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  چکیذُ
-ثب تغییش ؿیَُ صًذگی ٍ گشایؾ سٍصافضٍى هشدم ثِ ػوت غزاّبی فشآٍسی ؿذُ ٍ ّوچٌیي ػذم سػبیت تٌَع دس اػتفبدُ اص گشٍُ

 .ثبؿذٍ هَاد هؼذًی دس حبل افضایؾ هیّبی ًبؿی اص کوجَد ٍیتبهیي ّب ّب دس هَسد ثشٍص ثیوبسیّبی هختلف هَاد غزایی، ًگشاًی

ثشًذ. ؿًَذ سًح هیّب ًبهیذُ هیّب ٍ هَاد هؼذًی کِ هؼوَالً سیضهغزیدسكذ چـوگیشی اص خوؼیت خْبى اص کوجَد ٍیتبهیي

-ّبی یبدگیشی، ػمت هبًذگی رٌّی، ثبصدُ کبسی پبییي، ًبثیٌبیی ٍ هشگ صٍدسع هیّبی هشٍسی ثبػث ًبتَاًبییکوجَد سیضهغزی

گشدد. ثش اػبع آهبس ٍ اًالػبت ػبصهبى خْبًی ثْذاؿت، دس حبل حبهش ثیؾ اص دٍ هیلیبسد ًفش دس خْبى اص دسیبفت حذالل 

اًذ. فمش ػٌبكش هغزی اص لجیل آّي دس صًبى ثبسداس ٍ کَدکبى ٍ ّبیی کِ ثشای یک صًذگی ػبلن هَسد ًیبص اػت، هحشٍمسیضهغزی

ّبی خبهؼِ، هٌدش ثِ کبّؾ ثبصدّی ٍ تَاى کبسی ٍ افضایؾ هشگ ٍ هیش ًبؿی اص ثیوبسیػبیش الـبس آػیت پزیش ٍ کن دس آهذ 

ّب، ثب تَخِ ثِ ٍػذُؿَد. کوجَد اػیذفَلیک ثَیظُ دس هیبىػفًَی، هؼف ٍ خؼتگی هفشى ٍ کبّؾ ثْشُ َّؿی دس کَدکبى هی

 -ّبی للجیصادی، ػکتِ هغضی، ثیوبسیخًَی هگبلَثالػتیک، ًمبئق هبدساّویت ًمؾ آى دس حفظ ػالهت، ثبػث ایدبد کن

ّبی غزایی اص خولِ ثشًح ًین پض، آسد ٍػذُػبصی ثشخی هَاد پبیِ هیبىگشدد. دس ایي هٌبلؼِ غٌیػشٍلی ٍ ػَاسم گَاسؿی هی

 ّبی تخویشی اص خولِ آة خیبس ٍ آة ٌّذٍاًِ ثب فَالت هَسد ثشسػی لشاسچشخ ٍ آثویَُّبیی هثل ؿیش پغگٌذم، ٍ ًَؿیذًی

ّبی كَست گشفتِ ًـبى داد کِ دس ایي هیبى آسد گٌذم ٍ ثشًح ثِ دلیل ایٌکِ دس ثؼیبسی اص کـَسّبی گیشد. ًتبیح پظٍّؾهی

آیٌذ ٍ ّب ثِ حؼبة هیٍػذُدًیب )ثخلَف کـَسّبی دس حبل تَػؼِ( ٍ کـَس هب ّن غزای اكلی ٍ ّن هبدُ غزایی پبیِ دس هیبى

ّب، ثبؿٌذ. ّوچٌیي دس هیبى ًَؿیذًیثبؿٌذ، اص اّویت ٍیظُ ای ثشخَسداس هیخزة فَالت هیاص ًشفی داسای پتبًؼیل ثبالیی دس 

گیشد صیشا ٌّگبهی کِ فَالت ثِ ؿیش تخویش ؿذُ، ثِ دلیل پتبًؼیل ثبال ثشای غٌی ؿذى ثب فَالت ثیـتش هَسد اػتفبدُ لشاس هی

هتیل تتشا ّیذسٍ فَالت ٍ ّن دس  -5شػی آى، ّن دس فشم گشدد، پبیذاستش ؿذُ ٍ هیضاى صیؼت دػتّبی ؿیش هتلل هیپشٍتئیي

 یبثذ.ؿکل اػیذ فَلیک افضایؾ هی

 

 پض، تخویشػبصی، ثشًح ًینّب، اػیذ فَلیک، غٌیسیضهغزیکلیذی:  ّای ٍاصُ
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  هقذهِ
ؼیبس چـوگیش تش کوجَد سیض هغزی ّب دس کـَس ّبی تَػؼِ یبفتِ ثؼیبس سایح اػت. اهب ایي اثش دس کـَس ّبی دس حبل تَػؼِ ث

ًظادی، اختوبػی ٍ  -اػت. کوجَد سیض هغزی ّب هوکي اػت تحت الـؼبع ثؼوی ثیوبسی ّب کِ ثِ دالیل سایح فشٌّگی، لَهی

ساُ کبس ّب اػت.  ی کوجَد ثشخی سیضهغزی  ػبصی، ًگشؿی هٌبػت ٍ هٌوئي ثشای حل هؼبلِ  غٌی  سٍؽ التلبدی ایدبد ؿًَذ.

1هکول ػبصی وجَد ّبی غزایی هؼشفی ؿذُ اًذ کِ اص خولِ آًْب هی تَاى ثِّبی هختلفی ثشای هجبسصُ ثب ک
تؼذیل ٍ تٌَع   

2غزایی
3آهَصؽ تغزیِ  

4ػبصی غٌی  ٍ 
ثؼیبس ؿبیغ اػت، اهب  Aکوجَد ػِ سیض هغزی سایح یؼٌی آّي، یذ ٍ ٍیتبهیي  اؿبسُ کشد. 

ی ثِ ػَی خَد خلت کشدُ اػت. ًمؾ خلَگیشی کٌٌذُ ، ٍیتبهیٌی اػت کِ تَخِ خْبًی ثیـتشی ساB9اػیذ فَلیک یب ٍیتبهیي 

ایي ٍیتبهیي اص ثی ًظوی ّبی کبسکشدی ًظیش ًَالق هغزی خٌیي دس اثتذای سؿذ ٍ هبیؼبت ًخبػی ًظیش ثیوبسی ّبی لَلِ ی 

یي، کبّؾ ػلجی، ػٌتض اػیذّبی ًَکلئیک، ػٌتض ٍیتبهیي ّب، هتبثَلیؼن پشٍتئیي ّب ٍ ... ثِ اثجبت سػیذُ اػت. ػالٍُ ثش ا

ػشٍلی اػت( دس  -ػٌح فَالت دس ثذى ثب تؼبدل ّوَػیؼتئیي پالػوب) کِ یک فبکتَس احتوبلی دس ایدبد ثیوبسی ّبی للجی

استجبى اػت. کبسایی ثبصػبصی، تؼویش ٍ هتیالػیَى هَاد هختلف تَػي فَالت، تحت تبثیش صیؼت دػتشػی آى لشاس هی گیشد، 

ثشای سؿذ ٍ تکثیش ػشیغ ػلَل ّبیی ًظیش لَکَػیت ّب، اسیتشٍػیت ّب ٍ اًتشٍػیت ّب هَسد ثٌبثشایي همبدیش ثؼیبس صیبد فَالت 

ثؼیبسی اصکـَسّب اص خولِ کبًبدا، اهشیکب ٍ کـَس هب ایشاى، افضٍدى اػیذفَلیک ثِ هَاد غزایی سا اهشی ًیبص اػت. اص ایي سٍ 

ًبؿی اص کوجَد ثشخی  ّبی  شای پیـگیشی ٍ دسهبى ثیوبسیّب ٍ اهالح ث ػبصی هَاد غزایی ثب ٍیتبهیي غٌی  هشٍسی هی داًٌذ.

اًتخبة هبدُ ی غزایی هٌبػت اػت. هبدُ ی غزایی   ػبصی، ّب هفیذ اػت. ثْتشیي ساُ ثشای گؼتشؽ ٍ پیـشفت دس غٌی سیضهغزی 

ػبصی دس ًؼن غزا   ی آى ثبال ًجبؿذ، غٌی ی تْیِ   ی هشدم هٌٌمِ ثبؿذ، ّضیٌِ ػبصی ثبیؼتی غزای ػوذُ   هٌبػت ثشای غٌی

ّبی دس هؼشم خٌش)آػیت پزیش( هَسد اػتفبدُ لشاس گیشد. دس  گشٍُ تغییش هحؼَػی ایدبد ًکٌذ ٍ  ایي غزا ثیـتش تَػي

کـَسّبی هختلف دًیب غٌی ػبصی ثب اػیذ فَلیک، ثش سٍی هَاد هختلفی كَست هی گیشد کِ ًَع هبدُ ای کِ ثشای ایي اهش هَسد 

 .]1ٍ2ٍ3[ثؼتِ ثِ کـَس ّذف، هتفبٍت هی ثبؿذ اػتفبدُ لشاس هی گیشد، 

 غٌی ساسی بزًج با فَالت

اص آًدبیی کِ ثشًح ثِ ػٌَاى لَت غبلت دس ّوِ خبی دًیب هَسد اػتمجبل ٍ تَخِ اػت، هی تَاًذ ثِ ػٌَاى یک ٍػیلِ ی هٌبػت 

شلی آػیب، یؼٌی ٌّذ، ثٌگالدؽ، ثشای حول فَالت دس هیبى خوؼیت هلشف کٌٌذُ ثبؿذ. ایي اهش ثِ ٍیظُ دس کـَسّبی خٌَة ؿ

ػشیالًکب، تبیلٌذ ٍ... کِ اص تَلیذ کٌٌذگبى اكلی ثشًح هحؼَة هی ؿًَذ، اص اّویت ٍیظُ ای ثشخَسداس اػت. اص آًدبیی کِ ؿکل 

 اػت، لزا اػتفبدُ اص تکٌَلَطی ًین پض کشدى، یک ساُ همشٍى ثِ كشفِ ثشای اًتمبل 5اكلی هلشف خْبًی ثشًح، ثِ كَست ًین پض

هٌبلؼبت کیفی اًدبم ؿذُ ًـبى دادًذ کِ پبساهتشّبیی اص خولِ هذت هٌلَة فَالت ثِ خوؼیت هلشف کٌٌذُ هی ثبؿذ. 

ثبلیوبًذُ ثؼذ صهبى خیؼبًذى، دسخِ  آػیبة کشدى ٍ ػٌح غٌی ػبصی ثب فَالت، اص خولِ ػَاهل هؤثش دس هیضاى فَالت 

، 65/4ک اػیذ هحلَل دس آة، ثب ػِ ثبثت تؼبدل اػیذ ثب همبدیش، ی(C19H19N7O6)ثبؿذ. اػیذفَلیک پض کشدى هیاص ًین

هی ثبؿذ. هیضاى فَالت اًتمبل یبفتِ ثِ دسٍى آة ٍ هیضاى فَالت ثبلیوبًذُ دس ثشًح دس اًتْبی فشایٌذ ًین  00/9ٍ  75/6

آؿکبس فَالت  ، افضایؾ غلظت1غلظت فَالت ثبلیوبًذُ دس ثشًح ًین پض دس خذٍل  . اص]4[ؿذپض کشدى، اًذاصُ گیشی 

ثبلیوبًذُ دس ثشًح ّبی غٌی ؿذُ، هـبّذُ گشدیذ. یک افضایؾ خٌی دس غلظت فَالت ثبلیوبًذُ ثب هیضاى هحتَای غٌی 

ػبصی دس هحلَلی کِ ثشای خیؼبًذى ثشًح هَسد اػتفبدُ لشاس هی گیشد، دس ثشًح ّبی ًین پض، ثش اػبع ٍصى خـک، 

                                                 
1
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خزة یَى ّبی فَالت اص آة غٌی ؿذُ ثب یَى ّبی فَالت ثِ دسٍى  دیذُ ؿذُ اػت. ایي ًـبى هی دّذ کِ احتوبال

داًِ، ثِ ٍػیلِ ی اًتـبس كَست هی گیشد. هیضاى افضایؾ فَالت دس داًِ تب خبیی اداهِ پیذا هی کٌذ کِ ثِ یک حذ 

 ثحشاًی) اؿجبع( ثشػذ.

(، ًـبى دٌّذُ ی هْبخشت 1ػالٍُ ثش ایي، کبّؾ پی دس پی غلظت فَالت ثب افضایؾ هذت صهبى آػیبة کشدى)خذٍل 

 2ثبًیِ ی اٍل خیؼبًذى، هیضاى کبّؾ فَالت دس آة ثیي  60تب  0دسهذت صهبى  .فَالت ثِ دسٍى الیِ ی آلشٍى اػت

)ثِ دسكذ  20تب  1ثبًیِ ی دٍم، ایي کبّؾ ثِ  120تب  60( ٍ دس هذت صهبى دسكذ 20)ثِ ًَس هتَػي دسكذ  41تب 

ثبًیِ ی اٍل ثؼیبس ثیـتش اص صهبى  60ایي ٍاهح اػت کِ ًشخ کبّؾ فَالت دس ( هی سػذ. ثٌبثشدسكذ 6ًَس هتَػي 

ّبی ثؼذی اػت. دلیل ایي اهش آى اػت کِ دس الیِ ی خبسخی آلشٍى ثیـتشیي همذاس فَالت تدوغ پیذا هی کٌذ. اهب 

بس لَی ثیي آًیَى پغ اص هْبخشت فَالت اص الیِ ّبی ثیشًٍی ثِ ثخؾ ّبی دسًٍی تش، ثِ دلیل ایدبد پیًَذ ّبی ثؼی

ّبی فَالت ٍ کشثَّیذسات ّبی ّیذسٍلیض ؿذُ هَخَد دس  ثخؾ ّبی داخلی تش، غلظت فَالت دس ایي ثخؾ افضایؾ 

تب  60هی یبثذ. هذت صهبى آػیبة کشدى ثش اػبع یبفتِ ّبی لجلی ٍ ًیض هـبّذُ ی ثلشی ظبّش داًِ دس هذت صهبى 

ی ػجَع ثِ ًَس کبهل خذا هی ؿَد. هیضاى پزیشؽ هلشف کٌٌذُ هَسد  ثبًیِ، الیِ 120ثبًیِ، اًتخبة ٍ ثؼذ اص  120

هٌبلؼِ لشاس گشفت ٍ تفبٍت آؿکبسی ثیي ظبّش کلی ثشًح ّبی ًین پض، دس صهبى ّبی هختلف آػیبة کشدى ثب ًوًَِ 

 ثبًیِ ثِ ػٌَاى هبکؼیون هذت خیؼبًذى دس ًظش گشفتِ هی ؿَد. افضایؾ 120ّبی غٌی ًـذُ، دیذُ ًـذ ٍ صهبى 

همذاس هبدُ غٌی کٌٌذُ ثبػث افضایؾ غلظت فَالت ثبلیوبًذُ، ّن دس ثشًح خیؼبًذُ ؿذُ ٍ ّن دس داًِ ّبی آػیبة 

ثبلیوبًذُ هی ؿَد، دس حبلی ؿذُ هی گشدد ثب ایي تفبٍت کِ افضایؾ هذت صهبى خیؼبًذى، ثبػث افضایؾ غلظت فَالت 

 .]4[ثبلیوبًذُ دس داًِ ّب هی گشددکِ افضایؾ هذت صهبى آػیبة کشدى، ثبػث کبّؾ غلظت فَالت 

 

 ثاًیِ خیساًذى 126تا  66: هیشاى فَالت باقیواًذُ در داًِ ّای غٌی شذُ ی آسیاب شذُ پس اس 1جذٍل

 

 

، هیضاى هحتَای سًَثتی داًِ ّبی ثشًح ثؼذ اص هشحلِ ی خیؼبًذى اًذاصُ گیشی ؿذُ اػت. ًتبیح ًـبى هی دٌّذ کِ 2دس خذٍل 

 اص هشحلِ ی خیؼبًذى، دس توبهی ػٌَح غٌی ػبصی، افضایؾ هی یبثذ. اص آًدبیی کِ توبهی ًوًَِ ّب تحت  هحتَای سًَثتی ثؼذ

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 

 

 

ؿشایي یکؼبى خـک هی ؿًَذ، ایي ًـبى هی دّذ کِ ًَالًی تشیي صهبى خیؼبًذى داًِ ّبی ثشًح، احتوبال پبییي تش اص هذت 

ی خَد اػت، کِ ایي احتوبال ثِ دلیل یکؼبى ثَدى هکبًیؼن ًفَر صهبى هَسد ًیبص ثشای سػیذى ثشًح ثِ حذاکثش هحتَای سًَثت

 آة ٍ فَالت ثِ دسٍى الیِ ّبی داخلی داًِ اػت.

 

 : هحتَای رطَبتی داًِ ّا) بز اساس ٍسى خشک( بعذ اس سهاى خیساًذى داًِ ّا.2جذٍل

 

 

 

 

 

لشاس هی گیشد.  ثشًح ًین پض کشدى دس فهتؼبس ؿشایي تحت هَثش ًَس ثِ اػیذ فَلیکثب  غٌی ػبصیًتبیح ًـبى هی دّذ کِ 

هشتجِ ثیـتش اص غلظت آى دس داًِ ّبی غٌی ًـذُ هی ثبؿذ. تدضیِ  30-300غلظت فَالت دس ثشًح ّبی ًین پض غٌی ؿذُ 

ٍتحلیل دادُ ّب ًـبى داد کِ غلظت فَالت تحت تبثیش هذت صهبى خیؼبًذى ٍ صهبى آػیبة کشدى لشاس هی گیشد، اگشچِ تبثیش 

ًفؼبالت دس ًی ایي فشایٌذ ّب، ًبچیض دس ًظش گشفتِ هی ؿَد. پشٍفبیل اًتمبل فَالت ثِ دسٍى داًِ دس ًَل آػیبة کشدى فؼل ٍ ا

ثشای ثِ دػت آٍسدى همذاس فَالت ثبلیوبًذُ دس داًِ، هَسد اػتفبدُ لشاس گشفت. ػالٍُ ثش ایي، ّیذسٍلیض ثشًح ّبی ًجیؼی یک 

خیؼبًذى سا ًـبى دادُ اػت. ّش چٌذ کِ هکبًیؼن دلیك خزة فَالت دس داًِ ّبی  ٍاثؼتگی ًوبیی هثجت دس ًَل هذت صهبى

ثشًح، کبهال ثِ صهبى ٍاثؼتِ اػت، ثب ایي حبل، هیضاى فَالت خزة ؿذُ ثِ ؿذت تحت تبثیش هذت صهبى خیؼبًذى ًیض لشاس هی 

 .]4[گیشد

 

 غٌی ساسی آرد گٌذم با فَالت

کب ٍ کبًبدا، هٌدش ثِ افضایؾ ػٌح فَالت خَى ٍ کبّؾ ثشٍص ًمق لَلِ ی ػلجی غٌی ػبصی اخجبسی غالت ثب فَالت دس اهشی

ًوبیبى ؿذ. کوجَد هبدسصادی فَالت ثبػث  1960ؿذُ اػت. ػٌح پبییي فَالت ٍ ػَاسم ًبؿی اص آى دس صًبى ثبسداس دس دِّ ی 

سهبػیَى خٌیي هی گشدد. دس کبّؾ ٍصى ًَصاد ٌّگبم تَلذ، افضایؾ هیضاى ػمي خٌیي، خذا ؿذى صٍد سع خفت ٍ هبلفَ

ثضسگؼبالى افضایؾ ػٌح ّوَػیؼتئیي، ثب خٌش ثشٍص اختالالت سٍاًی، اختالل ػولکشد رٌّی، اػتئَپشٍص ٍ ؿکؼتگی لگي ٍ 

افضایؾ سًٍذ تٌگ ؿذى ػشٍق، هشتجي ثَدُ اػت. افضایؾ فَالت ػشم، هَخت کبّؾ کن خًَی ًبؿی اص فَالت ٍ هشگ ٍ هیش 

کـَس خْبى  11ّبی هَخَد، غٌی ػبصی آسد گٌذم دس حذالل ی للجی ؿذُ اػت. ثش اػبع گضاسؽّبکوتش دس اثش ثیوبسی 

دس ایشاى غٌی ػبصی آسد ثب آّي ٍ اػیذ فَلیک دس خشداد  .]1ٍ2[کـَس دیگش ثِ كَست اختیبسی اخشا ؿذُ اػت 8اخجبسی ٍ دس 

ی غٌی ػبصی، یک اسصیبثی هیبى دٍسُ ای اًدبم ؿذ ثِ ًَس سػوی دس اػتبى ثَؿْش آغبص ؿذ. ػِ ػبل پغ اص ثشًبهِ  1380ػبل 

هیکشٍ گشم  150کِ حبکی اص هؤثش ثَى اخشای ثشًبهِ ی غٌی ػبصی دس ایي اػتبى ثَدُ اػت. آسد غٌی ؿذُ دس ایشاى حبٍی 

 هیکشٍ گشم فَالت ثش ػٌح  100گشم آسد اػت. دس هٌبلؼبت هتؼذدی اثش دٍص  100هیلی گشم آّي دس ّش  30فَالت ٍ 
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)دس  َػیؼتئؼي ػشهی هذ ٍ ًمین گضاسؽ ؿذُ اػت. ثب تَخِ ثِ آى کِ ؿیَع ّیپش َّهَ ػیؼتئیٌوی دس اهشیکب ٍ اسٍپبّو

گضاسؽ ؿذُ اػت، اٍلَیت اًدبم ایي هٌبلؼِ ثیـتش هَسد تبکیذ دسكذ  6/47ٍ دس افشاد ػبلن تْشاًی دسكذ  5-7( کل خوؼیت

شم فَالت ثش ٍهؼیت َّهَػیؼتئیي پالػوب ثشسػی ؿذُ اػت. دس ثشًبهِ ی هیکشٍگ 100لشاس هی گیشد. دس یک هٌبلؼِ اثش دٍص 

هلی غٌی ػبصی ثب آّي ٍ فَالت، آسد گٌذم ثِ ػٌَاى حبهل اًتخبة ؿذُ ٍ حبهل هَسد اػتفبدُ، ًبى ثَدُ اػت. اهشٍصُ حذ کویٌِ 

ش هشتجي ثب َّهَػیؼتئیي ثؼتگی ی هـخلی ثشای َّهَػیؼتئیي کِ خٌش ثیوبسی للجی سا ثِ حذالل ثشػبًذ، ٍخَد ًذاسد. خٌ

ثِ تَصیغ غلظت َّهَػیؼتئیي دس کل خوؼیت داسد. پغ اص دادى ًبى غٌی ؿذُ ثب فَالت هیبًگیي ّوَػیؼتئیي پالػوب دس 

پبیبى هٌبلؼِ ثِ ًَس هؼٌی داسی کبّؾ یبفت. هیبًگیي هیضاى فَالت ػشم پغ اص هلشف ًبى غٌی ؿذُ ثب فَالت افضایؾ یبفت، 

 .]2[ػشم کبّؾ هؼٌب داسی ًـبى ًذاد B12بًگیي حبل آى کِ هی

هیکشٍ گشم دس افشاد ّیپش  100ّفتِ هلشف سٍصاًِ ًبى غٌی ؿذُ ثب فَالت ثِ هیضاى  8هیضاى ّوَػیؼتئیي پالػوب پغ اص 

ّوَػیؼتئیٌیویک ثِ ًَس هؼٌی داسی کبّؾ یبفت. هٌبلؼبت هتؼذد ًـبى دادُ اًذ کِ ػي، ًوبیِ ی تَدُ ی ثذًی ثیؾ اص 

kg/m
، سیض هغزی ّبی آًتی اکؼیذاى اص ػَاهل هؤثش ثش ػٌح ّوَػیؼتئیي پالػوب ّؼتٌذ. B، ٍیتبهیي ّبی گشٍُ 27/30

دسیبفت ثبالتش فَالت اص سطین غزایی، ثذٍى تَخِ ثِ ػبیش ػَاهل سطین غزایی ٍ ؿیَُ ی صًذگی، ثب ػٌح پبییي تش ّوَػیؼتئیي 

شٍُ غالت، لجٌیبت، هیَُ ٍ ػجضی دس صهبى ؿشٍع ٍ پبیبى هٌبلؼِ، تفبٍت هؼٌب ػشم هشتجي اػت. دس هٌبلِ ی حبهش ثبس هلشف گ

دس هدوَع ایي داسی ٍخَد ًذاؿت. اص ایي سٍ تغییشات ّوَػیؼتئیي ػشم دس افشاد هٌبلؼِ ثب گشٍُ ّبی غزایی استجبى ًذاؿت. 

هیکشٍگشم دس افشاد ّیپش ّوَػیؼتئیٌویک  100هٌبلؼِ ًـبى هی دّذ کِ هلشف سٍصاًِ ی ًبى غٌی ؿذُ ثب فَالت ثِ هیضاى 

ػشم  B12ّفتِ، هَخت کبّؾ ّوَػیؼتئیي پالػوب ٍ فَالت ػشم هؤثش اػت ٍلی دس افضایؾ ٍیتبهیي  8ػبلِ ثِ هذت  70-60

 .]1[اثشی ًذاسد

 چزخ ٍ آب هیَُ ّا با فَالتغٌی ساسی شیز پس 

اػیذ فَلیک یک کَفبکتَس هشٍسی دس هتبثَلیؼن ثبکتشیبیی اػت ٍ ثؼیبسی اص ثبکتشی ّبیی کِ دس تخویش هَاد غزایی هَسد 

اػتفبدُ لشاس هی گیشًذ، داسای تَاًبیی راتی دس تَلیذ فَالت ّؼتٌذ. فَالت ًجیؼی ػوذتب ثِ كَست فشم ّبی  احیب ؿذُ، یک 

( ٍخَد PABA) p-amino benzoateگلَتبهیي هتلل ثِ گشٍُ  7ّوشاُ ثب حذاکثش   Pteryol-glutamateی یي ؿذُکشثي خبیگض

داسد. ساُ ّبی هْن ثِ هٌظَس افضایؾ ػٌح فَالت دس هحلَالت غزایی ؿبهل غٌی ػبصی هَاد غزایی، اًتخبة اسلبم گیبّی 

ویشی هی ثبؿٌذ. ثب ٍخَد هـبّذُ ی اثشات ػَدهٌذ غٌی ػبصی ثب ی فَالت ثبال ٍ یب غٌی ػبصی تخخبف، هیَُ ّبیی ثب رخیشُ

هکول ّبی اػیذ فَلیک، اهب ػَاسم خبًجی ّن ثشای آى گضاسؽ ؿذُ اػت. تحمیمبت گؼتشدُ تش ًـبى دادًذ کِ هی تَاى اص 

ى ّب ثب اًَاع هکول تَاًبیی ًجیؼی ثؼوی اص هیکشٍاسگبًیؼن ّبی خبف ثشای تَلیذ ٍیتبهیي ّبی هختلف، ثِ هٌظَس خبیگضیٌی آ

ّبی ػٌتضی ؿیویبیی گشاى لیوت ٍ یب اػتفبدُ ی هؼتمین آى ّب دس غٌی ػبصی هَاد غزایی تخویشی، ثْشُ گشفت. ؿیش ٍ 

فشاٍسدُ ّبی تخویشی حبكل اص آى ثِ ػٌَاى یک هٌجغ هْن دس سطین غزایی ّؼتٌذ کِ ٍلتی تحت تیوبس حشاستی لشاس هی 

ِ ًَس لبثل هالحظِ ای کبّؾ هی یبثذ. دس هیبى هیکشٍاسگبًیؼن ّبیی کِ ثِ ًَس هؼوَل اص آى گیشًذ، هیضاى فَالت کل آى ّب ث

ّب ثب ًبم پشٍثیَتیک یبد هی ؿَد ٍ هؼوَال ؿبهل اػوبیی اص گًَِ ّبی الکتَثبػیلَع ٍ ثیفیذٍثبکتشیَم ّؼتٌذ، اػتفبدُ اص 

لبثل هالحظِ ای افضایؾ یبفتِ اػت. تَلیذ ٍیتبهیي  ( ثِ دلیل اثشات ػالهتی ثخـی ثِ ًَسLABثبکتشی ّبی اػیذ الکتیک)

یک سٍیکشد ثؼیبس خبلت ثِ هٌظَس ثْجَد اسصؽ غزایی هحلَالت تخویشی هی ثبؿذ. هحممیي اص تَاًبیی راتی  LABتَػي 

الکتَکَکَع الکتیغ ٍ اػتشپتَکَکَع تشهَفیلَع دس ػٌتض فَالت یبد کشدُ اًذ. افضایؾ تَلیذ فَالت دس الکتَکَکَع 

کتیغ ٍ الکتَثبػیلَع پالًتبسٍم تَػي هٌْذػی طًتیک ًـبى دادُ ؿذُ اػت. دس یک ثشسػی، تَاًبیی راتی الکتَکَکَع ال

 .]3ٍ5[الکتیغ دس تَلیذ فَالت ثِ هٌظَس غٌی ػبصی ؿیش پغ چشخ هَسد هٌبلؼِ لشاس گشفت

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 

 

 

ثب فَالت ثیـتش هَسد اػتفبدُ لشاس هی گیشد دس هیبى هحلَالت لجٌی، ؿیش تخویش ؿذُ، ثِ دلیل پتبًؼیل ثبال ثشای غٌی ؿذى 

هتیل -5صیشا ٌّگبهی کِ فَالت ثِ پشٍتئیي ّبی ؿیش هتلل هی گشدد، پبیذاستش ؿذُ ٍ هیضاى صیؼت دػتشػی آى، ّن دس ؿکل 

تتشا ّیذسٍ فَالت ٍ ّن دس ؿکل اػیذ فَلیک افضایؾ هی یبثذ. غلظت فَالت دس ؿیش تخویش ؿذُ ثِ فبکتَس ّبیی اص خولِ 

تشکیجبت ٍ ؿشایي فشایٌذ ؿیش خبم، صًدیشُ ٍ گًَِ ّبی ثبکتشیبیی اػتبستش هَسد اػتفبدُ، هیضاى هبیِ تلمیح، هذت صهبى 

ٍ  PABA، (GTP)اًکَثبػیَى ٍ ؿشایي اًجبس داسی ٍاثؼتِ اػت. ثشای تَلیذ فَالت اص پیؾ ػبص ّبیی ًظیش گَاًَصیي تشی فؼفبت

فشهیل تتشا ّیذسٍ فَالت،  -5، (THF)هـتمبت هختلف فَالت هبًٌذ تتشا ّیذسٍ فَالت گلَتبهبتی کِ ثِ ػٌَاى ٍاحذ ػبصًذُ ی

هتیلي تتشا ّیذسٍفَالت کِ دس ًی ٍاکٌؾ ّبی آًضیوی  5,10فشهیل تتشا ّیذسٍ فَالت،  -10هتٌیل تتشا ّیذسٍ فَالت،  -5,10

 mol/lit µٍ گلَتبهبت ثب غلظتی ثیي  PABAػبختِ هی ؿًَذ، اػتفبدُ هی ؿَد. غٌی ػبصی ثب پیؾ ػبص ّبی فَالت ًظیش 

 (.1ثبػث افضایؾ ػٌح تَلیذ فَالت خبسج ػلَلی هی گشدد)ؿکل  mol/lit µ75تب  25

 

 

 کزهَریس-ٍ گلَتاهات رٍی تَلیذ فَالت در شیز پس چزخ بَسیلِ الکتَباسیلَس الکتیس PABA: اثز 1شکل

 

تَلیذ فَالت هی گشدد. هٌبلؼبت ًـبى دادُ اًذ کِ ػٌتض  افضایؾ ثیـتش دس ػٌح پیؾ ػبص ّبی فَالت، ثبػث کبّؾ ػٌح

PABA  ثِ ػٌَاى یک ػبهل هحذٍد کٌٌذُ دس تَلیذ فَالت هحؼَة هی ؿَد. همبیؼِ ی ثیي حوَس ٍ ػذم حوَس آًضین دس

ّبی هختلف، الکتَکَکَع الکتیغ، تٌْب اسگبًیؼن ؿٌبختِ ؿذُ ی  LABًـبى داد کِ دس هیبى  PABAتَلیذ فَالت ٍ 

( دس حوَس هتیًَیي ٍ گالیؼیي ثب غلظت ng/ml2/17ای هؼیش ثیَػٌتض کبهل فَالت هی ثبؿذ. ػٌَح ثبالی فَالت)داس

mol/lit µ6 هتیلي تتشا ّیذسٍ فَالت، دس حوَس همبدیش ثبالی  -5,10هتیل تتشا ّیذسٍ فَالت ٍ  -5، هوکي اػت دس اثش تدوغ

 .]3[(2)ؿکل  اػیذ آهیٌِ ثبؿذ

ش دٍسُ ی تخویش ٍدهب ثش تَلیذ فَالت تَػي الکتَکَکَع الکتیغ ًـبى دادُ کِ هبکؼیون تَلیذ تبثیش ؿشایي کـت ًظی

ػبػت پغ اص ؿشٍع تخویش اػت ٍ ّشچِ دس ًَل فبص سؿذ اسگبًیؼن پیؾ هی سٍین، هیضاى  8(، دس صهبى ng/ml 2/17فَالت)

 .]3[(3)ؿکل  تَلیذ فَالت کبّؾ هی یبثذ
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 .C37در  h7زخ در حضَر هتیًَیي ٍ گالیسیي بِ هذت : هحیط تخویز شیز پس چ2شکل

 

 

 C37: تَلیذ فَالت تَسط الکتَکَکَس الکتیس در سهاى ّای هختلف تخویز در شیز پس چزخ در دهای 3شکل

 

دسخِ ی  37دس ثشسػی اثش دهب دس هیضاى فَالت تَلیذ ؿذُ، ثبثت ؿذُ کِ دس دهبی  .دخبلت داسد DNA  ٍRNAفَالت دس ػٌتض 

دسخِ ی ػبًتی گشاد ثب  30دس همبیؼِ ثب تَلیذ آى دس دهبّبی  ng/ml2/22گشاد، هبکؼیون تَلیذ فَالت ثِ همذاس  ػبًتی

هـبّذُ گشدیذ. دلیل آى سا ثِ ثبال ثَدى هیضاى  ng/ml5/11دسخِ ی ػبًتی گشاد ثب تَلیذ  42ٍ دس دهبی  ng/ml9/18تَلیذ

ػتفبدُ اص هکول ّبی پشی ثیَتیکی ًظیش ػَسثیتَل ٍ هبًیتَل دس غلظت دسخِ ًؼجت دادُ اًذ. ا 37تَدُ ی ػلَلی دس دهبی 

ًـبى دادُ اػت. هبًیتَل ًؼجت ثِ ػَسثیتَل تبثیش ثیـتشی سا دس تَلیذ فَالت  4( دس ؿکل g/100ml)8/0، 6/0، 4/0، 2/0ّبی

ب،گبالکتَ اٍلیگَ ػبکبسیذ ّب، داسد ٍ ثبػث افضایؾ ػٌح فَالت هی ؿَد. هٌبثغ پشی ثیَتیکی ًظیش فشٍکتَ اٍلیگَػبکبسیذ ّ

ایٌَلیي، لٌذ الکل ّب ٍ ... ًتبیح  اسصؿوٌذی سا دس ساثٌِ ثب افضایؾ خوؼیت الکتَثبػیلَع ّب ٍ ثیفیذٍثبکتشّب ًـبى دادُ اًذ. اص 

هحیي هی ؿًَذ، ثٌبثشایي ٍخَد ایي دػتِ هَاد دس  ِ ّبی ثبکتشیبیی هختلفآى خبیی کِ پشی ثیَتیک ّب ثبػث افضایؾ سؿذ گًَ

 اػوَلیت کـت ثبکتشی، ثِ ًَس غیش هؼتمین ثبػث افضایؾ تَلیذ فَالت هی ؿَد. دس ایي هیبى، هبًیتَل ثِ ػٌَاى یک هبدُ ی

 .]3[کبسآهذ دس حفظ ػلَل ّبی الکتَکَکَع الکتیغ ػول کشدُ اػت
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تخویز در شیز پس  h8در هذت  C37ی : بْبَد تَلیذ فَالت تَسط الکتَکَکَس الکتیس در حضَر هاًیتَل ٍ سَربیتَل در دها4شکل

 کٌتزل) بذٍى هاًیتَل ٍ سَربیتَل(. هاًیتَل،  سَربیتَل،  چزخ. 

 

(، STGاص آى خبیی کِ فَالت ثِ ؿذت ثِ اکؼیذاػیَى حؼبع اػت، ٍخَد ػَاهل کبٌّذُ ای ًظیش ػذین تیَ گلیکَالت)

اى لبثل تَخْی اص ّذس سفت فَالت تحت ؿشایي ( هی تَاًذ ثِ هیضCH( ٍ ّیذسٍکلَئیذ ػیؼتئیي)SAػذین آػکَسثبت)

هحیٌی ًظیش ٍخَد ًَس، گشهب ٍ اکؼیظى َّا، خلَگیشی ًوبیذ. اثش ایدبد ثجبت ػَاهل کبٌّذُ ًظیش ػذین تیَ گلیکَالت، ػذین 

 آػکَسثبت ٍ ّیذسٍکلَئیذ ػیؼتئیي دس ًی ؿشایي هحیٌی ثبثت ٍ حبلتی کِ دس هحیي ّن صًی كَست هی گیشد، ثشسػی ؿذُ

 .]3[(5اػت)ؿکل 

 

 

تحت شزایط پایا ٍ  h8بِ هذت  C37: تاثیز عَاهل کاٌّذُ بز سطح تَلیذ فَالت تَسط الکتَککَس الکتیس در شیز پس چزخ در 5شکل

 هحیط هتالطن. هحیط پایا،  ّن سًی. 
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ػي ثبکتشی هی ؿَد. ثِ ثِ ًَس کلی، ٍخَد آًتی اکؼیذاى ّبی هختلف دس هحیي ثبػث کبّؾ اص دػت سفتي فَالت تَلیذی تَ

ٍیظُ اػتفبدُ اص اػیذ آػکَسثیک ثِ ػٌَاى یک ػبهل کبٌّذُ ی لَی، اص تخشیت فَالت ثِ ٍیظُ ثِ فشم تتشاّیذسٍ فَالت دس حیي 

اػتخشاج اص ًوًَِ ّبی تخویش ؿذُ، خلَگیشی هی ًوبیذ. ثیـتش گًَِ ّبی تَلیذ کٌٌذُ ی فَالت، ثخؾ اػظن فَالت تَلیذی سا 

دسٍى ػلَلی خَد ثِ کبس ثشدُ ٍ تٌْب همذاس کوی اص آى سا ثِ هحیي خبسج ػلَل اًتمبل هی دٌّذ. ثِ ػٌَاى هثبل،  ثشای هلبسف

آى ثِ هحیي ثیشًٍی ًـت  10٪فَالت تَلیذ ؿذُ دس دسٍى ػلَل ثبلی هبًذُ ٍ تٌْب  90٪دس هَسد الکتَکَکَػالکتیغ، حذٍد 

فشهیل تتشا ّیذسٍ فَالت اػت کِ ّش دٍ داسای  -10یل تتشا ّیذسٍ فَالت ٍهتٌ -5,10پیذا هی کٌذ کِ ایي همذاس ثیـتش ؿبهل 

فَالت تَلیذ ؿذُ، ثبصیبثی  40٪ثبلیوبًذُ ی گلَتبهبت ّؼتٌذ. ًتبیح حبكل اص ایي ثشسػی ًـبى داد کِ تٌْب حذٍد 6ٍ یب  5، 4

 .]3[آهذُ اػت 3هی ؿَد کِ ًتبیح حبكل اص آى دس خذٍل 

 

 شزایط بْیٌِ بزای تَلیذ تَسط الکتَکَکَس الکتیس در شیز پس چزخ: سطح کوی فَالت در 3جذٍل

 

 

خزة فَالت تٌْب دس فشم هًََگلَتبهیل سخ هی دّذ دس حبلی کِ فَالت هَخَد ثیـتش ثِ فشم هتلل ؿذُ ثِ یک دم پلی 

ّؼتٌذ کِ تَاًبیی خذا گلَتبهیلی دیذُ هی ؿَد. اسگبًیؼن ّبی اکؼَتشٍف ًظیش اًؼبى، ؿبهل آًضین ّبی ّیذسٍلیض کٌٌذُ ای 

 .]3ٍ5[کشدى دم گلَتبهیلی سا داسد ٍ آى سا ثشای هلشف ػلَل ّب لبثل دػتشع هی کٌذ

 

 غٌی ساسی تخویزی آب خیار ٍ آب ٌّذٍاًِ

فَالت هَخَد دس هَاد غزایی ثِ ًَس ػوذُ دس ًی فشایٌذ ّبی هختلف ثِ ٍیظُ تیوبس ّبی حشاستی، اص ًشیك اکؼیذاػیَى ًبثَد 

شایٌذ ّبی صیؼتی ًظیش تخویش ثِ ػٌَاى یک ساُ ثؼیبس ػَدهٌذ ثشای افضایؾ غلظت فَالت دس غزا پیـٌْبد ؿذُ هی ؿَد. ف

اػت. هحلَالت تخویشی ثِ ّوشاُ هخوش ّب ٍ ثبکتشی ّبی اػیذ الکتیک ًظیش ؿشاة، آثدَ، ًبى ٍ آسد رست، ثِ ػٌَاى هٌبثغ 

ثبػث کبّؾ همذاس لٌذ ٍ دس  LABذُ دس ًی فشایٌذ تخویش تَػي غٌی اص فَالت ؿٌبختِ ؿذُ اًذ. اػیذ ّبی آلی تَلیذ ؿ

ًتیدِ کبّؾ ؿبخق لٌذ خَى هی ؿَد. اگشچِ آة ٌّذٍاًِ ٍ آة خیبس ثِ ػٌَاى هٌبثؼی ثب ػٌح فَالت پبییي ؿٌبختِ ؿذُ 

ػٌَاى یک هحیي کـت  اًذ، ثب ایي حبل هٌبثغ ثؼیبس غٌی اص ٍیتبهیي ّب، هَاد هؼذًی ٍ کشثَّیذسات ّب ّؼتٌذ کِ هی تَاًٌذ ثِ

ثؼیبس هغزی ثشای سؿذ ثبکتشی ّبی تَلیذ کٌٌذُ ی فَالت هَسد اػتفبدُ لشاس گیشًذ. دسیک ثشسػی هیضاى تَلیذ فَالت تَػي 

ٍ  ng/ml2/0+10الکتَکَکَع الکتیغ هَسد هٌبلؼِ لشاس گشفت. ػٌح اٍلیِ ی فَالت دس خیبس ٍ ٌّذٍاًِ ثِ تشتیت 

ng/ml9/0+18  ِایي دٍتحت تخویش ثب الکتَکَکَع الکتیغ لشاس گشفتٌذ، غلظت فَالت ثِ ًَس چـوگیشی ثَد. ٌّگبهی ک

سػیذ. ًتبیح حبكل اص ایي ثشسػی  ng/ml 9/1+60  ٍng/ml 6/1+26 افضایؾ یبفتِ ثِ دس خیبس ٍ ٌّذٍاًِ ثِ تشتیت ثِ غلظت 

 یگضیي هحیي ّبی ػٌتضی ًوَد. اػتفبدُ ثبثت کشد کِ ثشای اًدبم ػول تخویش هی تَاى هحیي کـت ّبی ًجیؼی هغزی سا خب
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اص ایي کـت ّب ثبػث حزف ًیبص ثِ خبلق ػبصی فَالت خذا ؿذُ اص هحیي ّبی ػٌتضی هی ؿَد کِ داسای كشفِ ی التلبدی 

صیبدی اػت. هحلَالت ؿیشی تخویشی ثِ ّوشاُ ثبکتشی ّبی اػیذ الکتیک، ثِ دلیل ٍیظگی ّبی ػالهتی ثخــبى، لشى 

ػتفبدُ لشاس هی گیشًذ. ثِ ایي تشتیت اػتفبدُ اص ثبکتشی ّبی اػیذ الکتیک ثِ ػٌَاى اػتبستش دس كٌؼت غزا ّبػت کِ هَسد ا

ثشای غٌی ػبصی تخویشی  ثِ ػٌَاى یک خبیگضیي هٌبػت دس تَلیذ غزاّبی ػولگشا ثب اسصؽ تغزیِ ای ثبالثِ دلیل تَاًبیی راتی 

ذ. ػٌح ثبالی فَالت دس ایي ثشسػی تبثیش ًَع اػتبستش، تشکیجبت هحیي ٍ ؿبى دس تَلیذ فَالت، هَسد اػتفبدُ لشاس هی گیشً

 .]3ٍ6[ؿشایي کـت سا دس افضایؾ ػٌح فَالت دس هحلَالت غزایی تخویشی ًـبى داد

 

 ًتیجِ گیزی

هَاد سٍ ّؼتین. یکی اص ایي  ای هشٍسی ثذى سٍثِ ای دس ساثٌِ ثب کبّؾ خزة هَاد تغزیِ دس خَاهغ اهشٍصی ثب هـکالت ػذیذُ

گیش اػت  ای هثل ایبالت هتحذُ ٍ کبًبدا ایي کبّؾ چـن اػت ثِ ًَسی کِ حتی دس کـَسّبی تَػؼِ یبفتِ هغزی فَلیک اػیذ

ثِ هَا غزایی هختلف ٍهغ ؿذُ اػت. ثٌَس کلی هٌبلؼبت هتٌَع ٍ ثؼیبس، حبکی اص  فَلیک اػیذٍ همشساتی دس ساثٌِ ثب افضٍدى 

ص لجیل آسد گٌذم، ثشًح، فشآٍسدُ ّبی ؿیشی تخویشی، آثویَُ ّب ٍ... کِ ثِ ػٌَاى غزای آى اػت کِ غٌی ػبصی هَاد غزایی ا

سایح هلشفی دس ثؼیبسی اص ًمبى دًیب هی ثبؿٌذ،  ٍػیلِ ی هٌبػجی ثشای کبّؾ کوجَد سیض هغزی ّبی اكلی ثِ ؿوبس هی سًٍذ. 

)ثخلَف کـَسّبی دس حبل تَػؼِ( ٍ کـَس هب  یبدس ایي هیبى آسد گٌذم ٍ ثشًح ثِ دلیل ایٌکِ دس ثؼیبسی اص کـَسّبی دً

غزای اكلی ثِ حؼبة هی آیٌذ ٍ اص ًشفی داسای پتبًؼیل ثبالیی دس خزة فَالت هی ثبؿٌذ، اص اّویت ٍیظُ ای ثشخَسداس هی 

دُ لشاس ثبؿٌذ. ّوچٌیي دس هیبى ًَؿیذًی، ؿیش تخویش ؿذُ، ثِ دلیل پتبًؼیل ثبال ثشای غٌی ؿذى ثب فَالت ثیـتش هَسد اػتفب

هی گیشد صیشا ٌّگبهی کِ فَالت ثِ پشٍتئیي ّبی ؿیش هتلل هی گشدد، پبیذاستش ؿذُ ٍ هیضاى صیؼت دػتشػی آى، ّن دس 

 هتیل تتشا ّیذسٍ فَالت ٍ ّن دس ؿکل اػیذ فَلیک افضایؾ هی یبثذ.-5ؿکل 
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