تأثُر عسم انُحم وعسم انتًر عهً انفعانُت انتثبُطُت نراشح بكترَا  Bifidobacterium sppتجاِ
بعض انبكترَا انًرضُت
َ )2براش َسار يحًىد
 )1جُهاٌ عبذ انستار سهًاٌ
( )1أستار يساعذ  )2يذرش ()3يذرش
لسى عهىو انحُاة /كهُت انعهىو/انجايعت انًستُصرَت

 ) 3رغذ عبذ انهطُف عبذ انرزاق

انخالصت
دسط حأثرىش سغأس نشؽغأس قسغأأس نشخعأش سصأم بكتشىأأت رخشوأت  Bifidobacterium sppنشعزبطأأت حضأتؾ كأط نشبرخشوأأت
نشعشظأأىت قنشخأأه أأعصج  Serratia marcescensق Staphylococcus aureusق Acinetobacter baumannii
ق  Aeromonas hydrophilaظأػ الأ ز نظأتبخفعت شكعأػ نشخؽعىأت أز د ؼغأ أعصج  1ق  3أق % ) 5شرأس ظؽفعأت ث رأط
نالخبأأشث نشةكتشىأأت نشخزبىطىأأت شصشن أأظ شصعكأأتظ ث نس أ ؾ قجكسؼأأج ظأأي نشةكتشىأأت نشخزبىطىأأت شصشن أأظ نشعشذأأض ق ىأأش نشعشذأأض شبرخشوأأت
 . Bifidobacterium sppىؽج نشؽختئش نغ ذس ظػ سغس نشؽغس قسغس نشخعش ق تشؽغ نشز د نشعغخخذظت ندل نشم صوتدة نشةكتشىؿ
نشخزبىطىت حضتؾ نشبرخشوت نشعشظىت ق ةشقت ظكؽكوت ظحتسؼت تششن ظ ىش نشعشذض .قشذل نشعحتسؼت ظأي نششن أظ نشعشذأض ىؽأج نشؽخأتئش
صوتدة نشةكتشىت نشخزبىطىت شصشن ظ كذ نشعكتظصت رس ظػ سغأس نشؽغأس قسغأس نشخعأش ق ةأشقت ظكؽكوأت حضأتؾ رخشوأت S. marcescens
ق  A. hydrophilaبىعت ذتغ نشةكس ظخشت فت سؽذظت شط حظفش بشقت ظكؽكوت حضتؾ رخشوت . ,S. aureus A. baumannii
ذصعتث ظةختعىت  6سغس نشؽغسث سغس نشخعشث  Bifidobacterium sppث نشةكتشىت نشخزبىطىت
انًمذيت
حخصأأا نشبرخشوأأت نشعؽشأأطشة  Bifidobacteriaركؼفأأت ظكصبأأت شصأأبمت ذأأشنض ىأأش ظخغشذأأت ىأأش ظركؼأأت ش أأكن ث ن أأرتشفت
ظخمىشة جذ حركغ شرس ال وت جصأىشة ؼغىةأت نق ىعأكوت نق سصأكوت غكوصأت ظأي لفأكس نشضقنئأذ قنشخةشسأتث نشكنظأغت ث ـكنئىأت
ظضبأأشة WoodقHolzapfelث .)5551حخكنصأأذ شأأرس سئىغأأه ذؽبىأأج غبىكأأه بأأه نشحؽأأتة نشفعأأعىت ش ؼغأأتغ قنشغىأأكنغ قـأأه
ىشظشظىت OrrhageقNordث )0222ق Mascoقصعتسخؿ ث)0222حكذ رخشوت  Bifidobacteriumظػ نشعضتظىي نششئىغأىت
نشعغأأأأأأأخخذظت ذعكأأأأأأأضصنث عىكوأأأأأأأت ) probioticsنشأأأأأأأم صتؼأأأأأأأ نصؽأأأأأأأتط سذوأأأأأأأذة ظأأأأأأأػ رخشوأأأأأأأت عأأأأأأأتظط نش ذخىأأأأأأأد
Suskovicقصعتسخؿث .)0225حكشف نشعكضصنث نشغىكوت سصم نؼفت ال وت ظتورشق ىت نق ظشخحتحفت حؤدن سؽذ حؽتقشفت نشأم حأثرىشنث
ظةىذة سصم صغت نشععىا نشخةتصهث0224أ)
حكأذ ظضعكسأت نشبرخشوأت نشعؽشأطشة  Bifidobacteriaظفعأت بأه صأغت نشحؽأتة نشفعأعىت ثنر نذأذث نشذسنعأتث نشغأشوشوت سصأم
نشخثرىشنث نشعةىذة شفزؾ نشبرخشوت به حكضوض نشعؽتست سؽذ حكنصذـت به نشحؽتة نشفععىت Ustunolث .)0223ذعت حصكأ دقسن ظفعأت بأه
نشغةتل نق حغغأىػ نشخأكنصغ نشعأتورشق ه شصحؽأتة نشفعأعىت قحزبأىػ ؼعأك نشبرخشوأت ىأش نشعش أكا بىفأت قصوأتدة جت صىأت نشفعأط قصوأتدة
نشعحتقظأأت ظأأذ صأأت تث نشبرخىشوأأت نشعشظأأىت نشعخخصةأأت Brigidiقصعتسخأأؿث)0222ث قنشغعتوأأت ظأأػ نشغغتعأأىت ش زوأأت قالةأأط
ذكشغخشقز نشذض قس س نسشنض عكء ـعط نش ذخكص قنالخضنز ظختغش نشغشغتغ Lavermicoccaقصعتسخؿث .)0221قحغخخذض
ـزؾ نشبرخشوت نوعت بأه سأ س عأت ث ن عأفتز نشعصأتع شصكأ س تشععأتدنث نشغىكوأت قنصأت تث ن عأفتز نشةىشقعأه قنشبرخىأشن
قنشخحصىس ظػ ظختغش ن صت تث نشةىشقعىت نشعخخصةأت VreseقSchrezenmeirث )0220ق Wrightقصعتسخأؿث)0220ث قؼظأشن
ـعىت نشبرخشوت نشعؽشطشة  Bifidobacteriaنشك صىت قبه ظغتقشت شصغصكز سصم حثرىشنث ظةىذة نذبش ظػ الأ ز صوأتدة نشةكتشىأت
نشخزبىطىت شفزؾ نشبرخشوت حضتؾ نشبرخشوت نشعشظىت صتءث ـزؾ نشذسنعت فذف دسنعأت حأثرىش كأط نشعأكند نشعخأكبشة ظغصىأت ظزأس سغأس
نشؽغس قسغس نشخعش سصم نشةكتشىت نشخزبىطىت شبرخشوت  Bifidobacteriaحضتؾ كأط نشبرخشوأت نشعشظأىت قظحتسؼخفأت ظأي حصأد نشةكتشىأت
شذل نشخؽعىت مىتا سغس نشؽغس قسغس نشخعش.
انًىاد وطرائك انعًم
 )1انعسالث انبكتُرَت
أـــ بكترَا Bifidobacterium spp
سضشأج رخشوأت  Bifidobacterium sppظأػ ظؽخأكس نشصأبػ نشك صأه  )Probiotic yogurtؼأك  Activiaنشعخأكبش بأه
ن عأأأأأأأأكنت نشعغصىأأأأأأأأت.قحط حشخىصأأأأأأأأفت تحبأأأأأأأأت نشةغكصأأأأأأأأتث نشضسسىأأأأأأأأت قنشعضفشوأأأأأأأأت قنشرىعكعىكوأأأأأأأأت نشأأأأأأأأكنسدة بأأأأأأأأه
WoodقHolzapfelث.)5551
ب  -عسالث انبكترَا انًرضُت

حط نشغصكز سصم نس ي سض ث ظػ نشبرخشوت نشعشظىت ظػ ظخخبشنث نشذسنعتث نشكصىت بأه جغأط سصأكض نشغىتةيذصىأت نشكصكضينشضتظكأت
نشعغخؽصشوت قنشخه عصج :
Serratia marceccens , Acinetobacter baumannii , Aeromonas hydrophila Staphylococcus
aureusث حط نشخثذذ ظػ حشخىصفت تصشنء نشةغكصتث نشرىعك عىكوت عغ ظت قسد به Forbesق Weissfeldث.)0220
تمذَر انفعانُت انتثبُطُت نراشح بكترَا Bifidobacterium spp
ععش سن ظ نشعضسست نشغتئصت خؽعىت رخشوت  Bifidobacterium sppبه نؼت ى نالخبتس عتقوت سصم قعػ(MRS)De-
Man Rogosa Sharpeنشغتئس رق نط ـىذسقصىؽه  )6ق ؽغبت شحتط 810 %2الصىت يظس) قععؽج سصم دسصت عشنسة
 (37ض شعذة  )24عتست قحغج لشقف ـكنئىت Lievinقصعتسخؿث.)0222جىظ ن ط نشفىذسقصىؽه شكعػ نشؽعك به ن ؼت ى
ث قؼبزث ظشذضوت 6000دقسة يدجىحت) قشعذة 10دجتئث شصغصكز سصم عتئس نشخ وت نشغشة شصعضسق  .س ظ نشغتئس ظػ ال ز
ظش غتث دجىحت  (Milipore filtersحطش  )0.22ظتورشقظخش.نعخخذظج غشوحت ن ؼخشتس به نشغةش  )well-diffusionنشخه
بفت CuptaقJosephث)5554شصرشا سػ نشةكتشىت نشخزبىطىت ششن ظ رخشوت Bifidopacterium sppث نر صسسج ن غبتت
نشغتقوت سصم قعػ ن صتس نشعمزن ؽشش  )0.1ظس ظػ شحتط سض ث نشبرخشوت نشعشظىت جىذ ن الخبتس 510الصىت يظس) ث ق تعخكعتز
نشؽت ش نشضصتصه نشعكحط ث قنعخكعس رتج نشةصىػ شكعس رحكا جطشـت  (5ظصط سصم عطظ نشكعػ  .ظصئج ذس عةشة
ا )50ظتورشقشىخش ظػ سن ظ نشعضسست نشغتئصت ث ععؽج كذـت ن غبتت ذسصت عشنسة  )ْ37ض شعذة  )24عتست  .جىغج
ظؽتغث نشخزبىػ عكز نشغةش قجكسؼج ظي ظكتظصت نشغىطشة نشغتقوتسصم قعػ  )MRSنشغتئس دقغ شحتط رخىشن  .به حضش ت نالشل
حط نعخكعتز نششن ظ نشعشذض ذ ظػ ىشنشعشذض مىت نشغصكز سصم بكتشىت حزبىطىت نبعس قرشد سؽذظت حط حشذىض نششن ظ شعشحىػ
قؼصا Lievinقصعتسخؿث.)0222جكسؼج نجطتس ظؽتغث نشخزبىػ شصشن ظ نشعشذض ظذ نشبرخشوت نشعشظىت نشعذسقعت ظي نششن ظ
ىش نشعشذض .
تأثُر عسم انُحم وعسم انتًر عهً انفعانُت انتثبُطُت نبكترَاBifidobacterium spp
دسط حثرىش سغأس نشؽغأس قسغأس نشخعأش سصأم نشةكتشىأت نشخزبىطىأت شبرخشوأت  Bifidobacterium sppقرشأد خؽعىخفأت بأه نؼت ىأ
نالخبتس عتقوت سصم قعػ  )MRSنشغتئس نشغتقن سصم ر د ؼغ ظػ سغس نشؽغس  1ق 3أق % ) 5ذأ سصأم نؼةأشند) قرأ د
ؼغ ظػ سغس نشخعش  1ق 3أق % ) 5ذ سصم نؼةشند) ق ثط ـىذسقصىؽه  (6ق ؽغبت شحأتط 810 % 2الصىأت يظأس)  .ععأؽج
سصم دسصت عشنسة )ْ37ض شعذة  )24عتست قحغج لشقف ـكنئىت  .كذـت جىظ ن ط نشفىذسقصىؽه بأه ن ؼت ىأ نشعأزذكسة .
قجذسث نشةكتشىت نشخزبىطىت ششن ظ رخشوت Bifidobacterium sppشصعكتظ ث نسأ ؾ .جىغأج نجطأتس ظؽأتغث نشخزبأىػ قجكسؼأج ظأي
ظكتظ ث نشغىطشة نشغتقوت سصم قعػ  MRSنشغتئس نشغتقن سصم نشؽغ نس ؾ ظػ سغس نشؽغس قسغس نشخعأش دقغ شحأتط رخىأشن
ث ذعت جكسؼج نجطتس ظؽتغث نشخزبىػ ششن ظ نشعكتظ ث صعىكفت ظي نجطتس ظؽتغث نشخزبىػ ششن ظ نشكضشت نشعشذض ق ىش نشعشذض .
انتحهُم االحصائٍ
نالعكج ؼختئش نشذسنعت شصخغصىس ن عصتئه تعأخكعتز صأذقز حغصىأس نشخبأتوػ  . ANOVA tableجأذسث نخالخ بأتث نشعكؽكوأت
سؽذ جىط ن عخعتشىت . P0.05
انُتائج وانًُالشت
انفعانُت انتثبُطُت نراشح بكترَا Bifidobacterium spp
نلفش سن ظ رخشوت  Bifidobacterium sppىش نشعشذض بكتشىت حزبىطىت جصىصأت حضأتؾ نشبرخشوأت نشعشظأىت جىأذ ن الخبأتس .قرشأد
سؽذظت حشنقعج نجطتس ظؽتغث نشخزبىػ عكز نشغةش نشععصكءة شن ظ نشكضشت ظت أىػ  10-6ظصأط  .قشخغغأىػ نشةكتشىأت نشخزبىطىأت ششن أظ
نشكضشت بحذ حط حشذىض نششن ظ شعشحىػ قؼصا ث كذـت نظرػ نشغصكز سصم ؼخأتئش نبعأس ظأػ الأ ز نشضوأتدة نشعصغكلأت بأه نشةكتشىأت
نشخزبىطىأت شصشن أظ .قوكظأظ نششأرس  )1نشضوأتدة بأه نشةكتشىأت نشخزبىطىأت شصكضشأت  Bifidobacterium sppق ةأشقت ظكؽكوأت سؽأذ
نشعغأخكل  0.05Pشأذل حشذىأض نششن أظ ثنر صمأج نجطأتس ظؽأتغث نشخزبأىػ  14,18,20,20ظصأط حضأتؾ رخشوأت S.marcescens
ث  S.aureusث A .baumanniiث A.hydrophilaسصم نشخكنشه ظحتسؼأت ظأي نششن أظ ىأش نشعشذأض قنشأزن نسطأم نجطأتس حزبأىػ
صمأأج سصأأم نشخأأكنشه  6,6,7,10ظصط.شأأكعا نظأأخ خ رخشوأأت  Bifidobacterium sppبكتشىأأت حزبىطىأأت حضأأتؾ نشبرخشوأأت نشعشظأأىت
ثقوكضل رشد نشم جذسة ـزؾ نشبرخشوت سصم نؼختس نشعكند نشعزبطت ظزس نشغكنظط نشكعكوت عتظعه نش ذخىد قنشخصىد) قنشخه حكعأس
سصم الةط ن ط نشفىذسقصىؽه شصكعػ Bezkorovainyث .)0225بحذ شكعا عذقد نؼخةتض به ن ط نشفىذسقصىؽه ظػ  6نشم
 5كذ حؽعىت رخشوت  Bifidobacterium sppبه نشكعػ قـزن ظت وؤذذ نؼختصفت شصغكنظط نشكعكوت قنشخه ندث نشأم الةأط ن ط
نشفىذسقصىؽه شصكعػ .نر نقظظ Lievinقصعتسخؿث )0222نغ ظىرتؼىرىت نشخثرىش نشخزبىطه شبرخشوت  Bifidobacteriumشؿ س جأت

خةط ن ط نشفىذسقصىؽه ققصكد عكنظط دـؽىت جصىشة نشغصغصت ظػ صفأت قجأذسحفت سصأم نؼخأتس ظأكند رنث حأثرىش حزبىطأه قنعأي
نشعأأذل حضأأتؾ نشععشظأأتث ظأأػ صفأأت نالأأشل  .بأأىعرػ نغ حؽأأخش رخشوأأت  Bifidobacteriumظأأكند ظزبطأأت نالأأشل ىأأش نشغأأكنظط
نشكعأأأأأكوت ظزأأأأأس نشبرخشوكعأأأأأىػ قنشأأأأأزن وعخصأأأأأد بكأأأأأ ظشأأأأأت فت شصععأأأأأتدنث نشغىكوأأأأأت IbrahimقSalamehث.)0225ن أأأأأتس
Yildirimقصعتسخؿث)0225نشم نشخثرىش نشخزبىطه شصبرخشوكعأىػ نشعؽأخش ظأػ جبأس نشبرخشوأت  Bifidobacterium sppحضأتؾ نشكذوأذ
ظأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأػ ن ؼأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأكن نشبرخىشوأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأت نشخت كأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأت نشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأم نصؽأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأتط
ث
Listeria,Bacillus,Enterococcus,Lactobacillus,Leuconostoc,Pediococcus.
قنذأأذ نMoroniقصعتسخأأؿث)0222نغ شصبرخشوكعأأىػ نشعؽأأخش ظأأػ رخشوأأت  Bifidobacterium sppنشحأأذسة سصأأم حزبأأىػ رخشوأأتن
. Listeria monocytogenes
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البكتريا المرضية
)A(S.marcescens), B(S.aureus), C (A. baumanii), D (A. hydrophila

شكم(:)1انفعانُت انتثبُطُت نراشح بكترَا .Bifidobacterium spp
٭فروق يعُىَت عُذ انًستىي p 0.05
تأثُر عسم انُحم وعسم انتًر عهً انفعانُت انتثبُطُت نبكترَا 6Bifidobacterium spp
حط نالخىتس سغس نشؽغس قسغس نشخعش به ـأزؾ نشذسنعأت ذعحكظأتث زنئىأت  Prebioticsقدسط حثرىشـأت سصأم نشةكتشىأت نشخزبىطىأت
شبرخشوت  Bifidobacterium sppقجذ ىؽج ؼختئش نشخغصىس ن عصتئه قصكد بشقت ظكؽكوت شعغخكل P 0.05ىػ حأثرىش نششن أظ
شصبرخشوت نشعؽعتة به نشكعػ نشععتف نشىؿ سغس نشؽغس قسغس نشخعأش ق تشؽغأ نشأز د  % )5,3,1ذأ سصأم نؼةأشند) ظحتسؼأت ظأي
نشةكتشىت نشخزبىطىت شصشن ظ ىش نشعشذض حضتؾ صعىي نؼكن نشبرخشوت نشعشظىت جىأذ نشذسنعأت قرشأد سؽأذظت صمأج نجطأتس ظؽأتغث نشخزبأىػ
 %( 5,3,1شرأس ظؽفعأت سصأم
شذل نعخكعتز سغس نشؽغس  )26,24,24ظصط قشذل نعخكعتز سغأس نشخعأش (30,30,26ظصأط شصؽغأ
أأرس  )2ذعأأت ذأأتغ نشةأأشت قنظأأغت قظكؽكوأأت حضأأتؾ رخشوأأت  S.aureusنر صمأأج نجطأأتس
نشخأأكنشه حضأأتؾ رخشوأأت S.marcescens
ظؽتغث نشخزبىػ  )19,19,15ظصط شكغس نشؽغس ) ق  )20,19,18ظصط شكغس نشخعش ) شصؽغ %) 5,3,1سصأم نشخأكنشه أرس 3
) بىعت صمج  )20,20,18ظصط شكغس نشؽغس) ق  )16,16,16ظصط شكغس نشخعأش ) شصؽغأ %)5,3,1,سصأم نشخأكنشه حضأتؾ رخشوأت
 A.baumanniiرس  .) 4نظت حضتؾ رخشوت  A.hydrophilaبحذ ذتؼج نجطأتس ظؽأتغث نشخزبأىػ شصؽغأ %)5,3,1سصأم نشخأكنشه
شرس ظػ سغس نشؽغس قسغس نشخعش  )25,25,25ظصط ق  )28,28,28ظصط رس  )5قشذل ظحتسؼت ؼختئش نشةكتشىأت نشخزبىطىأت شصشن أظ
كذ نشعكتظصت كغس نشؽغس قسغس نشخعشظي نشةكتشىت نشخزبىطىأت شصشن أظ نشعشذأض حبأىػ ن أرتز  )5,4,3,2قصأكد بأشقت ظكؽكوأت أىػ
نششن أأظ كأأأذ نشعكتظصأأأت كغأأأس نشؽغأأأس قسغأأأس نشخعأأش ق تشؽغأأأ نشأأأز د نشعغأأأخخذظت قنششن أأأظ نشعشذأأأض حضأأتؾ ذأأأس ظأأأػ رخشوأأأت
 S.marcescens,A.hydrophilaبىعت شط حظفش بشقت ظكؽكوأت أىػ نششن أظ كأذ نشعكتظصأت كغأس نشؽغأس قسغأس نشخعأش قنششن أظ
نشعشذض حضتؾ رخشوت . S.aureus,A.baumanniiقذتؼج بكتشىت نششن أظ نشعشذأض نسصأم ظأػ نششن أظ %1سغأس نشؽغأس ) ق ةأشت
ظكؽكن حضتؾ رخشوت . S.aureusقظػ نشؽختئش نس ؾ و عأا نغ ذةأتءة نششن أظ نشعغأخخذض شأذل نظأتبت ذأس ظأػ سغأس نشؽغأس قسغأس
نشخعشنشم قعػ حؽعىت رخشوت Bifidobacterium sppشؿ ن بعصىت به ن عخكعتز ظحتسؼت ظي نششن ظ ىش نشعشذض ذعت وركغ نذزأش

ذةتءة ظػ نششن ظ نشعشذض به كط نشغت ث قظشت فت شةكصؿ به عت ث نالشل ظعت وشضي سصأم نظأتبخؿ دقغ نشصضأكء نشأم نعأخكعتز
نششن ظ نشعشذض رق نشخرصةت نشكتشىت.
جكسؼج نشةكتشىت نشخزبىطىت ششن ظ رخشوت  Bifidobacterium sppشصعكتظ ث  %)5,3,1شرس ظػ سغس نشؽغس قسغس نشخعش بىعأت
ىؽفأأت شعكشبأأت نشؽغأأبت ن بعأأس قن ذزأأش حأأثرىشن بأأه صوأأتدة نشةكتشىأأت نشخزبىطىأأت .نر شأأكعا سأأذض قصأأكد بأأشقت ظكؽكوأأت أأىػ نشعكأأتظ ث
 %)5,3,1سغأس نشؽغأس حضأتؾ رخشوأت  S.marcescens , A .baumanni , A .hydrophilaبىعأت نسطأج نشعكأتظ ث
 %)5,3بكتشىت نسصم ظػ نشعكتظصت  )%1ق ةشت ظكؽكن حضتؾ رخشوت  S.aureusث بىعأت شأط حظفأش بأشقت ظكؽكوأت أىػ نشعكأتظصخىػ
 % )5,3حضتؾ نشبرخشوت ؼةغفت .
ق ىؽج نشؽختئش شعكتظ ث  %)5,3,1سغس نشخعش سذض قصكد بشقت ظكؽكوت ىػ نشعكتظ ث نشعزذكسة حضتؾ رخشوأت S. aureus ,
 A . baumanni , A .hydrophilaبىعأت ذتؼأج ـؽأتخ بأشقت ظكؽكوأت أىػ نشعكأتظ ث  %)5,3ةكتشىأت نسصأم ) ظحتسؼأت ظأي
نشعكتظصأت  )%1حضأتؾ رخشوأت  S.marcescensقشأط حظفأش بأشقت ظكؽكوأت أىػ نشعكأتظ ث  %)5,3حضأتؾ نشبرخشوأت ؼةغأفت  .ذعأت
نحعظ ظػ نشؽختئش سذض قصكد نن حثرىش حزبىطه شكعػ  MRSنشغتقن سصم نشؽغ  %)5,3,1ظػ ذأس ظأػ سغأس نشؽغأس قسغأس
نشخعش دقغ شحتط رخشوت  Bifidobacterium sppحضتؾ صعىي نشبرخشوت نشعشظىت نشعذسقعت.
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(شكم :) 2تأثُر عسم انُحم وعسم انتًر عهً انفعانُت انتثبُطُت نهبكترَا  Bifidobacterium sppتجاِ بكترَا .
S.marcescens
 )Aانراشح غُر انًركس  )B ،انراشح انًركس  % 1 )H1عسم انُحم  %3 )H3 ،عسم انُحم  %5 )H5 ،عسم انُحم
 %1 )D1عسم انتًر  %3 )D3 ،عسم انتًر  %5 )D5 ،عسم انتًر
* فرق يعُىٌ عُذ انًستىي  p 0.05بٍُ انًعايالث وانراشح انًركس وغُر انًركس
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(شكككم :) 3تككأثُر عسككم انُحككم وعسككم انتًككر عهككً انفعانُككت انتثبُطُككت نهبكترَككا  Bifidobacterium sppتجككاِ بكترَككا .
S.aureus
ِ )Aانراشح غُر انًركس  )B ،انراشح انًركس  % 1 )H1عسم انُحكم  %3 )H3 ،عسكم انُحكم  %5 )H5 ،عسكم انُحكم
 %1 )D1عسم انتًر  %3 )D3 ،عسم انتًر  %5 )D5 ،عسم انتًر
* فرق يعُىٌ عُذ انًستىي  p 0.05بٍُ انًعايالث وانراشح غُر انًركس
** فرق يعُىٌ عُذ انًستىي  p 0.05بٍُ انراشح انًركس و %1عسم انُحم
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(شكككم : )4تككأثُر عسككم انُحككم وعسككم انتًككر عهككً انفعانُككت انتثبُطُككت نبكترَككا  BIfidobacterium SPPتجككاِ انبكترَككا
A.baumannii
 )Aانراشح غُر انًركس  )B ،انراشح انًركس  % 1 )H1عسم انُحم  %3 )H3 ،عسم انُحم  %5 )H5 ،عسم انُحم
 %1 )D1عسم انتًر  %3 )D3 ،عسم انتًر  %5 )D5 ،عسم انتًر

* فرق يعُىٌ عُذ انًستىي  p 0.05بٍُ انًعايالث وانراشح غُر انًركس
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(شكككم  :)5تككأثُر عسككم انُحككم وعسككم انتًرعهككً انفعانُككت انتثبُطُككت نبكترَككا Bifidobacterium SPP
.A.hydrophila

تجككاِ بكترَككا

 )Aانراشح غُر انًركس  )B ،انراشح انًركس  % 1 )H1عسم انُحم  %3 )H3 ،عسم انُحم  %5 )H5 ،عسم انُحم
 %1 )D1عسم انتًر  %3 )D3 ،عسم انتًر  %5 )D5 ،عسم انتًر
* فرق يعُىٌ عُذ انًستىي  p 0.05بٍُ انًعايالث وانراشح انًركس وغُر انًركس
ىؽج ؼختئش ححذوش ن ط نشفىذسقصىؽه شكعػ حؽعىت رخشوأت  Bifidobacterium sppعأذقد نؼخةأتض بأه ن ط نشفىأذسقصىؽه
شصكعأػ ظأػ  6نشأم  4شأذل نظأتبت ذأس ظأػ)%(5,3,1سغأس نشؽغأس قسغأس نشخعأش ذأ سصأم نؼةأشند) ق ذأتغ ن ؼخةأتض بأه ن ط
نشفىذسقصىؽه شصعكتظ ث نس ؾ نذزش ظػ رشد ن ؼخةأتض شأذل نعأخكعتز قعأػ  MRSشكعأذؾ أذقغ نظأتبت ـأزؾ نشعأكند ثنر صأ
ن ط نشفىذسقصىؽه  5ظكتظصأت نشغأىطشة ) صأذقز .)1قـأزن وأذز سصأم نغ نظأتبت سغأس نشؽغأس قسغأس نشخعش ذعحكظأتث زنئىأت)
شكعأأػ نشخؽعىأأت  )MRSجأأذ ندل نشأأم حغةىأأض نشةكتشىأأت نيوعأأىت شبرخشوأأت  Bifidobacterium sppقجت صىخفأأت نشخخعىشوأأت قنؼخأأتس
نشغكنظط نشكعكوت نشعغؤقشت سػ الةط ن ط نشفىذسقصىؽه شصكعػ Suskovicنقصعتسخؿث)0225نر وأؤدن حأشنذط نشغأكنظط
نشكعأأأكوت نشعؽخضأأأت نشأأأم الةأأأط ن ط نشفىأأأذسقصىؽه قنلفأأأتس حأأأثرىش حزبىطأأأه حضأأأتؾ نشبرخشوأأأت نشعكصبأأأت قنشغأأأتشبت شصأأأبمت ذأأأشنض
Naiduقصعتسخؿث .) 5555قوككد نشةكأس نشخزبىطأه نشأم جأذسة نشغأكنظط نشكعأكوت نشعؽخضأت سصأم أالخأشنت نخ شأىت نشخصكوأت ظأػ
ال ز ن ؼخشتس قنصنشت نشبشقحكؼتث به نشخصىت ظعت وؤدن نشم صوتدة عتظعىت نشغتوخك صض Ogawaقصعتسخؿث.)0225
جذول ـ  - 1لُى االش انهُذروجٍُُ نىسظ تًُُت  Bifidobacterium sppبعذ اضافت عسم انُحم وعسم انتًر.
 pHبعذ  24ساعت يٍ انحضٍ
6
5

انًعايهت
وسظ  MRSبذوٌ زرع بكتُرٌ
وسظ  MRSنىحذِ ( سُطرة) بذوٌ اضافت عسم انُحم
وعسم انتًر بىجىد انسرع انبكتُرٌ
وسظ  %1 + MRSعسم انُحم

4

وسظ  %3 + MRSعسم انُحم

4

وسظ  %5 + MRSعسم انُحم

4

وسظ %1+ MRSعسم انتًر

4

وسظ  %3+ MRSعسم انتًر

4

وسظ  %5+ MRSعسم انتًر

4

ظعأت ححأأذض ظأػ ؼخأأتئش شأكعا نؼأأؿ شرأأس ظأػ سغأأس نشؽغأس قسغأأس نشخعأش حأأثرىشن قنظأأغت قظخشأت فت سصأأم نشةكتشىأت نشخزبىطىأأت شبرخشوأأت
نشعكضصنث نشغىكوت  Bifidobacterium sppظػ ال ز حترىشـت سصم نؼختصفت شصعكند نشعزبطت قوكأكد رشأد نشأم نشخشذىأ نشعخعىأض
شرأأس ظأأػ سغأأس نشؽغأأس قسغأأس نشخعأأش قرشأأد عخكنءـعأأت سصأأم نشكذوأأذ ظأأػ نشغأأرشوتث قنشخأأه حكخبأأش ظأأػ نـأأط ظركؼتحفعأأت ذأأتشرصكذكص
قنشغرشقص قنشةشذخكص قنعخكنءـعت سصم ن ععتض ن ظىؽىت ق نشةىختظىؽأتث ق ن ظأ ط نشعكذؼىأت ذتشغذوأذ قنشبكحتعأىكض قنشرتشغأىكض ق
نشعؽمؽىأأض قنشعمؽىغأأىكض ق ىشـأأت ظأأػ نشعكأأتدغ  .قـأأزن ظعأأت وغةأأض رخشوأأت  Bifidobacterium sppكصأأكد ـأأتحىػ نشعأأتدحىػ
نشعغأأخخذظخىػ ذعحكظأأتث زنئىأأت ق تشخأأتشه صوأأتدة بكتشىخفأأت نشخزبىطىأأت نر حغخأأتس رخشوأأت  Bifidobacterium sppنشأأم نشعمؽىغأأىكض
قنشعؽمؽىض قنشغذوذ صكسة التصت شؽعكـت ذعت وشتسخ نشغذوذ به نؼختس نشخ ث نشخه حعختص نشبرخشوأت تؼختصفت نشخةأتصه ث0224ا)
.نغ حثرىش نشعحكظتث نشمزنئىت )Prebioticsسصم رخشوت نشعكضصنث نشغىكوت  )Probioticsشىظ بأه حغةىأض ؼعكـأت بحأػ ق ؼعأت بأه
حغةىضـأأأت سصأأأم نؼخأأأتس ظشذبأأأتث رنث حأأأترىشنث ظةىأأأذة سصأأأم نشععأأأىا انر حؽأأأخش سأأأػ نشخخعأأأش نععأأأتض دـؽىأأأت جصأأأىشة نشغصغأأأصت
 (lactate,butyrate,acetate,propionateقنشخأأأه حكأأأذ ظأأأػ نشككنظأأأس نشعغأأأذدة شأأأوط نشفىأأأذسقصىؽه شصحكشأأأكغ ث ذعأأأت حكعأأأس
نشعحكظتث نشمزنئىت سصم صوأتدة حشنذىأض نش ذخأتث قنشخأ ث نشؽتحضأت سأػ نشخخعأش شبرخشوأت عأتظط نش ذخىأد ق Bifidobacterium
Suskovicقصعتسخؿث .)0225ن تس Ustunolث )0223نشم نغ نشخشذى نشعخعىض شكغس نشؽغس وغتسذ سصأم حغةىأض ؼعأك قبكتشىأت
ق حأأأتء رخشوأأأت  Bifidobacteriumبأأأه نشغصىأأأ قظؽخضأأأتث نخشبأأأتغ نشعخخعأأأشة نخالأأأشل قنغ ـؽأأأتخ حأأأترىش حأأأثصسن شصعركؼأأأتث
نشرش كـىذسنحىت شصك غس به حغغىػ ؼعك قبكتشىت ـزؾ نشبرخشوت اذعأت عأا نشبتعأذ ؼةغأؿ نغ ؼخأتس عأتظط نش ذخىأد ذأتغ نسصأم شأذل
حؽعىت رخشوت  Bifidobacteriumبه قعػ وغخكن سصم نشكغس  .ق عظج عأصعتغث )0223نغ شصكغأس حأترىش قنظأظ بأه صوأتدة
نشةكتشىت نشخزبىطىت شبرخشوت نشعكضصنث نشغىكوت  Lb.plantarum, Lactobacillus gasseriحضتؾ نشبرخشوت نشعغببت ش عفتز .
األستُتاجاث
وعرأأأػ ن عأأأأخؽختس ظأأأأػ ؼخأأأتئش نشذسنعأأأأت نشغتشىأأأأت أأأتغ نعأأأأخكعتز سغأأأأس نشؽغأأأس قسغأأأأس نشخعأأأأش بأأأه قعأأأأػ حؽعىأأأأت رخشوأأأأت
 Bifidobacterium sppوشأأضي سصأم صوأأتدة نشةكتشىأت نشخزبىطىأأت شفأزؾ نشبرخشوأت حضأأتؾ نشبرخشوأت نشعشظأأىت ا ظعأت وغغأأػ ظأػ ذةأأتءة
نعخكعتشفت ذعكضص عىكن .قشضوتدة سذند رخشوت  Bifidobacterium sppبه نشحؽتة نشفععىت قصوتدة بكتشىخفأت قدقسـأت نشكجأتئه ق
نشك صه وض دالتز نشعحكظتث نشمزنئىت ظزس سغس نشخعش قسغس نشؽغس نشعخكبش ظغصىت نشم نشكصبأتث نشمزنئىأت ث ق ظرتؼىأت نعأخكعتشفت
ظي ـزؾ نشبرخشوت به نؼختس نشعؽخضتث نشمزنئىت نشك صىت نشعخخصةت .
انًصادر
نشخةتصه ث صـشة ظغعكدث 0224أ ثنشخحؽىت نشغىكوت نشعىرشق ىت حكصفتث صضوئىت)ث قصنسة نشخكصأىط نشكأتشه قنشبغأذ نشكصعأه  .ظكفأذ
نشفؽذعت نشكسنرىت قنشخحؽىت نشغىكوت شصذسنعتث نشكصىت .صتظكت مذند .مذند .نشكشنتث ص .442
نشخةتصه ث صـشة ظغعكدث  2008اثنخعىأتء نشك صىأتث قصنسة نشخكصأىط نشكأتشه قنشبغأذ نشكصعأه  .ظكفأذ نشفؽذعأت نشكسنرىأت قنشخحؽىأت
نشغىكوت شصذسنعتث نشكصىت .صتظكت مذند .مذند .نشكشنتث ص .69-65
ع أصعتغ ث صىفأأتغ سبأأذ نشغأأختس0223.ث حأأثرىش نشعحكظأأتث نشمزنئىأأت  )Prebioticsسصأأم نشؽعأأك قنشةكتشىأأت نشخزبىطىأأت شبرخشوأأت عأأتظط
نش ذخىد حضتؾ كط نشبرخشوت نشعغببت شوعفتز .ظضصت سصكض نشعغخؽصشوت .نشعضصذ 18ث نشكذد  2ث ص .50-37
Bezkorovainy , A. (2001) . Probiotics : determinants of survival and growth in the gut . Am . J.
Clin . Nutr .,Vol. 73, pp. 399 S – 405 S .
P.; Vitali, B.; Swennen, E.; Altomare, L.; Rossi ,M and Matteuzzi, D.0222.SpecificثBrigidi
detection of Bifidobacterium strains in apharmaceutical Probiotic product and in human feces by
Polymerase Chain Reaction.Syst. Appl.Microbiol.,Vol. 23, No.3, pp. 391- 399.
Forbes , B.A.; Saham , D.F. and Weissfeld , A.S. 2002,Diagnostic Microbiology , 10thed . Mosby
. Inc . U.S.A.
Gupta, U.; Radramma; Rati, E.R. and Joseph, R.1998. Nutritional quality of lactic acid
fermented bitter gourd and fenugreek leaves. International Journal of Food Sciences and
Nutrition, Vol. 49, No. 2, pp. 101-108.

Ibrahim, S.A. and Salameh , M.M.2001. Simple rapid method for screening antimicrobial
activities of Bifidobacterium sp of human isolates . Rapid Methods and Automation in
Microbiology. Vol. 9, pp. 52-63.
Lavermicocca, P.; Valerio, F.; Lonigro, S.; De Angelis, M.; Morelli, M.; Callegari, M.
Rizzello, C,G. and Visconti , 2005. A. Study of Adhesion and Survival of Lactobacilli and
Bifidobacteria on Table Olives with the Aim of Formulating a New Probiotic Food . Appl. and
Environ. Microbiol., Vol. 71, No. 8, pp. 4233-4240.
Lievin , V. ; Peiffer , I. ; Hudault , S. ; Rochat , F. and Servin , A.L.2000. Bifidobacterium
strains from resident infant human gastrointestinal microflora exert antimicrobial activity . GUT.,
Vol. 47, No.5, pp. 646-652 .
Masco,l.; Van Hoorde,K. ; De Brandt,E.; Swing,J and Hugs,G.2006. Antimicrobial
susceptibility of Bifidobacterium strains from humans, animals and Probiotics products.J.
Antimicrob.Agent.Chemother. Vol. 58, pp.85-94.
Moroni, O. ;Kheadr, E.; Boutin, Y.; Lacroix, C. and Fliss ,I.2006.Inactivation of Adhesion
and Invasion of Food-Borne Listeria monocytogenes by Bacteriocin-Producing Bifidobacterium
Strains of Human Origin . Appl. and Environ. Microbiol., Vol. 72, No. 11, pp. 6894-6901.
Naidu, A.S.;. Bidlack,W,R, and R.A. Clemens,R,A.1999.Probiotic spectral of lactic acid
bacteria (LAB) Reviews in food science and nutrition, Vol. 39, No. 1,pp99
Ogawa,M.; Shimizu,K.; Nomoto,K.; Tanaka,R.; Yamasaki,S.; Takeda,T.and Takeda,Y.2001.
Inhibitation of in vitro growth of Shiga toxin-producing Escherichia coil O 157: H7 by probiotic
Lactobacillus strains due to production of Lactic Acid, Intern. J..Food. Microbiol, Vol. 68, pp.
135-140.
Orrhage,K.and Nord,C.E.2000. Bifidobacteria
.Druge.Exp.Clin.Res., Vol. 26 No. 3, pp.95-111.

and

Lactobacilli

in

human

health

Suskovic ,J. ; Kos , B. ; Goreta , J. and Matosic , S.2001. Role of lactic acid bacteria and
Bifidiobacteria in Synbiotic effect . Food . Technol . Biotechnol ., Vol. 39, No. 3, pp.227-235 .
Ustunol,Z.2007. The Effect of Honey on the Growth of Bifidobacteria. http://www.honey.com .
Vrese , M. and Schrezenmeir , J.2002. Probiotics and non intenstinal infectious conditions .
British . J. of Nutr ., Vol. 88, No. 1, pp. S 59 – S 66 .
Wood , B.J. and Holzapfel , W.H.1995. The Genera of Lactic Acid Bacteria . Blackie A and P.
Wright , A. ; Vilpponen – Salmela , T. ; Liopis , M.P. ; Collins , K.; Kiely , B. and Dunne ,
C.2002. The survival and colonic adhesion of Bifidobacterium infantis in patients with ulcerative
colitis . Intern . Dairy . J., Vol. 12, pp. 197 – 200 .

Yildirim , Z.J.; Winters,D.K. and Johnson,M.J.2001. Purification, amino acid sequence and
mode of action of bifidocin B produced by Bifidobacterium bifidum NCFB 1454. Appl. and
Environ. Microbiol., Vol. 86, No. 1, pp. 45-54.
Effect of HoneyBee and Date syrup on inhibitory activity of Bifidobacterium spp against
some Pathogenic bacteria
Jehan A.S. Salman , Nibras N.Mahmood and Raghad A.L. Abdul Razag.
Abstract
The effect of honey Bee and date syrup on the activity of Bifidobacterium spp against some
pathogenic bacteria included : Serratia marcescens, Staphylococcus aureus, Acinetobactor
baumanii, and Aeromonas hydrophila was studied by adding (1,3 or 5) % of a honey and date
syrup to culture media, and compared with inhibitory activity of unconcentrated and
concentrated Bifidobacterium spp filtrate. The results showed that the honeyBee and date
syrup(1,3 or 5)% enhanced the inhibitory activity of Bifidobacterium spp more than the
unconcentrated filtrate against the pathogenic bacteria with significant differences, and when
used the honeyBee and date The effect was higher than the concentrated filtrate with significant
differences against S. marcescens and A. hydrophila while non significant differences against
S. aureus, A. baumanii .
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