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البروبيوتيك تعني الكائنات الحية الدقيقةة التةي تعةصص  ةحة ال كةاو ال وفةود  ذية ع وملةك ونةد ا تتوافةد بك يةات  الملخص:

ةا كالبكتيريةا  تيريةابك ك ا تكوو البروبيوتي  كبير  وواد  ذةي بعةا ايحيةاو  ةا تكةوو  ةو انةواي الالريةات التةي تع ةا ت ا ر

العةد الكيةي اسةتخد ت لريقةة طريقةة العمةل:  عرذة حيوية البكتيريا ال وفود  داخا اربع انةواي  ةو البروبيوتيةك   :الهدف

يتيح هما االختبار  عرذة وةدد ال سةتع رات البكتيريةة التقةديرل لكةا  ييييتةر  ةو العينةة ويةتذ افةراب هةما االختبةار  ليبكتيريا

و ةو مةذ افةاذة الوسةل الغةمائي  تتاليةةع  اياةاتبإتباي لريقة االلباق ال  بوبة باستخداذ االفار ال غمل وذيها يتذ و ا تخ

ويةتذ ر  اللبةق بلريقةة دائريةة و تحفةو االلبةاق  قيوبةة ونةد  0ذ 45   الى اللبق المل يحتول العينةة ذةي درفةة حةرار

         سةةةاوة ويةةةتذ بعةةةدها وةةةد ال سةةةتع رات البكتيريةةةة باسةةةتخداذ فهةةةاص وةةةد ال سةةةتع رات البكتيريةةةة  24ل ةةةد   0ذ 37درفةةةة 

الفروةة الواحةد   ةو االكتيةوا ذةورت الكتو باسييس ديبيروكيال والكتو باسييس ذير نتوذ ذي ودد خاليا بكتيريا   : النتائج

وا ذةورت  وال  ةنع ية ةا بالنسةبة الةى االكتا لابق ل ا هو  وفود بالتعيي ات الداخيية ال رذقة  و شركة ادارل الارنسةية  

لةذ تكةو  لابقةة  االكتيةوا الكتةو باسةييس ديبيروكيةال والكتةو باسةييس ذير نتةوذ ذةاو وةدد خاليةا را يدا   ذ ي   و شركة 

ذةي الفروةة سةيدوذييس االكتوباسةييس  يحتول وا ناس العدد  و بكتيريا  ل  نع  و شركة  ارس ذار ا التركيةذورت وا

الكتوباسةيالس  لةابق ليعةدد الكيةي ل بايوكايةا السةويديةوال  ةنع  ةو شةركة  الواحد  واخيرا بالنسةبة الةى البةروتيكتس بيبةي

ليشةرول الوافةت تواذرهةا ذةي سةةالالت البكتيريةا ال سةتخد ة ذةي  نتةةا   فةرور   لابقةة البروبيوتيةةك :التوصةيات ريتةرل 

البروبيوتيك وقدر  البكتيريا ويى الحيا  بعد تعرفها لظروف الت نيع وخا ةة و ييةة التفايةف بالتف يةد وكةملك تعرفةها 

ت البكتيريةا لظروف التخصيو وفرور  تووية الفهةات الرقابيةة ل تابعةة هةمم ال نتفةات والكشةف وةو نةوي و  ةدر سةالال

 ال ستخد ة ذي  ناوة البروبيوتيك                                                                                        

 البروبيوتيكع الكتيواع الكتيوا ذورتع ع العدد الكيي ليبكتيريا  : الكي ات ال اتاحية

 

 
 :Introduction  المقدمة-1

تعنةي الكائنةات الحيةة  وذقرا ليتعريف العي ي ذالبروبيوتيةك

الدقيقةةة التةةي تعةةصص  ةةحة ال كةةاو ال وفةةود  ذيةة ع وملةةك 

ونةةةد ا تتوافةةةد ذةةةي ك يةةةات كبيةةةر   ووةةةاد   ةةةا تكةةةوو 

بكتيريا  ال انها ذي بعةا ايحيةاو  ةا تكةوو  البروبيوتيك

ةةةةا   ةةةةو انةةةةواي الخ يةةةةر  والالريةةةةات التةةةةي تع ةةةةا ت ا ر

كالبكتيريةةةا  باا كةةةاو الح ةةةوا ويةةةى البروبيوتيةةةك  ةةةو 

الا بعا ال ك الت الغمائية وبعا انواي اللعاذ  ما خ

الصبةةةةادل و نتفةةةةات االلبةةةةاو ب ةةةةور  وا ةةةةةع يسةةةةاود 

البروبيوتيةةةةةك ذةةةةةي تحقيةةةةةق تةةةةةواصو البكتيريةةةةةا ال ايةةةةةد  

حيةةي يةةعدل وةةدذ [1]  الفهةةاص الهفةة ي وال وفةةود  ذةةي

اخرى  و البكتيريا نواي اتواصو همم البكتيريا  لى وفود 

ع ويكوو ملةك نتيفةة اا ةابة ب ةرا  ةا الفار  بالفسذ

وا ادويةةة  عينةةة او حتةةى اتبةةاي نظةةاذ  ةةمائي  يةةر او تنةةا

 ةةحي   ةةا يةةعدل باسةةت رار الةةي قتةةا البكتيريةةا الناذعةةة 
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بالفسةةذ والتةةي تغةةرف باسةةذ الايةةوراب اللبيعيةةة  او وةةدذ 

تواصو البكتيريا ال ايد  ذي الفسذ يةعدل  لةى  شةاكا ذةي 

و يية الهفذع وذي بعا ايحيةاو  ةو ال  كةو او يرذةع 

ع  لةةةى فانةةةت العديةةةد  ةةةو بالسةةة نة  ةةةو خلةةةر اا ةةةابة

ال فةةةاواات ايخةةةرى  نهةةةا سةةةهولة الت ةةةاق البكتيريةةةا 

ك ةا [2-3]  ال  رفةة باي شةية الداخييةة ليفهةاص الهظ ةى 

ا ذةةةةةةةةةةةةةي  كاذحةةةةةةةةةةةةةة ا تيعةةةةةةةةةةةةةت لبروبيوتيةةةةةةةةةةةةةك دورر

وحتةى والفهةا والتخايةف  ةو حةدتها   بااسهاا اا ابة

ذ ةةو احةةد اسةةبات اا ةةابة بااسةةهاا هةةو تنةةاوا بعةةا 

انواي ال فادات الحيويةة والتةي تةعمر بشةكا سةيبي ويةى 

تةةواصو البكتيريةةا ال ايةةد  ذةةي الفهةةاص الهفةة ي  وفةةدت 

الدراسات العي ية او تناوا البروبيوتيك يساهذ العديد  و 

ة ت ةةا  لةةى ذةةي خاةةا خلةةر اا ةةابة بااسةةهاا بنسةةب

ا 42 يسةةاود البروبيوتيةةك ذةةي تعصيةةص  ةةحة  ك ةا% تقريبر

القيت  و خةالا خاةا  سةتويات الكوليسةتروا الفةار  

وفةةةةغل الةةةةدذ ال رتاةةةةع   ةةةةةو ناحيةةةةة اخةةةةرى يسةةةةةاهذ 

ع وذي حاا تةذ فغل الدذ ال رتاع خاا البروبيوتيك ذي

تناول  بشكا  نتظذ ذبعا انةواي البروبيوتيةك  ةو شة نها 

او تعمر ويى  سةتويات الكوليسةتروا الفةار  ةو خةالا 

تحلةةةيذ  ةةةاد   عينةةةة  وفةةةود  ذةةةي اي عةةةاب وترذةةةع  ةةةو 

ك ةا تع ةا البروبيوتيةك   ستوى الكوليستروا ذي الفسةذ 

ويةةةى ال سةةةاه ة ذةةةي التخايةةةف  ةةةو حةةةد  بعةةةا انةةةواي 

وتحسةيو اوةراا اا ةابة بةبعا  وايكصي ةا الحساسةية

 ةةحة  ال شةةاكا الهفةة ية  مةةا داب كةةروو وتعةةصص  ةةو

الفهةةاص ال نةةاوي وتسةةاود ذةةي ذقةةداو الةةوصو والتخايةةف 

وخاةةةا  الةةةدهوو ال تراك ةةةة حةةةوا  نلقةةةة الةةةبلو  ةةةو

اوةةراا اا ةةابة بااللتهابةةات و عالفةةة و نةةع العةةدوى 

بالالريةةةات والبكتيريةةةا ال  رفةةةة ذةةةي ال هبةةةا و فةةةرى 

البةوا ك ةةا تع ةةا ويةةى تعصيةص  ةةحة الفيةةد وح ايتةة   ةةو 

  [4]               ي راا ال ختياةة اا ةابة بةا

البروبيوتيك  همم الكي ة ال شتقة  و اليغة الالتينيةة تعنةي 

تعني بدايةع ا ةا كي ةة  (Pro)بداية او نشع الحيا  عذكي ة 

((Biotic  ذتعنةةي الحيةةةا   مو ذهةةةي تعنةةي بدايةةةة او نشةةةع

( (Antibioticالحيا  وملك ويى وكةس ال فةاد الحيةول

وتعةةةرف   ليحيةةةا  او  فةةةاد حيةةةولوالتةةةي تعنةةةي  فةةةاد 

ال واد التي تارصهةا البكتيريةا  البروبيوتيك ايفا ويى انها

والتةةي تقةةوذ بتشةةفيع تكةةامر بكتيريةةا اخةةرى ناذعةةة بالفسةةذ 

 normalوالتةةي تعةةرف  البةةا باسةةذ الايةةورا اللبيعيةةة

microflora ع او هةي انةةواي  ةةو البكتيريةةا الناذعةةة التةةي

 ةةةور  حيةةةة داخةةةا يةةةتذ صراوتهةةةا  ع ييةةةا  وتحاةةةظ ذةةةي 

وبوات خا ة ت ةا  لةى  اليةيو او باليةيو واحيانةا  لةى 

 ييارات  و الخاليا البكتيرية الحية ذةي الفروةة الواحةد  

وهةةي تقةةوذ بع ةةا وكةةس  ةةا تقةةوذ بةة  ال فةةادات الحيويةةة 

ع ومبةةت 1953القاتيةةة ليبكتيريةةا عوقةةد تةةذ اكتشةةاذها وةةاذ 

ذعاليتهةةةا ذةةةي وةةةال  ا ةةةراا الفهةةةاص الهفةةة ي  بشةةةكا 

                                                                   [5-6]ص خةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا

٪  و دذاونا ال نةاوي ذةي ا عابنةا و يكروبةات 80يوفد 

 تواصنةةةع ويكاةةي وفةةود بكتيريةةا فيةةد  ذةةي نظةةاذ ال ناوةةة 

الفيةد  ويةى تع ةا البكتيريةا  ع ك ةاالمل يع ا بشةكا فيةد

ا ل حاربةةةة تقويةةةة الفهةةةاص ال نةةةاوي ع   ةةةا يفعيةةة   سةةةتعدر

 يةةةر ال ر ةةةوت ذةةةيهذ  مةةةا البكتيريةةةا السةةةا ة البكتيريةةةا 

وملةك بعةد  لةرق اه هةا التمبةيل التناذسةي وذية   والس وذ

ت نةةع بكتيريةةا البروبيوتيةةك الناذعةةة البكتيريةةا الفةةار   ةةو 

االستااد  بالعنا ر الغمائيةة بالفسةذع باافةاذة الةى  نةع 

باي شةةية ال خاليةةة والةةمل  الت ةةاق البكتيريةةا ال  رفةةة

يعتبةةةر  ةةةو اهةةةذ وسةةةائا حةةةدوي اال رافةةةية ليبكتيريةةةا 

تحتةةةا    ةةةحي  ولتحقيةةةق تةةةواصو ال  رفةةةة بالفسةةةذ 

ها وةو وةدد البكتيريةا وةددذةي البكتيريا الفيد   لى تاةوق 

  ويةةى اقةةا تقةةدير  واحةةد  لةةى وشةةر ال  رفةةة ب قةةدار 

د ذقةة االصديةاد ما بةدات البكتيريةةا ال  رفةة لسةةبت  ةا ذةةي 

يةةةعدل ملةةةك  لةةةى خيةةةا ذةةةي الفهةةةاص الهفةةة ي ع يسةةة ى 

dysbiosis قةةةد يسةةةبت سةةةوب الهفةةةذ  شةةةاكا  مةةةا و

ااسةهاا واا سةاك والةةناال واالذ ال عةد  واي عةاب  تشةةير 

ةةةا  لةةةى وفةةةود والقةةةة قويةةةة بةةةيو  ايبحةةةاي الفديةةةد  ايفر

الكائنات الحية الدقيقة  ير ال تواصنةة والسةكرل والسة نة 

                                                                                                                                                             ] 9-8-7[لد ويةةةةةةةة وا ةةةةةةةراا القيةةةةةةةت وايوويةةةةةةةة ا

 ةةةةو اهةةةةذ انةةةةواي البكتيريةةةةا ال سةةةةتخد ة ذةةةةي  ةةةةناوة 

 Lactobacillusالبروبيوتيةةك هةةي الع ةةيات اليبنيةةة

https://www.webteb.com/diet/diseases/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A9
https://www.webteb.com/gastrointestinal-tract/diseases/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%84
https://www.webteb.com/heart/diseases/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85
https://www.webteb.com/dermatology/diseases/%D8%A7%D9%83%D8%B2%D9%8A%D9%85%D9%87
https://www.webteb.com/articles/%D8%AA%D9%83%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%87%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84_18871
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species  :وتفةةذ ايفنةةاس ا:تيةةةL.acidophilus 

 L.gasseri ع L.fermentumع L.caseiع

 عL.paracasei عL.lacts,L.johensonilع

L.plantarumL.reueriع L.rhamnosus, 

L.salivariusع  L.bulgaricus عL.delbruekii                                                                                                                     

 والنةةةوي المةةةاني  ةةةو البكتيريةةةا هةةةي البيايةةةدوباكتيريا

Bifidobacterium species  وتفةةةةذ ايفنةةةةاس

 ع B.breveع B.bifidumا:تيةةةةةةةةةةةةةةةة: 

B.lactis,B.longum strain RO7O, 

Bifidobacterium lactis strain Bb12, 

Bifidobacterium longum strain RO23, 

Bifidobacterium bifidum strain RO71, 

Bifidobacterium infantis strain RO33, 

Bifidobacterium longum strain BB536 

and Bifidobacterium longum strain 

SBT-2928  strain Yakult,    والنوي المالةي  ةو

ورات البكتيريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو ال كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

:ال كةةةةورات اليبنيةةةةة هةةةةي  ةةةةو Lactococcusاليبنيةةةةة

 facultative anaerobesالالهوائيةةات االختياريةةة 

ايفةةةا  تعةةةرف و  Gram positev يفابيةةةة الفةةةراذ

 lactic acid bacteria) بكتيريةا ح ةا الالكتيةكب

LAB )  ال كةةورات اليبنيةةة  التةةي يةةتذ اسةةتخدا ها او التةةي

 بيوتيك تش ا:يفرل تلويرها لغرا  نتا  البرو

Lactococcus lactis, (subspecies 

cremoris), Lactococcus lactis 

(subspecies lactis NCDO 712), 

Lactococcus lactis (subspecies lactis 

NIAI 527) , Lactococcus lactis 

(subspecies lactis NIAI 1061) , 

Lactococcus lactis (subspecies lactis 

(biovar                                                                  

ا ةةا النةةوي الرابةةع  ةةو البكتيريةةا الشةةائعة االسةةتخداذ ذةةي 

 ةةناوة البروبيوتيةةك ذهةةي بكتيريةةا ال كةةورات السةةبحية 

Streptococcus species  فنسيو شةائعيو وتظذ

      ا ةا S.thermophilus ,S. salivarusه ةا 

و تفةذ Enterococcus س ذهي بكتيريا النوي الخا

                   E.facium.[10-11] فنسا واحدا وهو

ذةي السةنوات ايخيةر   لقد دخيت  نتفةات البروبيوتيةك 

السةةوق ال ةةيدالني الييبةةي وبةةداب ايلبةةاب ذةةي و ةةاها 

كبةةةديا لي فةةةادات الحيويةةةة او بعةةةد وةةةال  اي ةةةراا 

ي البكتيرية بفروات  و ال فةادات الحيويةة القويةة وذ

 ةدى حيويةة البكتيريةا همم الدراسة سوف نقوذ بدراسةة 

نةواي  ةو البروبيوتيةك ال وفةود  اربعةة اال وفود  ذةي 

ال يدليات الييبيةة و ةدى  لابقتهةا لينشةر  الداخييةة ذي 

ال رذقةةةة  ةةةو قبةةةا الشةةةركات ال  ةةةنعة و عرذةةةة وةةةدد 

البكتيريةا ال وفةةود  بالفروةةة الواحةةد   ةةو البروبيوتيةةك           

باللرق ال ع ييةة ال عروذةة لعةد ال سةتع رات البكتيريةا 

ذ ةةةةو ال عةةةةروف او البكتيريةةةةا الحيةةةةة ال وفةةةةود  ذةةةةي  

سةةريعا ويقةةا وةةددها بعةةد  ظةةروف  تتةة مرالبروبيوتيةةك 

اه هةةا امنةةا و ييةةة الت ةةنيع والتةةي تسةةتخدذ ذيهةةا لريقةةة 

او  ةةا يسةة ى  Freeze dryingالتفايةةف بالتف يةةد 

ك ةةةا تتةةة مر البروبيوتيةةةك   Lyophilizationبالتفايةةةد 

ايفةةةةةةةا بظةةةةةةةروف التخةةةةةةةصيو داخةةةةةةةا ال ةةةةةةةيدليات 

  [12-13-14-15-16-17-18] و راكصتخةةةةةةصيو االدويةةةةةةة 

تقةديذ التو ةيات ل عرذةة ال انةواي اذفةا  ةو  واخيرا

البروبيوتيةةك ي كةةو و ةةا  سةةواب ليبةةالغيو او االلاةةاا 

والةةةمل يلةةةابق  ةةةاهو  وفةةةود بالنشةةةر  الداخييةةةة ك ةةةا 

     ونووا                                                                                                                        

الهةةةدف الريئسةةةي لهةةةمم  . هةةةدف ومنهجيةةةة الدراسةةةة:2

الدراسة  عرذة حيوية البكتيريا ال وفود  داخةا  نتفةات 

نةةواي  ةةو البروبيوتيةةك ك ةةا ونووةةا وهةةمم االنةةواي اربةةع ا

 يغةةةذ  340االربعةةةة  ةةةو البروبيوتيةةةك هةةةي االكتيةةةوا  

الارنسةةية ع    ADAREوال نةت   ةةو قبةةا شةركة ادارل 

 Lacteol fortاالكتيةةوا ذةةورتوالنةةوي المةةاني هةةو 

ال  ةةةرية  Rameda ةةةو شةةةركة را يةةةدا وال نةةةت  

ع والنوي المالي هو  بترخيص  و شركة ادارل الارنسية

ال نةت   ةو قبةا شةركة Lactiol fort االكتيةوا ذةورت 
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التركيةة باسةةلنبوا  Mars pharma  ةارس ذار ةا 

والشةةركة  TR-34-K-133928وال سةةفا تحةةت رقةةذ 

 Life care pharmaceuticalال وصوةةة هةةي 

limited group ا ةةةا النةةةوي الرابةةةع وايخيةةةر ذهةةةو  

وال نةت    Protectis babyالبروتيكتس بيبةي لطلاةاا

السةويدية والشةركة  BioGaia و قبا شركة بايو كايةا  

 -ذشةيوذ L.T.Dال وصوة ذي ليبيا هي شركة اكسير ليبيةا

  Fashlum -Exeer Libia-Tripoliلرابيس

ة:دراسةةةة و ييةةةة لي قارنةةةة بةةةيو االنةةةواي  نهفيةةةة الدراس

االربعةةةة  ةةةو البروبيوتيةةةك  ةةةو حيةةةي حيويةةةة البكتيريةةةا 

 الداخية ذي تركيت كا نوي  و البروبيوتيك 

 :Materials& method. المواد وطريقة العمل3

اسةةتخد ت ذةةي هةةمم اللريقةةة  :Materialsالمةةواد 1.3

 5 8الباق بترل ال عق ة مات االستع اا الواحد بقلةر) 

سذ(ع ايوسال الغمائية البكتيريةة ال سةتخد ة هةي االفةار 

( ال نةةت   ةةو شةةركة (Nutrient agar N.Aال غةةمل 

-Oxoid Ltd.Basing stokاوكسةةويد االنفييصيةةة)

Hampshine –England وكةملك اسةتخدذ  افةار (ع

 Muller Hinton agar.نتوو  ولر هي

منةاب التحفةير الغرا تعقيذ ايوسال الغمائيةة البكتيريةة 

اسةةةةةةةةةةةةةةةةتخدذ فهةةةةةةةةةةةةةةةةاص ال عقةةةةةةةةةةةةةةةةاذ بالفةةةةةةةةةةةةةةةةغل 

ع وفةةغل 0ذ121تحةةت درفةةة Autoclave)والبخةةار)

مقا باوند ل د  ربع ساوة ذي دورق صفةافي نظيةف  15

و عقذ  سبقا  انابيةت  اختبةار صفافيةة  عق ةة ع  ا ةات 

 -semi .شةةب  اوتو اتيكيةةة صفافيةةة  عق ةةةع  ا ةةة

automatic pipette  ةةو ال ةةواد ال ع ييةةة ايخةةرى 

 Benzene)وال سةةةتخد ة ذةةةي البحةةةي  وقةةةد بنةةةصو)

burner(ع الحفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةانة(Incubator ع

ع ع حيوا  يحةي ذسةيولوفي (autoclave)فهاصال عقاذ

ع فهةةةةةاص وةةةةةةد normal saline% 9 0تركيةةةةةص 

 bacterial colony.ال سةةةةتع رات البكتبريةةةةة 

counter  

 و ال واد ال سةتخد ة اربعةة  ةو  نتفةات البروبيوتيةك   

 يغةةذ  340ال وفةةود  بال ةةيدليات الييبيةةة وهةةي االكتيةةوا

(Lacteol 340 mg)  قبةا شةركة ادارلADARE  

وال وفةةةود ذةةةي  ةةةور   سةةةحوق ذةةةي اكيةةةاس  الارنسةةةية

 ويحتةةةول ويةةةى بكتيريةةةا الع ةةةةيات اليبنيةةةة  ةةةو فةةةةنس

الكتوباسةةةةةةةةةيالس الكتوباسةةةةةةةةيالس دييبةةةةةةةةةر وكيةةةةةةةةاى و

 ,Lactobacillus fermentumذير نتةةةةةوذ

Lactobacillus delbrueckii    ويحتوى كةا كةبس

خييةةة بكتيريةةة ع والنةةوي المةةاني  (1310بييةةوو) 10ويةةى 

البروبيوتيك هو االكتيةوا ذةورت وال نةت   ةو شةركة  و 

را يةةدا ال  ةةرية بتةةرخيص  ةةو شةةركة ادارل الارنسةةية 

 sachets  وال وفةةةود ايفةةةا ذةةةي  ةةةور  اكيةةةاس 

 ةةو بكتيريةةا  (1310)بييةةوو 10ويحتةةول كةةا كةةيس ويةةى 

 الكتوباسةةةييس دييبروكيةةةال والكتوباسةةةييس ذير نتةةةوذ

Lactobacillus fermentum , 

Lactobacillus delbrueckii   والبروبيوتك المالةي

ال نةةت   ةةو قبةةا Lactiol fort هةةو االكتيةةوا ذةةورت 

التركيةةة   Mars Farma   ةةارس ذار ةةا شةةركة

باسةةلنبوا ال وفةةود ذةةي  ةةور  اكيةةاس  ويحتةةول كةةا 

 ةةةةةةةو بكتيريةةةةةةةا  (1310)بيييةةةةةةةوو  10كةةةةةةةيس  ويةةةةةةةي 

 Lactobacillusالكتوباسةةةةةةةييس اسةةةةةةةيدوذييس 

acidophilus strain LB .  والبروبيوتك الرابةع هةو

وال وفةود ذةي ( (Protectis babyالبةروتيكتس بيبةي 

 ةةا  ةةو  نتةةا  شةةركة  5 ةةور  قلةةرات ذ ويةةة بعبةةو  

بايوكايا السويديةع الفروة الواحد  ب قدار خ س قلرات 

خيية بكتيرية  ةو  (810) ييوو 100ذ وية تحتول ويى 

 L.reuteri DSM) .بكتيريةةا الكتوباسةةيالس ريتةةرل

17938) 

 :Methodطريقة العمل 2.3

اسةةتخد ت لريقةةة العةةد الكيةةي ليبكتيريةةا حيةةي تتةةيح هةةما 

اللريقةةة  عرذةةة وةةدد ال سةةتع رات البكتيريةةة التقةةديرل 

 بإتبةايلكا  ييييتر  و العينة ويةتذ افةراب هةما االختبةار 

لريقةةة االلبةةاق ال  ةةبوبة باسةةتخداذ االفةةار ال غةةمل 

N.agar تتاليةةة  ةةو العينةةة  تااياةةوذيهةةا يةةتذ و ةةا تخ 

https://www.med.tn/%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1/%D8%A8%D8%AD%D8%AB/dci:LACTOBACILLUS%20ACIDOPHILLUS
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ويةى  0.1 , 0.01 ,0.001اال ةيية ب نابيةت اختبةار 

التوالي و و مذ افاذة الوسل الغمائي الةى اللبةق الةمل 

ويتذ ر  اللبةق  0ذ45 يحتول العينة ذي درفة حرار  

بلريقة دائرية حتى تتفانس العينة  ع الوسل و تحفو 

سةاوة ويةتذ  24ل ةد   0ذ37االلباق  قيوبة وند درفةة 

بعةةدها وةةد ال سةةتع رات البكتيريةةة باسةةتخداذ فهةةاص وةةد 

ذةةي  ايفةةا ال سةةتع رات البكتيريةةة وهةةمم اللريقةةة  تبعةةة

 تحديد نسبة التيوي ذي  يام الشرت 

ذةةةي انبوبةةةة وت ةةةت التفةةةارت الع ييةةةة باللريقةةةة ا:تيةةةة 

اختبةةار نظياةةة و عق ةةة فيةةدا تةةذ امابةةة كةةيس واحةةد  ةةو 

 ةةةا  ةةةو  5ذةةةي  كةةةال ويةةةى حةةةد  البروبيوتيةةةك االربعةةةة

 normal% 9 0 حيةةوا ذسةةيولوفي  عقةةذ تركيةةص 

saline افةةةةةراب   ةةةةةييةواوتبةةةةةرت هةةةةةمم العينةةةةةة اال

  serial dilutionالتخاياات ال تتالية

تذ تفهيص وشةر  انابيةت اختبةار نظياةة و عق ةة ووفةع 

 ةةةا  ةةةو  9بكةةةا واحةةةد   ةةةو االنابيةةةت العشةةةر  ك يةةةة 

ال حيوا ال يحي الاسةيولوفي بةناس التركيةصع باسةتخداذ 

 ا ةةة صفافيةةةة نظياةةةة و عق ةةة او باسةةةتخداذ ال ا ةةةة 

ذ ت  semi- automatic pipette  ةوت اتيكياالشب  

د ر  العينةةة  فيةةدا  ةةا  ةةو العينةةة اال ةةيية بعةة 1اخةةم 

ووفعت ك ية ذةي االنبةوت االوا و ةو االنبةوت االوا 

 ة ةةا بعةةد ر  االنبةةوت فيةةدا ونقةةا الةةى االنبوبةة1اخةةم 

 10وهكةما  ةع بةاقي االنابيةت الةى االنبةوت رقةةذ  ةالمانية

  وهةما  ةا يسةة ى بالتخاياةات ال تتاليةةة  او ال تسيسةية 

serial dilution ليعينةةة اال ةةيية وال ع ةةوا بهةةا ذةةي 

 عظذ البحوي والدراسات لتقةدير العةدد الكيةي ليبكتيريةا 

ةا  ةا  ايكمر احت اال ذي العينات  وذي هةمم اللريقةة  البر

يةةةةتذ تخايةةةةف  حيةةةةوا البكتيريةةةةا مات التركيةةةةص  يةةةةةر 

ال عروف بشكا تسيسيي  و افةا الح ةوا ويةى لبةق 

 واحد ويى ايقا قابا ليعد  و الن و البكتيرل او اللبق

"10x" عةةةدع   ةةةو  صايةةةا هةةةمم اللريقةةةة او االنسةةةت لي

اينةةةةةواي ال يكروبيةةةةةة ال ختياةةةةةة تةةةةةعدل  لةةةةةى ظهةةةةةور 

  سةةتع رات  ختياةةة بشةةكا وافةةح وةةو بعفةةها الةةبعا

ي كةو او يكةوو الةن ل الظةاهرل  ك ا بحيي يسها ودها

لي سةةتع ر  ما ذائةةد  كبيةةر  ذةةي تحديةةد الكائنةةات الحيةةة 

 الدقيقة ال وفود  النا ية ذي وحد  تشةكيا ال سةتع رات

colony forming unit CFU  ذةي ال يييتةر الواحةد

 و العينة والمل ينست الى ودد الخاليا القابيةة لالنقسةاذ 

لكا  يييترع ذي هةمم اللريةق ي كةو التعبيةر وةو تركيةص 

الوحةةةةةدات ال كونةةةةةة لي سةةةةةتع ر  باسةةةةةتخداذ التر يةةةةةص 

 اليو ارتي ي 

وبعةةةةد او تةةةةذ افةةةةراب التخاياةةةةات ال تتاليةةةةة ليبكتيريةةةةا 

  ذةةةي البروبيوتيةةةك قيةةةد الدراسةةةة ذةةةي العشةةةر  ال وفةةةود

وملةك حسةت رقةذ  10-10الةى  1-10انابيت ر ص لها ت 

 االنبوت  

لبةةةةاق بتةةةةرل  حتويةةةةة ويةةةةى االفةةةةار ال غةةةةمل اذةةةةي 

nutrient agar   واحيانةةا تةةذ اسةةتخداذ افةةار  ةةولر

 ةا  ةو كةا  1وباستخداذ  ا ة  عق ة تذ اخم   هينتوو

انبوت  و االنابيت ال خااة سابقا وال وفود بهةا بكتيريةا 

البروبيوتيك ووفع كا  ةا  ةو العينةة ذةي لبةق بتةرل 

ال حتةةةول ويةةةى الوسةةةل الغةةةمائي لن ةةةو البكتيريةةةا  ةةةع 

 الحظة توصيع همم الك ية توصيعا  تفانسا ويةى اللبةق 

دائرية وةا سةلح  سةتول وملك بتحريك اللبق بحركة 

او ويةةى لاولةةة ال ع ةةاع تركةةت االلبةةاق ل ةةد  خ ةةس 

دقائق ذي درفةة حةرار  الغرذةة وهةي  غيقةة ت ا ةا ليةتذ 

 ال غةةمل ةةو  تفةةانس وانتشةةار العينةةة  ةةع االفةةار  الت كةةد

بعد ملك اخةمت ف يةع االلبةاق ووفةعت ذةي الحافةنة 

Incubator  ساوة  24ل د   0ذ 37ويى درفة حرار

  وهي  قيوبة

ذةي اليةوذ التةةالي اخرفةت ف يةع االلبةةاق  ةو الحافةةنة 

وتةةةذ  الحظةةةة الن ةةةع البكتيةةةرل لبكتيريةةةا البروبيوتيةةةك  

 وفةةةوي الدراسةةةة والتةةةي ن ةةةت ويةةةى سةةةلح االفةةةار 

تةذ حسةات وةدد ال سةتع رات النا يةة ليع ةيات  ال غمل

ذةي لبقةيو  ةو البةاق بتةرل  Lactobacillusاليبنية 

 وملك باللريقة االتية:

د الخاليةا البكتيريةة الحيةة  ليع ةيات اليبنيةة لحسات وةد

ذي البروبيوتيك ذي الفروة الواحد    ذةي اينبوبةة رقةذ  

والتةةي صروةةت ويةةى لبقةةيو  ةةو  7-10مات التخايةةف  7
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الباق بترل ولنارا او ودد ال ستع رات الحية كانت 

 ةو ناةس  50وذةي اللبةق المةاني  55ذي اللبةق االوا 

هةمم ال سةتع رات يسةاول التخايف وال توسل الحسةابي ل

  ستع ر    5 52

كانةةت وةةدد  6-10مات التخايةةف   6وذةةي االنبوبةةة رقةةذ 

 سةةتع ر  وذةةي  125ال سةةتع رات ذةةي اللبةةق االوا  

 ستع ر  ذيكةوو ال توسةل الحسةابي  118اللبق الماني 

 سةةتع ر  وبالتةةالي ي كةةو حسةةات  5 121لهةةمم القي ةةة 

وسل القي تيو ودد ال ستع رات الكيية ذي العينة ب خم  ت

حيةي  10و و مذ فرت النات  ذي  2ال بالقس ة ويى 

   ا 1 0حفذ  او و يية صري البكتيريا ت ت ذي

وةدد الخاليةةا الحيةةة  ةةو الع ةةيات اليبنيةةة ال وفةةود  ذةةي 

=                                                     قيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد الدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة البروبيوتيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك

52.5x107+121.5x106)  ): 2=10x  

  ييار خيية حية  2 3=323250000

 و ما كانةةةت وةةةدد ال سةةةتع رات البكتيريةةةة ذةةةي التخايةةةف 

ري والحفةو  و لبقيو  و الباق بترل بعةد الةص 105

 18ع12هةةةةو  0ذ 37 سةةةةاوة ويةةةةى درفةةةةة 24ل ةةةةد  

هةو  4-10ال التخايةف  4 ستع ر  ع وذي االنبوت رقذ 

 :كايتيذاو العدد الكيي يحست  33ع25

(18+12:)2=15 

(33+25:)2=29 

العدد الكيي 

2=10x(:15x105(+)29x104ليبكتيريا=)

 وهكما  8950000

 (:1يظهر ن ع الخاليا الحية ليبروبيوتيك  ذي الشكا)

 

( يظهر نمؤ المستعمرات البكتيرية لبكتيريا البروبيوتيك 1شكل)

 على االجار المغذي

 ( تبيو البروبيوتيك قيد الدراسة:5-2االشكاا  و )

 

                                                  

 

 

 

 

 ADAREشركة  ملغم340( بروبيوتيك االكتيول2شكل)

 

 

 

 

 

 

              ( بروبيوتيك االكتيول فورت                                                                                                    3شكل)

 Ramedaشركة

 

 

 

  

 

 

 Marsشركة  (بروبيوتيك االكتيول فورت4شكل)

pharma 

                                          

 

 

 

 

 

 

( بروبيوتيك بوتيكتس بيبي 5شكل)

                                              BioGaiaشركة
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 Result and Discussion. النتائج والمناقشة4

( يبين العدد الكلي للخاليا البكتيرية الحية الموجودة في 1جدول)
 الجرعة الواحدة من البروبيوتيك:

 اليروبيوتيك

الشركة 

ال  نعة 

ورقذ 

 التشغيية

نوي وفنس 

البكتيريا 

ال وفود  

 بالبروبيوتيك

ودد 

الخاليا 

البكتيرية 

الحية ذي 

الفروة 

الواحد  

ك ا هو 

 وفح ذي 

 التعيي ات

العدد الاعيي 

 ليخاليا البكتيرية

الحية ذي 

 الفروة الواحد 

البروتيكتس 

 بيبي

وال وفود 

ذي  ور  

قلرات 

ذ وية بعبو  

  ا 5

Protectis 

 baby 

5ml oral 

drops 

شركة 

بايوكايا 

السويدية

BioGaia 

 

Sweden 

    3351-

002 

الكتوباسيالس 

ريترل

L.reuteri 

DSM 

17938 

 

تحتول 

 100ويى 

 ييوو 

خيية 

بكتيرية 
8

1x10 

1x10
8
-

1x10
6 

 و النتائ  ال بينة ذةي  الفةدوا السةابق ع ي كةو  الحظةة 

الكتةو باسةييس او ودد الخاليةا البكتيربةة الحيةة لبكتيريةا  

 ديبيروكيةةةةةةةال والكتةةةةةةةو باسةةةةةةةةييس ذير نتةةةةةةةوذ 

Lactobacillus fermentum , 

Lactobacillus delbrueckii  ذةي الفروةة الواحةد

 يغةةةذ وال نةةةت   ةةةو شةةةركة  340 ةةةو االكتيةةةوا ذةةةورت 

 لةةةةابق ل ةةةةا هةةةةو  وفةةةةود   Adare الارنسةةةةية ادارل

                                                                                                                          ركة ال  ةةنعةبالتعيي ةةات الداخييةةة ال رذقةةة  ةةو قبةةا الشةة

ذورت وال  نع  و قبةا شةركة  ا ا بالنسبة الى االكتيوا

 –اكتةوبر   ذ ي  6 دينةة  –Ramedaرا يةدا  شركة 

ذةاو وةدد خاليةا الحيةة   ذرنسةا -بت ريح  و ادارل ذار ا

الكتةةةو باسةةةييس ديبيروكيةةةال والكتةةةو باسةةةييس لبكتيريةةةا 

 , Lactobacillus fermentumذير نتةةةوذ 

Lactobacillus delbruekii  لةةذ تكةةو  لابقةةة ل ةةا

لنشةةةر  الداخييةةةة ال رذقةةةة  ةةةو قبةةةا الشةةةركة با كتةةةوت 

ال  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنعة                                                               

وال  ةةنع  Lactiol fort sachetsاالكتيةوا ذةورت 

 اليروبيوتيك

الشركة 

المصنعة 

ورقم 

 التشغيلة

نوع وجنس 

البكتيريا 

الموجودة 

 بالبروبيوتيك

عدد 

الخاليا 

البكتيرية 

الحية في 

الجرعة 

الواحدة 

كما هو 

موضح في 

 التعليمات

العدد 

الفعلي 

للخاليا 

البكتيرية 

الحية في 

الجرعة 

 الواحدة

الكتيوا 

 يغذ  340

 اكياس

Lacteo 

340mg 

sachet 

شركة 

 ادارل

 الارنسية
ADARE  
8623012 

الكتو باسييس 

ديبيروكيال 

والكتو باسييس 

ذير نتوذ 

Lactobacillus 

fermentum , 

Lactobacillus 

 delbruekii 

 ببييوو 10

خيية 

بكتيرية 

1x10
13 

1x10
13

-

1x10
12 

الكتيوا 

ذورت ذي 

اكياس

Lacteol 

fort 

sachet 

شركة 

Ramed

a                  ذ ي  

190193 

الكتوباسييس 

دييبروكيال 

والكتوباسييس 

 ذير نتوذ

Lactobacillus 

fermentum , 

Lactobacillus 

delbrueckii  

 ببييوو 10

خيية 

بكتيرية 

1x10
13 

1x10
8
-

1x10
6 

االكتيوا 

ذورت 

 اكياس 

Lactiol 

fort 

sachet 

 شركة 

Mars 

Pharma  

  تركيا

157324

02 

الكتوباسييس 

اسيدوذييس 

Lactobacillus 

acidophilus 

strain LB 

 ببييوو 10

خيية 

بكتيرية 

1x10
13

 

1x10
13

-

1x10
12 

     

https://www.med.tn/%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1/%D8%A8%D8%AD%D8%AB/dci:LACTOBACILLUS%20ACIDOPHILLUS
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يحتةول   Mars farma ةو قبةا شةركة  ةارس ذار ةا 

الكتوباسةةةةييس  وةةةةا ناةةةةس العةةةةدد  ةةةةو البكتيريةةةةا الحيةةةةة

 Lactobacillus acidophilus strainاسيدوذييس 

LB   ذةةي الفروةةة الواحةةد  حسةةت  ةةا تةةنص وييةة  النشةةر

الداخييةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ليشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةركة ال  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنعة                                                                                                    

  Protectis واخيةرا بالنسةةبة الةى البةةروتيكتس بيبةي

baby 5ml oral drops ال  ةنع  ةو قبةا شةركة و

 BioGaia AB I Sweden شركة بايوكايةا السةويدية

الكتوباسةةيالس ذهةةو يحتةةول ويةةى العةةدد الكيةةي لبكتيريةةا 

حسةةت  ةةا تةةنص  L.reuteri DSM 17938ريتةةرل

 ويي  النشر  الداخيية ليشركة ال  نعة  

  : Recommendation. التوصيات6

التةةةي ا ةةةبحت  تةةةوذر    تعتبةةةر  نتفةةةات البروبيوتيةةةك

بالسوق ال يدالني الييبي والتي امبت ذاوييتها ذةي وةال  

كميةةةر  ةةةو اي ةةةراا وخ و ةةةا اال ةةةراا البكتيريةةةة 

والالرية ووال  حاالت االسهاا لدى االلااا والبةالغيو 

نةةواي  ةةو البكتيريةةا اوالتةةي تنةةت  وةةو اال ةةابة بةةبعا 

  ال عويةةة وحةةاالت االسةةهاا االخةةرى الناتفةةة وةةو العةةال

بال فةةادات الحيويةةة القويةةة لاتةةر  لوييةةة والتةةي تسةةبت 

القفةةاب ويةةى كةةا او فةةصب كبيةةر  ةةو البكتيريةةا الناذعةةة 

بالفسةةذ  سةةببة وةةدذ التةةواصو ذةةي نظةةاذ الايةةورا اللبيعيةةة 

normal microflora  ةةةةةةةةا يسةةةةةةةة ى بحالةةةةةةةةة 

 diarrhea dysbacteriosis 19]-20-[21                                                                                                                     

لةةةةةملك كانةةةةةت هةةةةةمم الدراسةةةةةة ل عرذةةةةةة  ةةةةةدى  لابقةةةةةة 

البروبيوتيةةةك ليشةةةرول الوافةةةت تواذرهةةةا ذةةةي سةةةالالت 

البكتيريةةةةا ال سةةةةتخد ة ذةةةةي  نتةةةةا  البروبيوتيةةةةك وقةةةةدر  

 الت ةةنيعالبكتيريةةا ويةةى الحيةةا  بعةةد تعرفةةها لظةةروف 

 drying and ة و ييةةة التفايةةف بالتف يةةدوخا ةة

lyophilization وكةةملك تعرفةةةها لظةةةروف التخةةةصيو 

   داخا ال يدليات و راكص تخصيو االدوية

 وتتيخص التو يات ذي: 

 قةةد يكةةوو انخاةةاا وةةدد خاليةةا  البكتيريةةا  ذةةي (1

نتيفةة  لعةدذ  ال نت   و  شةركة را يةدا  الكتيوا ذورت

االلتةةةصاذ بشةةةرول ا التكنولوفيةةةا امنةةةاب ال ةةةناوة   او 

نتيفةةةة لظةةةروف تخةةةصيو البروبيوتيةةةك ذةةةي ال ةةةيدليات 

 و راكص توصيع االدوية 

فرور  الت كيةد ويةى او  نتفةات البروبيوتيةك  (2

ا نةةة امنةةاب التةةصاذ الشةةركات ال  ةةنعة بشةةرول الت ةةنيع 

لإلنسةاو حيي انها وبار  وو بكتيريةا او ذلريةات  ايةد  

و شةةةابهة ليايةةةورا اللبيعيةةةة ال وفةةةود  بف يةةةع اوفةةةاب 

الفسذ وبملك ذإنها  و لذ تايد ال ريا ذإنها  يةر فةار  

لةة   وفةةةرور  توويةةةة الفهةةات الرقابيةةةة وذةةةي  قةةةد تها 

 ركةةةص الرقابةةةة ويةةةى اال ميةةةة وايدويةةةة  ل تابعةةةة هةةةمم 

ال نتفات والكشف وو نةوي و  ةدر سةالالت البكتيريةا 

  ناوة البروبيوتيك ال ستخد ة ذي 

تووية ايلباب  لى ذاويية  نتفات البروبيوتيةك  (3

وفةةةةةرور  و ةةةةةاها كفةةةةةصب  ةةةةةو العةةةةةال  او كعةةةةةال  

وخ و ةا لطلاةاا   Alternative medicine ت ذ

وكبار السو وال رفى الميو يعانوو  و فةعف الفهةاص 

ال نةةةاوي وحةةةاالت ااسةةةهاا الناتفةةةة بعةةةد العةةةال  لاتةةةر  

يةةةة وال رفةةةى النةةةصالب لاتةةةر   كماةةةة بال فةةةادات الحيو

لوييةةة بال ستشةةايات والةةميو يكونةةوو ورفةةة لإل ةةابة 

 ب نواي اخرل  و البكتيريا ال  رفة 

ذةةةتح ال فةةةاا ا ةةةاذ البةةةاحميو لدراسةةةات اخةةةرل  (4

ذةي وةال  ا ةراا بكتيريةة  حوا استخداذ البروبيوتيك

اخةةرى ذ ةةمال ي كةةو و ةةا دراسةةات ليت كةةد  ةةو سةةال ة 

افنةةةاس البكتريةةةةا او الالريةةةات الداخيةةةةة ذةةةي تركيةةةةت 

البروبيوتيك وكملك هناك لرق و يية لدراسةة الت ةاق 

بكتريةةا البروبيوتيةةك بفةةدار اينسةةفة ال خاليةةة لي عةةد  

 واي عاب وبالتالي  نع البكتريا ال  رفة  و االلت ةاق

 س االستبعادل لبكتريا البروبيوتكوكملك التناذ
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