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 چکيده

ن شمارش ميکروبی باکتری در اين پژوهش کارايی پنج محيط کشت مختلف در چهار شرايط گرمخانه گذاری متفاوت، از نظر دستيابی به بهتري
 ، MRS ،Skim Milk ،M17محيط های مورد ارزيابی، شامل آگارهای. ، مورد ارزيابی قرار گرفته استالکتوباسيلوس اسيدوفيلوسپروبيوتيکی 
MRS-bileو ،MRS  با pH در دو درجه شرايط گرمخانه گذاری اين محيط ها شامل شرايط هوازی و بی هوازی بود که هر کدام.  بود٢/۵ اسيدی 

 MRSدر اين بين محيط . ، بودC٣٧°نتايج حاصل شده بيانگر برتری کلی درجه حرارت .  ساعت انجام شد٧٢، به مدت C۴۵° و C٣٧°حرارت 
agar با شرايط بی هوازی، بهترين شمارش ميکروبی را نشان داد، در حاليکه رشدی در محيط MRS agarرشد جالب .  اسيدی شده، مشاهده نشد
 in ، مقاومت آن به اسيدهای صفراوی را به صورت C٣٧°و تحت شرايط بی هوازی و دمای  MRS-bile agar اين باکتری روی محيط توجه

vitroنتايج حاصل از اين تحقيق برای ادامه فعاليت در زمينه توليد محصوالت پروبايوتيک شير مثمر ثمر است.  ، ثابت می کند. 
  ، غذای عملگر، محيط کشت، شمارشوباسيلوس اسيدوفيلوسالکت  ،پروبيوتيک: کلمات کليدی

 
Assessment of Different Culture Media for Growth and Enumeration of 
Lactobacillus Acidophilus as a Probiotic Bacteria in the Milk Products 

 
Parinaz Taheri1*, Mohammad Reza Ehsani**2, Kianoosh Khosravi-Darani3, Seyed Hadi Razavi4

 
1Department of Food Science and Technology, Azad Islamic University, Science & Research Campus, Tel: 

09133114480, E.mail: taheriparinaz@yahoo.com,  
2Department of Food Science and Technology, College of Agriculture, Tehran University, Karaj, Iran. 

Tel:09123308508 
3National Nutrition and Food Technology Research Institute (Shahid Beheshti Colledge of Medical Science), P.O. 

Box: 19395-4741, Tehran, Iran. Tel:+98-21-276426, Fax:+98-21-260660, kiankh@yahoo.com
4Department of Food Science and Technology, College of Agriculture, Tehran University, Karaj, Iran. 

Tel:0261-2248804 
Abstract 

 
  This study has focused on evaluation of five culture media, and four different incubation conditions to assess their 
suitability for achiving the best recovery of Lactobacillus acidophilus. Bacteriological media evaluated included; M17 
agar, MRS agar, MRS-bile agar, and acidified MRS agar (pH;5.20). Incubation was carried out under aerobic and 
anaerobic conditions at 37°C and 45°C for 72h. The results, show the overall suitability for 37°C temperature, and the best 
recovery is obtained for MRS agar, under anaerobic condition. But there is no growth on the acidified MRS agar. The 
interesting growth of L.acidophilus on the MRS-bile agar, under anaerobic condition and 37°C, shows the highly 
resistance of this bacteria to the bile acids. 
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 مقدمه

اند،  ای و درمانی را به خود اختصاص داده  تغذيه،که امروزه يکی از مباحث جذاب غذائی محصوالت غذائی پروبيوتيکی
 ارزش را بودنعملگر به محصوالتی اتالق می شود که عالوه بر دا غذاهای. طبقه بندی می شوند ١جزء غذاهای عملگر

بنا به تعريف فولر؛ پروبيوتيک ها مکملهای . ددارنرای مصرف کننده نيز ای، اثرات درمانی و سالمت بخش ب تغذيه
غذائی ميکروبی زنده ايی هستند که با تنظيم فلور ميکروبی روده و جايگزين شدن در آنجا، باعث ايجاد اثرات مفيد و 

وتيکی، بايد بتواند پس يک باکتری پروبي. (Fuller, 1989)سودمند درمانی و سالمت بخش، برای مصرف کننده می شوند
  ترجيحًا و نمکهای صفراوی، مقاوم بودهصفراودر برابر شرايط اسيدی معده،  شرايط توليد و نگهداری را تحمل کرده،

حاوی فراوردهء پروبيوتيكی بايد در هرگرم حداقل .  (Lucas, et al, 2004)انسان باشد طبيعی روده ميکروفلور جزء
log cfu  باشد باآتری زنده وفعال ٦. 

که عالوه بر بهبود اختالالت  ، يکی ازپررونق ترين باکتريهای پروبيوتيک استالآتوباسيلوس اسيدوفيلوسامروزه 
 ، اثرات ضد سرطانی، درمان آسيب های کبدی،گوارشی، دارای اثرات درمانی مهمی مثل؛ کاهش کلسترول سرم خون

مانی، از جذابيت های مصرف اين محصوالت، ارزش تغذيه اثرات درعالوه بر .  استسيستم ايمنی و افزايش جوابگويی
کاهش   متابوليسم الکتوز و، بهبود جذب کلسيم، هضم مقدماتی پروتئين ها،ايی منحصر به فرد آنهاست؛ سنتز ويتامين ها

 1998(عدم تحمل الکتوز، در مورد محصوالت لبنی، گوشه ايی از ويژگی های تغذيه ايی اين محصوالت است
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(Salminen,.  است و تحقيقات برای  در حال افزايش تالش جهت جای دادن پروبيوتيک ها در رژيم غذايی انسانامروزه
بقاء باکتريهای پروبيوتيکی در هنوز  تحقيقات گسترده وجودبا . دستيابی به بهترين و کارآمدترين روشها همچنان ادامه دارد

برای شمارش   در اين راستا، دستيابی به يک روش کارا.ضعيف استبسيار طی توليد و نگهداری محصوالت تجاری 
اکثر ). ,Dave,1996; Shah,2000; Vinderola&Reinheimer 1999(ضروری مينمايد  انتخابی ودقيق اين باکتريها

، اسيدوفيلوس.الروشها و محيط های کشت طراحی شده برای شمارش انتخابی و يا منفرد باکتريهای پروبيوتيکی، از جمله 
عدم توانايی شمارش صحيح اين باکتريها، . ,Talwalkar) (2004علت ضعف بازيابی، با شکست مواجه شده است به 

 . منجر به قضاوت نادرست در مورد دستيابی به حد تعريف شدهء سالمت بخش بودن اين محصوالت می شود
اسيدوفيلوس .الباکتری پروبيوتيکی برای شمارش که تاکنون کارايی محيطهای متداول  اين پژوهش برای اولين بار در

ررسی شده و بهترين و کارآمدترين محيط و شرايط، به نحوی که کلنی های و بمقايسه قرار گرفته اند، مورد استفاده 
نتايج حاصل از اين تحقيق برای ادامه . تشکيل شده به آسانی قابل شناسايی بوده، بازيابی آن حداکثر باشد، معرفی می شوند

 .ر زمينه توليد فراورده های پروبيوتيکي شير مفيد فايده خواهد بودفعاليت د
 
 مواد و روشها 

 ,MRS agar, M17 agar: عبارتند از اسيدوفيلوس.المورد استفاده، در اين آزمايش، جهت شمارش  پنج محيط
MRS-bile agar, pH modified MRS agar Skim Milk agar . محيطMRS bile با افزودن ،(w/v)% ١۵/٠ 

Bile bovine (Sigma) به محيط MRSبه منظور تهيه محيط .  و سترون سازی آن تهيه شدMRS ،اسيدی شده pH  
 . رسيد و محيط سترون شد٢/۵ موالر به ١محيط با اسيد کلريدريک 

 شير خشک بدون چربی کارخانه پگاه ١٠%(w/w)از طريق بازسازی اسيدوفيلوس .الآماده سازی شير حاوی 
 ٠١/٠%(w/w).  ساعت انجام شد٢۴ ميلی ليتری و يخچال گذاری به مدت ۵٠٠اعمال حرارت در بطری های تهران، 

 Cبه صورت خشک شده انجمادی ، به شير با دمای (LA5, DVS , CHR.Hansen) اسيدوفيلوس .الازکشت تک سويه 
هر کشت .  به محيط های مختلف تلقيح شدpour plateپس از انحالل کامل و تهيه سری رقت، به صورت .  اضافه شد°۴٠

شرايط بی هوازی به کمک .  گرمخانه گذاری شدC°۴۵ و ٣٧با سه تکرار، در شرايط هوازی و بی هوازی و در دماهای 
هاي  انحراف معيار داده ± ١% به طور معمول بين شمارش ميکربيپذيري  تكرار. ، فراهم شد(Merk)سيستم گاز پک 

. تکرارهاي مختلف بوداندازه گيري شده در 
 

 
 نتايج و بحث

.  محيط مورد آزمايش، در شرايط مختلف چهار گانه را نشان مي دهد۵ نتايج حاصل از شمارش کلنی ها، روی ١جدول 
در ضمن رشد . داده های جدول نشان مي دهد که بر روی محيط اسيدی شده، در هيچيک از شرايط رشدی صورت نگرفت

و شرايط بی هوازی، مطلوب نبوده و رشد و فعاليتی را در پي MRS agar  جز روی محيط ، بهC°۴۵در درجه حرارت 
، کلنيها MRS-bile , Skim Milk agar)(در صورت مشاهده رشد در برخی ازمحيط ها در شرايط بي هوازی . نداشت

به طور . به شرايط مياندوستی است اسيدوفيلوس.الاين امر تائيدی بر تمايل باکتری . بسيار ريز بوده و قابل تشخيص نبودند
به (رضايت بخش بود، و بازيابی در شرايط بی هوازی، بيشتر از شرايط هوازی کارايي داشت  ٣٧ C°کلي رشد در دمای 

 , MRS-bile agarبا مقايسه کلی پليتها، بيشترين شمارش ميکروبی به ترتيب در  . Skim Milk agar)جز در مورد
M17 agar  ،Skim Milk agar , MRS agarمشاهده شد . 

، به شکل نامنظم، ستاره ايی، زاويه دار و سفيد MRS agar روی محيط اسيدوفيلوس. الاز نظر شکل،  کلنی های
شايان ذکر . کلنی های کف پليت به شکل گرد و پهن بودند. مشخص شدند که داخل محيط کشت و در کف پليت قرار داشتند

 . بی هوازی به تعداد بيشترتر بوده و در سطح نيز مشاهدهشدنداست کلنی های مذکور در شرايط 
. ، کلنی ها ريز و به شکل نامنظم بودند و اطراف هر کلنی ذرات بسيار ريز مشاهده شدMRS-bile agarدرمحيط 

 M17در دو محيط . بازيابی روی اين محيط در شرايط هوازی بسيار اندک بود ولی با اعمال شرايط بی هوازی مطلوب شد
agar ,  و Skim Milk agar با آنکه در هر دو محيط شمارش امکان .  کلنی ها به صورت بسيار ريز و مات ديده شدند

، کلنی ها به صورت ريز و پنبه ايی، سفيد، Skim Milk agarدر . پذير بود، اما کلنی ها به طور کامل مشخص نبودند
 M17اين در حالي بود که در محيط .  قابل شمارش و ريز بودندنامنظم و مات ظاهر شدند و در شرايط بی هوازی غير

agarکلنی ها ريز و سرسوزنی بوده و رشد در شرايط بی هوازی بهتر بود ،. 
در شرايط بی MRS agar به اين ترتيب، بهترين محيط از نظر بيشترين شمارش ميکروبی و مشخص بودن کلونی ها،

 .شود پيشنهاد می C۴۵° ياC٣٧°هوازی و دمای 
، در )MRS-bile( روی محيط حاوی صفراالکتوباسيلوس اسيدوفيلوسنکته جالب توجه در اين تحقيق رشد مطلوب 

 می باشد، اين امر تائيدی است بر قدرت بقاء اين باکتری پروبيوتيکی، در برابر شيره های C٣٧°دمای شرايط بی هوازی و
در مقابل عدم رشد اين باکتری ، .  مطلوب آنها به شمارمی رودازعوامل کليدی اثرات درمانی صفراوی سيستم گوارش که

در محيط اسيدی شده و در کليهء شرايط گرمخانه گذاری، ادعای مقاومت آن در برابر شرايط اسيدی سيستم گوارش را 
 .متزلزل می سازد

 



 

 

 انه گذاری محيط وشرايط مختلف گرمخ۵ ، روی ٠١/٠    %w/vبا تلقيح  اسيدوفيلوس .الکشت . ١جدول 
 

 در دماهای) × ١٠ ۶( در ميلي ليتر ١تعداد

°C ۴۵ °C ٣٧ 

 محيط کشت شرايط رشد

 هوازی ٨٠/٢۵ ٠

 بی هوازی ٣٠/۶۵ ٣٠/٢۵

MRS 
agar 

 هوازی ٢٠/۶۵ ٠

 بی هوازی ١٠/٢۴ ٠

M17 agar 

 هوازی ٣٢/٢۶ غير قابل تشخيص، ريز

 بی هوازی غير قابل تشخيص، ريز غير قابل تشخيص، ريز

SM agar 

 هوازی ٣٣/١٢ ٠

 بی هوازی ١۶/٢٠ غير قابل تشخيص، ريز

MRS bile 

 هوازی ٠ ٠

 بی هوازی ٠ ٠

MRS 
5.20 
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