس ت هوت دا سو پابروترک گسلت هد شلد بل

ب تخمرا پابروترلک بله داجل پارمات گسلرون بلهال سر ل
( .)31قهبار

گسلت هد و تخمرلا پابروترلکهلهی تلث ا گس

داج پارمات گسرون آنههس

رواوبروتهی اود -

گسردههی چاب سسجرا کوته توس
گی للو

( )34قللهدتا تولرللد بوتاتللک گسللرد دا ترمللها

( 4و  .)32ب گلوایکل بله

فاکتوگلگوسللهکهاتد ب ل گللوا ،م ل دگای برشللتا گس ترمللها

تخمرا کمد ل شلود

شلههد بلود؛ داحلهل کل سلهتا گسلردههی چلاب سسجرلا

گف گتش داج پارمات گسرون ساع

ک گتن واد خود ل توگسلد سلبب گسبهشل

پابروترلک و

گ اگت وا شود ( .)33بمهباگتن گست هد گس پابروترکهه دا
تاکربههی سرنبروترو بهتد به دق

و باگسلها پشلتوگس

طهل،هت آس هتشگهه گسجهم شود.

کوته ت هوت ،م دگای سشهن سدگدسد .شخب شد گس
ک گسردههی چاب سسجرا کوتله و بخصلوص بوتاتلک
گسرد گس گات گتصه ب باخ گس نراسد هلهی وجلود دا
سطح گج گ دستگه گتمم قهدا ب ت اتلک گتممل ه لتمد

همهسطوا ک دا بخش ستهتج برهن شد تولرلد گسلردههی

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

چاب سس رلا کوتله (گسلترک ،پاوپروسرلک و بوتاتلک

گسلللرد دا ترملللها سلللرنبرلللوترو  P. acidilacticiبللله

شللههد شللد.

سگتاوگلرگوسهکهاتد ،گتن تاکرب پتهس رل گف گتش گتممل و

گسللرد) دا هم ل ترمهاهللهی سللرن برللوترو

برشللتاتن گسللرد چللاب سسجرللا کوتلله تولرللدی دا هم ل

قهو

ترمهاهه ،پاوپروسرک گسرد بود .گناچل تلهکمون ن گاشل

آن کللههش صللاف آست ل بروترللکهلله اگ دگاد .همچمللرن

دا خصوص تولرد گسردههی چاب سسجرا کوتله توسل

گسردهه چاب سسجرا کوته ب عموگن عوگ ل ضلد سلاگهن

بهکتای  P. acidilacticiت

دا باگبا برمهای ههرهن و سهتا جهسوگاگن و ب تبلگ

شاگت تخمرای و دا گ لا

طللاح بللود و سر ل ب ل عمللوگن تللک مبللگ گسللاژی بللاگی

صللاف سوب للتاگی پابرللوترو گاگئلل سشللد گسلل  ،دا

گستاوسللر هلله اود سقللش گت لله ل کممللد .گس گافل واود

طهل ،ل آس هتشللگهه گسجللهم شللد توس ل اواسگللهوگ 5و

گسردهلهی چلاب سسجرلا کوتله بل اود سلبب گفل گتش

سللرن-

اسلد گفل گتش جاتلهن

هموللهاگن ( )17دا س رملل تاکرللبهللهی ختالل

بروترو آب تهن ه تاتن گسرد چاب سسجرا کوته تولرد
شد دا هم ترمهاههی سلرنبروترلک گسلترک گسلرد بلود.
همچمللرن تهفتل هللهی گتللن طهل،ل سشللهن دگد کل دا ترمللها

جاتهن خون

شود ک ب سظا

خون ب گک رژن اسلهس بهتلا بل بهفل هله و گستقله لوگد
هللری مجللا شللد و ب ل تبللگ آن بهع ل

بهبللود وضلل،ر

1331  پهتر،3  شمها،  سه گو،رواوگانهسر هه

شمهس

جا ست
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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
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