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  2006، ) 2(العدد 4: مجلة االنبار للعلوم الزراعیة ، المجلد 
  

ویر الحموضة بعض األلبان المتخمرة في تطتأثیر مقاومة البنسلین في قابلیة بكتریا بادئ 

  في الحلیبيالبروتینالتحلیلو التسحیحیة 

  لحدیثياحسین جاسم 

  جامعة االنبار/كلیة الزراعة

  

  الخالصة

وbulgaricusssp. delbrueckiiLactobacillus(ویر مقاومـة بكتریـا بـادئ اللـبن اسـتهدفت الدراسـة تطـ

hermophilustssp. salivariusStreptococcus (لبنسـلین بعـزل البكتریـا المقاومـة مـن أطبـاق االجـار التـي ل

اس مسـتوى المقاومـة وقی, )  Flactuation test(على تراكیز متدرجة من البنسلین باستعمال اختبار التقالب تحوي 

والتعــرف علــى تــأثیر مقاومــة البنســلین فــي قابلیــة البكتریــا علــى تطــویر , ) MIC( التركیــز المثــبط األدنــىبطریقــة 

MIC( عالیـة الحساسـیة للبنسـلین .bulgaricusLبكتریـا كانـت . لبروتیني في الحلیب االحموضة و زیادة التحلل 

.Sبكتریــا فــي حــین كانــت , مــل / وحــدة دولیــة 1.00مقاومتهــا لتصــبح وتــم تطــویر ) مــل / وحــدة دولیــة 0.04= 

thermophilus اقل حساسیة للبنسلین )MIC =0.10 1.40و تـم تطـویر مقاومتهـا لتصـبح ) مل / وحدة دولیة

یـب فـي الحلالتسـحیحیة ولم تؤثر صفة مقاومة البنسلین في قابلیة البكتریا على تطویر الحموضـة , مل / وحدة دولیة 

و % 1.22بلغــت تســحیحیة نســبة حموضــة Strو Lacبكتریــا مــنالخــالي مــن البنســلین فقــد أعطــى البــادئ المفــرد

نسبة ) 1: 1بنسبة Str :Lac( ط ـادئ المختلـوأعطى الب, على أساس حامض الالكتیك على التوالي و % 0.48

دقیقـة 120ك بعـد حضـن الحلیـب مـدة علـى أسـاس حـامض الالكتیـعلى التوالي و % 1.08-1.02حموضة بلغت 

البــوادئ المفـــردة تمــل فشـــل/ وحــدة دولیـــة 0.05وعنــد اســـتعمال حلیــب یحتـــوي علــى البنســـلین بتركیــز , °م40فــي 

فـي حـین تمكـن البـادئ المخـتلط المتكـون مـن , والمختلطة الحساسة للبنسلین في تطـویر الحموضـة إلـى نسـبة مقبولـة 

حسـنت ) . علـى أسـاس حـامض الالكتیـك % (0.91ویر الحموضـة فـي الحلیـب إلـى بكتریا مقاومة للبنسلین مـن تطـ

للبـوادئ وسـجلت أعلـى ) ایروسـین الـذائب تعنها على أسـاس كمیـة المعبراً ( لبروتیني امقاومة البنسلین درجة التحلل 

, مـل / یكرو غـرام مـا48المقاومـة للبنسـلین إذ بلغـت Lacبكتریـا درجة تحلل في الحلیب الملقح ببادئ مختلط یضم 

المقاومـة للبنسـلین Lacبكتریـا لبروتیني بوجود البنسلین في الحلیب لكن البوادئ التي تضـم اوانخفضت درجة التحلل 

  . لبروتینيابقیت متفوقة في درجة التحلل 
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Effect of Penicillin Resistance on the Ability of Some Fermented Milk
Starter Bacteria to Develope Titration Acidity and Proteolysis in Milk

H. J. Al–Hadithi
Coll. Agriculture / Univ. Al–Anbar

Abstract
The aim of this study was to develop penicillin resistance of yoghurt starter bacteria 

(Lactobacillus delbrueckii spp. bulgaricus and Streptococcus salivarius ssp.
thermophilus) by isolating the resistant bacteria from agar plates containing gradual 
concentrations of penicillin using fluctuation test. Minimum inhibitory concentration 
(MIC) was used for measurement of resistance level. The effect of penicillin resistance 
on the ability of bacteria to develop acidity and enhance proteolysis of milk was also 
studied. Lactobacillus bulgaricus (Lac) was highly sensitive to penicillin (MIC = 0.04 
IU/ml). Its resistance was developed to be 1.00 IU/ml. While, Streptococcus
thermophilus (Str) was less sensitive to penicillin (MIC = 0.10 IU/ml). Its resistance 
was developed to be 1.40 IU/ml. Penicillin resistance had no effect on the ability of 
bacteria to develop titration acidity in penicillin – free milk. Total titration acidity (as % 
lactic acid) of Lac – and Str – single starters were 1.22 and 0.48%, respectively. Mixed 
starters (Lac: Str in the ratio of 1: 1) achieved 1.02 – 1.08% after incubation of  milk for 
120 min in 40C°. When penicillin (0.05 IU/ml) – containing milk was used, sensitive 
starters failed to develop acidity to acceptable levels. Mixed starters composed of 
penicillin resistant bacteria elevate milk acidity to 0.91%. Penicillin resistance improved 
proteolysis (measured as % soluble tyrosine) in milk treated with yoghurt starter. The 
highest degree of proteolysis (48 Mg soluble tyrosine/ml) was recorded for milk 
inoculated with mixed starters having penicillin resistant Lac. The degree of proteolysis 
was decreased in the presence of penicillin in milk, but mixed starters having penicillin 
resistant Lac still superior.

  

      المقدمة 

وتعـزى , لتصنیع من العوامل الهامة المـؤثرة فـي فعالیـة البـادئ لیعد وجود المضادات الحیویة في الحلیب المعد 

لنمو بكتریـا وجود المضادات الحیویة التي تسبب تثبیطاً إلى) Yoghurt(الیوغرتبعض حاالت الفشل في صناعة 

الحیویة إلى الحلیـب نتیجـة اسـتعمالها فـي عـالج حیوانـات المزرعـة مـن وتصل المضادات, ) 1(قتلها البادئ وأحیاناً 

وقـد تركـزت معظـم الدراسـات علـى البنسـلین ألنـه یحتـل المقـام األول فـي الخیـارات , ب الضـرع امراض السیما التهـاأل

خـر جرعـة آویجب عـدم اسـتعمال حلیـب األبقـار أال بعـد أسـبوع علـى األقـل مـن , العالجیة لعدة أنواع من اإلصابات 

ومــع ذلــك فقــد یحتــوي الحلیــب علــى تراكیــز ضــئیلة مــن البنســلین لكنهــا قــد , معطــاة مــن البنســلین فــي برنــامج العــالج 

مـــن عینـــات الحلیـــب قیـــد الفحـــص % 9ان حـــوالي ) 3(Kosikowskiذكـــر) . 2(تكـــون مـــؤثرة فـــي فعالیـــة البـــادئ 

ان وجــود البنســلین بهــذا التركیــز أو بتركیــز أعلــى .مـل / وحــدة دولیــة 0.02احتـوت علــى البنســلین بتراكیــز تجــاوزت 

وقــد حــددت بعــض , ) 4(عنــد صــناعة اللــبن والجــبن یضــعف نشــاط البــادئ و یــؤخر تطــور الحموضــة فــي الحلیــب 

یصــنع ) . 5(ع ـمــل مــن البنســلین كــأعلى حــد مســموح بــه فــي الحلیــب المعــد للتصنیــ/ وحــدة دولیــة 0.02التشــریعات 

یتكــون مــن نــوعین مــن البكتریــا همــا العصــیات اللبنیــة البلغاریــة ) Mixed starter(ط اللــبن باســتعمال بــادئ مخــتل

)bulgaricusspp.delbrueckiiLactobacillus ( والمكـــــورات المســـــبحیة المحبـــــة للحـــــرارة المرتفعـــــة

)thermophilusspp. salivariusStreptococcus()1( . أنـواع بكتریـا حـامض الالكتیـك حساسـة ان معظـم
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التركیــز المثــبط األدنــى فقــد وجــد ان قیمــة , كمــا ان العصــیات أعلــى حساســیة لهــذا المضــاد مــن المكــورات , بنســلین لل

)Minimum inhibitory concentration (ـوالذي یختصر بMIC مـل / وحـدة دولیـة 0.02مـن البنسـلین تبلـغ

بقیـــاس حساســـیة بكتریـــا ) 7, 6, 5(قـــام بعـــض البـــاحثین ) . 5(مـــل للمكـــورات / وحـــدة دولیـــة 0.10للعصـــیات و 

وجرت مقارنـة , البادئ لبعض المضادات الحیویة ومحاولة زیادة مستوى المقاومة لبعض المضادات السیما البنسلین 

, فـي خاصـیة تطـویر الحموضـة فـي الحلیـب بوجـود البنسـلین و بغیابـه البادئ المقاوم للبنسلین مـع البـادئ االعتیـادي 

حبة للحرارة المرتفعـة للبنسـلین تختلـف بـاختالف السـاللة محساسیة المكورات المسبحیة الأن ن ووجد انه على الرغم م

, أال ان استجابتها لتطویر المقاومة عادة ما تكون أفضل من العصیات البلغاریة التـي تكـون أكثـر حساسـیة للبنسـلین 

خاصـة عن صفات البادئ االعتیـادي كما ان البادئ المتكون من سالالت مقاومة قد یحمل بعض الصفات المختلفة

وقد تفقد البكتریا مقدرتها علـى اسـتهالك أنـواع ) 8(لبروتیني افیما یتعلق بسرعة إنتاج الحامض ومواد النكهة والتحلل 

للبنسـلین MICواسـتهدفت تحدیـد قـیم یـوغرتأجریت الدراسة الحالیة علـى بكتریـا بـادئ ال) . 9(معینة من السكریات 

وتم دراسـة , لبادئ وزیادة مقاومتها للبنسلین باالعتماد على االنتخاب المظهري لصفة مقاومة البنسلین لنوعي بكتریا ا

والمقاومـة علـى تطـویر الحموضـة فـي الحلیـب وزیـادة التحلـل مقدرة تولیفات البوادئ المتكونة مـن السـالالت الحساسـة 

  .یوغرتلبروتیني عند صناعة الا

  

  المواد وطرائق العمل

- CHRمـن شـركة Strو Lacول علـى سـالالت مجفـدة مـن تـم الحصـ Hansen ونشـطت بإضـافة قلیـل مـن

, ات ـساعـ6مـدة °م42مع الحضـن فـي % 10مل من الحلیب الفرز المسترجع بنسبة 100المسحوق المجفد إلى 

ســطان الزرعیــان اســتعمل الو ) . °م7( وحفظــت المــزارع المنشــطة فــي الثالجــة واعیــد التنشــیط ثــالث مــرات متتالیــة 

MRS agar وMRS broth)10 ( لتنمیـةLac و الوسـطان الزرعیـانRogosa agar  وRogosa broth

( مـن مــذاخر األدویـة المحلیــة بعبــوات ) penicillin procaine(وتــم الحصـول علــى البنســلین , Strلتنمیـة ) 11(

NaOHN0.02حجــم مناســب مــن محلــول المــادة فــي وعنــد االســتعمال أذیبــت , ) عبــوة / وحــدة دولیــة 100000

  .باستعمال الماء المقطر المعقم المعقم وأجریت تخافیف المضاد

  : بكتیریا التحضیر معلق 

  :بكتریا بالطریقة اآلتیة الحضر معلق 

. معزولــة اتللحصــول علــى مســتعمر اإلطبــاقمــل مــن بــادئ البكتریــا إلــى سلســلة مــن التخــافیف وصــبت 1نقـل 

) واختبـــار الكاتـــالیز بســـیطتصـــبیغ ( مـــن نقاوتهـــا للتأكـــدوأجریـــت علیهـــا عـــدة اختبـــارات عمرات التقطــت بعـــض المســـت

ســـاعة ثـــم عرضـــت للطـــرد 18مـــدة °م42إلـــى أوســـاط ســـائلة مناســـبة لكـــل نـــوع مـــن البكتریـــا وحضـــنت فـــي  ونقلـــت 

مـنظم الفوسـفات ذي مناسـبة مـن محلـول دقائق وعلق الراسب بكمیة 10دورة في الدقیقة مدة 3000المركزي بسرعة 

منحنــى قیاســي لعالقــة عــدد البكتریــا مــع االمتصــاص الضــوئي الــذي تــم أعــدادوتــم , ) 12(7.2األس الهیــدروجیني 

نانومتر لتحدیـد الحجـم المنقـول 576لموجي اعلى الطول Shimadzu 240 spectrophotometerقیاسه بجهاز 

  .MICمن المعلق إلى أنابیب االختبار الخاصة بقیاس 
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  :MICقیاس 

مـن البنسـلین للسـاللتین إذ تـم تحضـیر عـدد مـن MICلقیـاس ) Lancini and Parenti )13اتبعـت طریقـة 

مــل مــن المعلــق 0.1ونقــل , مــل مــن الوســط الســائل وبتراكیــز متدرجــة مــن البنســلین 10وي علــى تــأنابیــب اختبــار تح

,ســاعة18مــدة °م37فــي ابیــب االختبــار حضــنت أن. مــل مــن الوســط / خلیــة 104× 1للحصــول علــى حــوالي 

كــارة المتكونــة فــي عوقــد تــم االســتدالل علــى النمــو بمالحظــة الMICوســجل اقــل تركیــز منــع نمــو البكتریــا علــى انــه 

  . الوسط الزرعي السائل 

  :االنتخاب المظهري للبكتریا المقاومة للبنسلین 

للبنسـلین إذ خلـط المضـاد مـع كمیـة البكتریـا المقاومـة النتخـاب )  Flactuation test(استخدم اختبار التقالـب 

وخلـط حجـم مـن اللقـاح , ووضعت بشكل مائل لیتصلب الوسـط ) طبق / مل 8( من وسط االجار وصبت اإلطباق 

وتركــت ) طبــق / مــل 8( مــع كمیــة أخــرى مــن وســط االجــار وأضــیفت إلــى اإلطبــاق الســابقة المحتــوي علــى البكتریــا 

یة تضمن تعرض البكتریا إلـى تراكیـز متدرجـة مـن المضـاد ویكـون أعلـى لان هذه العم. فقي بوضع ألیتصلب الوسط 

°م37حضـنت اإلطبـاق مقلوبـة فـي حاضـنة فـي ) . 13(تركیز في المنطقة األكثر سمكا مـن الطبقـة المائلـة السـفلى 

ل واعیــدت العملیــة عــدة ســاعة ونقلــت المســتعمرات الواقعــة فــي المنــاطق ذات التركیــز العــالي إلــى وســط ســائ48مــدة 

  . مرات 

  :تنشیط البوادئ وتصنیع الیوغرت 

نقل حجم معین من المعلق من الخطوة النهائیة لتطویر مقاومة البكتریا للبنسلین إلى حلیب فرز مسترجع بنسـبة 

مدة °م37حلیب فرز مسترجع مع الحضن في أعید تنشیط البادئ بتلقیح لحین التخثر °م42وحضن في , % 10

°م40مـع الحضـن فـي % 2وعند تصنیع الیوغرت لقح الحلیب الفرز المسترجع بالبـادئ المنشـط وبنسـبة , ساعتین 

وقــد تــم اســتعمال نــوعین مــن المعــامالت أحــداهما تضــمنت إضــافة البنســلین إلــى الحلیــب الفــرز , ) 2( مــدة ســاعتین 

  . ة مل وأخرى معاملة المقارن/ وحدة دولیة 0.05المسترجع و بتركیز 

  :الكلیة التسحیحیة قیاس الحموضة 

ة ـبطریقـكمـا جـاء فـي ة ـتم قیاس الحموضة المتكونة في الحلیب الملقح بالبوادئ المفردة و المختلطة قید الدراس

Ling)14 (كتیك الوعبر عن النتائج على أساس النسبة المئویة لحامض ال)LA. (%  

  :لبروتیني اتقدیر درجة التحلل 

لبروتینـي فـي الحلیـب الملقـح بـالبوادئ المفـردة التقـدیر درجـة التحلـل ) Hull)15التي ذكرها یقة طر الاستخدمت 

وباالعتمـاد  Folin and Ciocalteauتقـدیر التایروسـین الـذائب باسـتعمال صـبغة و المختلطـة قیـد الدراسـة بداللـة 

  .على منحنى قیاس أعد لهذا الغرض
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النتائج والمناقشة

  :تریا بادئ اللبن للبنسلین تطویر بك

أكثـر Lacبكتریـاو یتبـین مـن الجـدول ان, للبنسـلین Strو Lacبكتریـاتطویر مقاومـة) 1( یوضح الجدول 

مـل مـن الوسـط السـائل / وحدة دولیـة 0.10و 0.04للنوعین MICإذ بلغت قیمة للبنسلین Strبكتریا حساسیة من 

و 1.00للبنســلین باالعتمــاد علــى االنتخــاب المظهــري للبكتریــا المقاومــة إلــى وتــم تطــویر مقاومتهمــا , علــى التــوالي 

ات ـي الدراســــلــم تتطـــور مقاومــة بكتریـــا البــادئ إلـــى المســتویات المســـجلة فــ. مـــل علــى التـــوالي / وحــدة دولیــة 1.40

ومـع ذلـك , مـل /وحـدة دولیـة 3.00مستوى مقاومة یصـل إلـى والتي أكدت أمكانیة الوصول إلى) 16, 6(ة ـالسابق

التـي یـتم تحدیـدها و فأن المستوى المتحقق في الدراسة الحالیة یتجاوز بكثیر التراكیز التي یحتمل وجودها فـي الحلیـب 

لتطـویر Lacبكتریـا وقـد كانـت اسـتجابة , ) 17(مة لباالعتماد على طرائـق روتینیـة فـي فحـص عینـات الحلیـب المسـت

حـول اخـتالف ) 18, 6(بـاحثون آخـرونوتتفق هـذه النتیجـة مـع مـا وجـده, Strبكتریا المقاومة أفضل من استجابة 

فــــي االســــتجابة لتطــــویر المقاومــــة للمضــــادات الحیویــــة فــــي المكــــورات والعصــــیات وان المكــــورات ذات تبــــاین أعلــــى

  .استجابتها لتطویر المقاومة 

  

و التي تم ) S( اللبن الحساسة من البنسلین لبكتریا بادئ) MIC( التركیز المثبط األدنى قیم ) 1(جدول 

  )R( مقاومتها باالنتخاب المظهري تطویر 

  )مل / ملغم ( MIC  البكـــتـریا

Lac( S )0.04  
Lac( R )  1.00  
Str( S )  0.10  
Str( R )  1.40  

Lac = Lactobacillus   bulgaricus                          
Str = Streptococcus salivarius ssp. thermophilus 

  :تأثیر مقاومة بكتریا البادئ للبنسلین في تطویر الحموضة 

تأثیر مقاومة بكتریا بادئ اللبن للبنسلین فـي مقـدرتها علـى تطـویر الحموضـة فـي الحلیـب ) 2( یوضح الجدول 

0.48و 1.22بنسـبة تسـحیحیة حموضـة اسـة للبنسـلین أنتجـت سویالحظ من الجـدول ان العصـیات والمكـورات الح, 

علـى التـوالي فـي الحلیـب الخـالي مـن البنسـلین ولـم تختلـف السـالالت المقاومـة ) على أساس حـامض الالكتیـك % ( 

مــل /وحــدة دولیــة 0.05بنســلین بتركیــز علــى الوعنــد اســتعمال حلیــب یحتــوي , عــن الحساســة فــي تطــویر الحموضــة 

بكتریـا فـي حـین أنتجـت , على التوالي % 0.71و 0.33بنسبة تسحیحیةالحساسة والمقاومة حموضة Lacأنتجت 

Str أنتجـــت البـــوادئ المختلطـــة . علـــى التـــوالي % 0.38و 0.32بنســـبة تســـحیحیةالحساســـة والمقاومـــة حموضـــة)

Lac : Str فـــي الحلیـــب الخـــالي مـــن % 1.08و 1.02تراوحـــت بــین تســـحیحیةنســبة حموضـــة ) 1: 1بنســـبة

مـل إلـى الحلیـب فشـلت البـوادئ المحتویـة علـى بكتریـا / وحـدة دولیـة 0.05تركیز و عند إضافة البنسلین ب, البنسلین 

و Lacبكتریـا و تمكـن البـادئ المخـتلط المتكـون مـن , نسبة الحموضـة إلـى مسـتوى مقبـول رفعحساسة للبنسلین في 

Str نــتج كــان لكــن الیــوغرت الم, ) 2جــدول % ( 0.91المقــاومتین مــن تطــویر حموضــة كافیــة فــي الحلیــب بلغــت

مــل بالبــادئ اضــعیف القــوام نوعــا مــا بالمقارنــة مــع المنــتج المستحصــل علیــه مــن الحلیــب الخــالي مــن البنســلین المع

لوجود المضـادات الحیویـة فـي الحلیـب المعـد لصـناعة ان التأثیر الهام . الحساستین Strو Lacبكتریا المتكون من 

أوال فتنــــتج عوامــــل نمــــو تنشــــط Strبكتریــــا إذ ان Strو Lacبكتریــــا الیــــوغرت هــــو تحطــــیم العالقــــة التعایشــــیة بــــین 
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كمــا ان , ) 1(و التــي تنشــط وترفــع نســبة الحموضــة و تنــتج مركبــات النكهــة الممیــزة للیــوغرت Lacبكتریــاضــروریة ل

, الحامض مـن الكتـوز الحلیـب إلنتاجالمعدل الطبیعي إبطاءنشاط البكتریا مسبباً یضعف ةوجود المضادات الحیوی

وهــو انفصــال ) Synersis(یمكــن ان تــؤدي هــذه الســلبیات إلــى إنتــاج خثــرة ضــعیفة القــوام تعــاني حــدوث التســاحب و 

, فـي تلقـیح الحلیـب وان مستوى تأثیر المضادات الحیویة یزداد بزیادة نسـبة البـادئ المسـتعمل , ) 5(الماء من الخثرة 

2ر عـن معاملـة المقارنـة عنـد اسـتعمال البـادئ بنسـبة ان تخثر نموذج الحلیـب یتـأخ) aletReiter )19.فقد الحظ 

وان حساســیة بكتریــا البــادئ كانــت اقــل عنــد اســتعمال البــادئ , % 1بنســبة البــادئمــا لــو اســتعمل مأطــولمــدة % 

  % .1بنسبة 

  

لبوادئ % ) LA( كتیك ال عنها كنسبة مئویة لحامض الفي الحلیب معبراً تسحیحیةالحموضة ال) 2(جدول 

  ة قید الدراسةاألحادیة والمختلطیةاللبنخمرات المت

  البــادئ
  الحموضة المتطورة في الحلیب المحتوي على البنسلین بتركیز

  مل/ وحدة دولیة ) 0.05(   مل/ وحدة دولیة ) 0( 

Lac( S )  0.9  0.3  
Lac( R )  0.9  0.7  
Str( S )  0.5  0.3  
Str( R )  0.5  0.4  

Lac( S ) + Str( S )  1.1  0.4  

Lac( S ) + Str( R )  1.1  0.5  
Lac( R ) + Str( S )1.0  0.6  
Lac( R ) + Str( R )1.1  0.9  

Lac = Lactobacillus   bulgaricus.                          
Str = Streptococcus salivarius ssp. thermophilus.
S= Sensitive.    R= Resistant.                              

  :لبروتیني اتأثیر مقاومة بكتریا البادئ للبنسلین في التحلل 

لبروتینـي فـي الحلیـب الملقـح بتولیفـات ابكتریا بادئ اللـبن للبنسـلین فـي التحلـل تأثیر مقاومة) 3( یبین الجدول 

لبروتینـــي او یتضـــح مـــن الجـــدول االرتفـــاع الضـــئیل فـــي درجـــة التحلـــل , مختلفـــة مـــن البـــوادئ الحساســـة و المقاومـــة

أمـا بوجـود البنسـلین . مـع الحساسـة وذلـك فـي الحلیـب الخـالي مـن البنسـلین بوادئ المفردة المقاومة قیاسـاً الباستعمال 

بیـد ان البكتریـا المقاومـة كانـت أعلـى بكثیـر مـن البكتریـا , لكـل البـوادئ المفـردة لبروتینـي افقد انخفضت درجة التحلل 

البكتریــا المقاومــة علــى النمــو بوجــود ةویعــود ذلــك بالدرجــة األولــى إلــى مقــدر , ي لبروتینــاالحساســة فــي درجــة التحلــل 

لبروتینـي باسـتعمال البـوادئ بـین اتراوحت درجة التحلـل ) . 10(من الحلیب مل / وحدة دولیة 0.05البنسلین بتركیز 

وتینـي بوجـود البنسـلین لبر امل حلیـب بغیـاب البنسـلین و انخفضـت درجـة التحلـل / تایروسین مایكرو غرام 48و 45

مــع الحساســة قیاســاً Lacمــل وكــان االنخفــاض أكثــر شــدة عنــد اســتعمال / وحــدة دولیــة 0.05فــي الحلیــب بتركیــز 

مــایكرو 43لبروتینــي بلغــت اوســجلت أعلــى درجــة للتحلــل , لبنســلین فــي البــوادئ المختلطــة لالمقاومــة Lacاســتعمال 

Strو Lacبكتریـا البنسلین باسـتعمال البـادئ المخـتلط المتكـون مـن مل من الحلیب المحتوي على/ غرام تایروسین 

إلــى وجــود عالقــة بــین مقاومــة البكتریــا للمضــادات الحیویــة ) al.etRobinson )5أشــار. المقــاومین للبنســلین 

قــد وان اشــتقاق ســالالت مقاومــة لــبعض المضــادات الحیویــة مــن بكتریــا حــامض الالكتیــك, لبروتینــي اودرجــة التحلــل 

ان نتــائج الدراســة الحالیــة ال تعــزز هــذا المفهــوم . لبروتینــي ابزیــادة فــي مقــدرة البكتریــا علــى التحلــل اً یكــون مصــحوب

لبروتینــي لیســت كبیــرة لدرجــة یمكــن ان یبنــى علیهــا مثــل هــذا ابشــكل قــوي إذ ان الزیــادة المتحققــة فــي درجــة التحلــل 
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ند اسـتعمال حلیـب یحتـوي علـى البنسـلین قـد یعـود إلـى مقـدرة البكتریـا لبروتیني عالكن زیادة درجة التحلل , االستنتاج 

وحـدة 0.05المقاومة على النمو بشكل أفضل من البكتریا الحساسة التي یضعف نموها كثیرا بوجود البنسلین بتركیـز 

تینـي الحاصـل لة لمقارنـة أنمـاط التحلـل ألبرو و یحتـاج هـذا الموضـوع إلـى دراسـة مفصـ, ) 2(اقـل أحیانـامل و / دولیة 

  .تریا البادئ المقاومة للبنسلین في بروتینات الحلیب نتیجة نشاط بك

  

ایروسین الذائب لبوادئ اللبن األحادیة و تعنها على أساس كمیة اللبروتیني معبراً ادرجة التحلل ) 3(جدول 

  المختلطة قید الدراسة

  البــادئ

  یوغرت المصنع منفي ال) مل / مایكرو غرام ( ایروسین الذائب تتركیز ال

  حلیب فرز مسترجع
وحدة 0.05+ حلیب فرز مسترجع 

  مل/ دولیة بنسلین 

Lac( S )  38  21  
Lac( R )  41  36  
Str( S )  33  26  
Str( R )  35  32  

Lac( S ) + Str( S )  46  28  
Lac( S ) + Str( R )  45  31  
Lac( R ) + Str( S )48  39  
Lac( R ) + Str( R )48  43  

Lac = Lactobacillus   bulgaricus.                          
Str = Streptococcus salivarius ssp. thermophilus.
S= Sensitive.    R= Resistant.                              
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