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 المستخلص:
لقد لجأت العديد من البلدان المتقدمة في مجال الطب إلى 

البروبيوتيك كعالج بديل للعديد من األمراض البكتيرية 

والفطرية والفيروسية وكذلك البكتيريا المسببة لعدوى 

عدوى يكتسبها المريض المستشفيات والتي تعرف بأنها 

في  البروبيوتيككما استخدمت  المستشفىله إلى بعد دخو

الناجمة عن   البكتيريةعالج أنواع عديدة من األمراض 

والتي ينتج عنها  اإلفراط في استخدام المضادات الحيوية

ة جديدة مقاومة للمضادات ظهور سالالت بكتيري

، وفي السنوات األخيرة  دخلت البروبيوتيك إلى الحيوية

السوق الصيدالني الليبي وبداء األطباء في وصفها كنوع 

من الطب البديل أو كعالج لإلمراض البكتيرية والفطرية 

 والفيروسية. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل كل

األطباء والصيادلة يدركون تماما ماهي البروبيوتيك 

ومكوناتها وسالمة استخدامها وسالمة الساللة البكتيرية 

روبيوتيك من قبل أو الفطرية المستخدمة في صناعة الب

وصفها وتكلفتها العالية  ومتى يجب، الشركات المصنعة

. ركزت دول العالمداخل الصيدليات وفي جميع أنحاء 

العملية على  اختبار حساسية بعض أنواع من  الدراسة 

البكتيريا المسببة لعدوى المستشفيات للعالج باستخدام 

البروبيوتيك المتاحة في الصيدليات الليبية، تم اختبار  

مدى استجابة ثالثة أنواع من البكتيريا التي تسبب 

العنقوديات وهي  المستشفياتالعدوى المكتسبة في 

االيشيريشيا القولونية، ، مثيسلينالذهبية المقاومة لل

                 ريا الزائفة الزنجارية للعالج بواسطة خمسةيوبكت

بروبيوتيك متوفرة  في الصيدليات الليبية ال من منتجات

 الكيتول فورت ؛ بروتيكتيسا ملغ؛ 340الكتيول اوهي 

، أظهرت بيوفلورالالكتوفلور و اراوفلور، ال، لألطفال

كتيول الدراسة نشاطا عاليا لكال من الالكتوفلور، اال

على اإلشريكية القولونية،  و بروتيكتيس لألطفال  فورث

راوفلور البيوفلوروالبينما اظهر كال من االكتوفلور ، 

و  ،العنقودية الذهبية المكورات تأثيرا متوسطا على

ى الزائفة أخيرا اظهر االكتيول تأثيرا متوسطا عل

                                                                    زنجارية.ال

الكتيول االكتيول، ا، البروبيوتيكالكلمات المفتاحية: 

راوفلور، البيوفلور، ال، بيبي فورت، بروتكتيس

 .الكتوفلورا

 

 مقدمة:ال-1

تعتبررررر العرررردوى المكتسرررربة فرررري المستشررررفيات مررررن أكثررررر 

التي قد تصريب المرضرى خاصرة كبرار المشاكل خطورة، 

والمرضى الذين هم  لسن منهم وذوي المناعة المحدودة،ا

فرري حاجررة إلررى عررالج طويررل األمررد مثررل مرضررى العنايررة 

والمرضررررى فرررري أقسررررام المركررررزة ومرضررررى الحررررروق 

اإلهمرال فرري إتبراع األساسرريات الطبيرة فرري  ويعررد الجراحرة

من العوامل المهمرة التري قرد تسراعد  تطبيق تقنيات العالج

على تعرض المرضى إلى العردوى مرن داخرل المستشرفى 

mailto:gomanagoma96@yahoo.com
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89
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والتي قد تؤدي إلى طول فترة بقراء المرضرى بالمستشرفى 

وفتح المجرال أمرام أنرواع أخررى مرن ميكروبرات  البرا  مرا 

         [1] .المضرادات الحيويرة قاومرةتكون أكثر ضرراوة علرى م

فري إتبراع الشرروط األساسرية  ويرجع اإلهمال أو القصور

فررري العرررالج الطبررري إلرررى عررردم درايرررة الررربعض باألسرررس 

الصرحيحة والالمبراالة مرن الربعض امخرر ممرا يرؤدي إلررى 

الدراسرات الموثقررة  عالجهررا وبينرتمشراكل طبيرة يصرعب 

% مررن مرضررى المستشررفيات فرري 5بررأن مررا ال يقررل عررن 

البلرررردان المتقدمررررة يصررررابون فعليررررا بعرررردوى االلتهابررررات 

كروبيرررة أثنررراء إقرررامتهم لتلقررري العرررالج فررري المستشرررفى المي

% وأكثرر 25-10وترتفع هذه النسبة المئوية لتصرل إلرى 

في مستشفيات البلدان النامية حيرث تعتبرر بيئرة المستشرفى 

المكران المالئرم الرذي يسراعد علرى تكراثر أنرواع وسرالالت 

دة إلررى إحررداث مررن الميكروبررات المعديررة الترري تررؤدي عررا

، وخصوصا عرن طريرق الجراحرة أو هاباتالعدوى وااللت

أثناء استعمال وسائل القسرطرة واألجهرزة المسراعدة علرى 

التغذيرررة  الترررنفس فررري وحررردات العنايرررة المركرررزة وسررروائل

باإلضرررررافة إلرررررى األثررررراث واألدوات  واأليررررردي الملوثرررررة،

 والتمررررريضجهرررزة الطبيررررة المسررررتعملة فرررري العررررالج واأل

والتطهيررررر والتعقرررريم داخررررل  ةالنظافرررر طومراقبررررة شرررررو

                                                                         2[.المستشرفى

ومررررن أهررررم الجررررراثيم المسررررببة لعرررردوى المستشررررفيات: ]3-

 Methicillin)العنقوديرات الذهبيررة المقاومررة للمثيسررلين

resistant staphylococcus aureus 

MRSA))ات الذهبيررررررررررررررة المقاومررررررررررررررة ، العنقوديرررررررررررررر

 Vancomycin-resistant)نللفانكوميسررررررررري

Staphylococcus aureus VRSA) الزائفررة ،

 Pseudomonas)الزنجاريرررررررررررررررررررة

aeruginosa)،للكاربرررررابينيم،   ةلمقاومرررررا األمعائيرررررات

المكررررررررررررررررررررررررررورات المعويررررررررررررررررررررررررررة المقاومررررررررررررررررررررررررررة 

 Vancomycin resistant)للفانكوميسرررررين

Enterobacteriacea VRE) والقائمررة أخررذه فرري .

نتحردث عرن سرالالت مقاومرة  اوالتعقيرد وأصربحناالزدياد 

يجعرل مرن  ممرا المتروفرةلجميع أنواع المضادات الحيوية 

عالجهررا أمرررا صررعبا  للغايرررة، وبالتررالي يعررد ظهررور هرررذه 

السالالت تحديا صريحا فري مجرال الطرب حيرث أصربحت 

هذه السالالت من البكتريا تمتلك قدرة فائقة علرى مقاومرة 

المضرادات الحيويرة المعروفررة وذلرك يرجررع المرتالك هررذه 

البكتيريرررا لصرررفات بيولوجيرررة خاصرررة تمكنهرررا مرررن هرررذه 

البرديل  ومرا هرالرذي يطررح نفسره هنرا  والسرؤالالمقاومة. 

لالستخدام الواسع لهذه المضادات الحيويرة التري أصربحت 

لعررررردوى المسرررررببة كتيريرررررا  يرررررر مرررررؤثرة علرررررى هرررررذه الب

البروبيوتيرك  هرذه الكلمرة             ]29-9-4 [.تالمستشرفيا

المشررتقة مررن اللغررة الالتينيررة تعنرري بدايررة أو نشررؤ الحيررراة 

فتعنري  Biotic))تعنري بدايرة،  أمرا كلمرة  (Pro)،فكلمرة 

فهرري تعنرري بدايررة أو نشررؤ الحيرراة وذلررك علررى  نالحيرراة إذ

والتي تعني مضاد  ((Antibioticعكس المضاد الحيوي

وتعررف البروبيوتيرك أيضرا علرى   للحياة أو مضاد حيوي

المررواد الترري تفرزهررا البكتيريررا والترري تقرروم بتشررجيع  أنهررا

ة بالجسررم والترري تعرررف  البررا تكرراثر بكتيريررا أخرررى نافعرر

، أو هي أنواع مرن البكتيريرا النافعرة سم الفلورا الطبيعيةبا

التي يتم زراعتها معمليرا  وتحفرظ فري صرورة حيرة داخرل 

عبروات خاصرة تصرل إلررى ماليرين أو باليرين وأحيانرا إلررى 

مليارات من الخاليا البكتيريرة الحيرة فري الجرعرة الواحردة 

برره المضررادات الحيويررة  وهرري تقرروم بعمررل عكررس مررا تقرروم

وثبررت ،1953 معررا اكتشررافهاالقاتلررة للبكتيريررا ، وقررد تررم 

فعاليتهرررا فررري عرررالج أمرررراض الجهررراز الهضرررمي  بشررركل 

                                                                   ]13 -10[.خرا 

تساعد علرى امتصرا  الغرذاء بشركل  كما أن البروبيوتيك

التهررررررررررررراب جيرررررررررررررد والوقايرررررررررررررة مرررررررررررررن أمرررررررررررررراض 

وعردم  Inflammatory (bowel disease)األمعاء

تحمل  سكر الالكتوز أو حساسية الالكتروز وخاصرة عنرد 

مرن مررض القولرون العصربي    األطفال الرضع  والوقايرة

I.B.S).irratable bowel disease)سرررطان و

تقليرررل الغررررازات  بالمعررردة واألمعررراء، عررررالج  و القولرررون

يسرراعد حيررث  والمغرر ، عررالج نقرر  التغذيررة اإلمسرراك

http://www.almrsal.com/post/159723
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بالجهررراز الهضرررمي، تقليرررل  فيتامينرررات عررردةإنتررراج  ىعلررر

وخاصرررة الفطريرررات  بالمهبرررل لررردى النسررراء      إصرررابات

 Candida)) المبيضررررررات رفطرررررر نالناتجررررررة مرررررر

albicansمررررن المشرررراكل         ترررري تسرررربب الكثيررررروال

                                                                                                     ]14-21[. الحوامررررررررررررررررررررررل وخاصرررررررررررررررررررررة للنسرررررررررررررررررررررراء

لقررد دخلررت منتجررات البروبيوتيررك فرري السررنوات األخيرررة 

ء األطباء في وصفها كبديل السوق الصيدالني الليبي وبدا

للمضرررادات الحيويرررة أو بعرررد عرررالج األمرررراض البكتيريرررة 

الرذي  والسرؤالبجرعات من المضادات الحيويرة القويرة ، 

يطرح نفسه هنا هل جميع األطباء والصيادلة على درايرة 

كاملررررة بالبروبيوتيررررك ومرررراهي مكوناتهررررا ومرررردى أمرررران 

لفتهررا اسررتخدامها وفيمررا تسررتخدم ومتررى يجررب وصررفها وتك

المرتفعررة داخررل الصرريدليات وعلررى مسررتوى العررالم ولررذلك 

قمنا بهذه الدراسة لتكون بداية للعديد من الدراسرات حرول 

 .  ]23-22[[. منتجات البروبيوتيك

 فوائد البروبيوتيك: 1.1

 اإلسهال عالج على الجسم كتساعد البروبيوتي .1

 تباستخدام المضادا جحاالت العال في وخاصة

الهضمي الجهاز  في مشاكل تسبب قد والتي الحيوية

 ةالبكتيريا الضار تقتل ةالمضادات الحيوي)

 (.والنافعة

 والبكتيريا بالفطريات العدوى عمعالجة ومن .2

 .البول ومجرى المهبل يلممرضة فا

                                                              .                  العصبي القولون متالزمة معالجة .3

 نمؤ ومنع والمثانة القولون سرطان نالوقاية م .4

 .السرطان تسبب يالمواد الت

 .المعوية العدوى أنواع لبعض السريعة المعالجة .5

 .لعند األطفا االكزيما عمعالجة ومن  .6

 .   واألنفلونزا الرشح عراضأ شدة تخفيف أو منع .7

 النافعة البكتيريا بين التوازن ىالمحافظة عل .8

 .يالجهاز الهضم في والضارة

 والفضالت الغازات من التخل  على تساعد – .9

 .المتحللة

يستعملون  الذين للمرضى مفيد البروبيوتيك استعمال .10

الجهاز  تنشيط على تساعد ةلفترة طويل تالمضادا

 .بالعدوى اإلصابة تقليل وبالتالي يالمناع

 الالكتوز تحمل على ويساعد الالكتوز هضم تحسن .11

 الدهون مخاصة هض معملية الهض وتحسن

 .والبروتينات والكربوهيدرات

 جسم في موضغط الد الكولسترول يخفض – .12

 .اإلنسان

 ويقلل ةوالمواد الغذائي المعادن امتصا  تحسين .13

 .االلتهابات من

 وظروف حاالت في ةالبكتيريا الضار بنمو يتحكم .14

 .التوتر

 وتحسن الجنسية الهرمونات توازن في دورا تلعب .15

 [28-27]. الخصوبة

 

أنواع البكتيريا المستخدمة في صناعة 2 .1

 البروبيوتيك:

1) : Lactobacillus species وتضم

 األجناس امتية:

L.acidophilus،L.casei،L.fermentum،

L.gasseri،L.lacts, 

L.johensonilL.paracasei،L.plantarum،

L.reueri،L.rhamnosus, L.salivarius، 

L.bulgaricus ،L.delbruekii. 

2) Bifidobacterium species: موتض 

 األجناس امتية:

Bifidobacterium breve strain Yakult, 

Bifidobacterium breve strain RO7O, 

Bifidobacterium lactis strain Bb12, 

Bifidobacterium longum strain 

RO23, Bifidobacterium bifidum 

strain RO71, Bifidobacterium 

infantis strain RO33, 
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Bifidobacterium longum strain 

BB536 and Bifidobacterium longum 

strainSBT-2928. 

 :LACTOCOCCUS اللبنية المكورات (3

المكورات اللبنية هي من الالهوائيات 

إيجابية  ( (facultativeanaerobesاالختيارية

وهي تصنف أيضا . (gram-positiveالجرام 

 lactic acid bacteria) الالكتيكبكتيريا حمض 

LAB.) 

                                                                      

 يتم استخدامها أو التي يجري اللبنية التيالمكورات   

 ل: تطويرها لغرض إنتاج البروبيوتيك تشم

Lactococcuslactis, Lactococcuslactis 

(subspecies cremoris), 

Lactococcuslactis(sub species lactis 

NCDO 712), Lactococcuslactis 

(subspecies lactis NIAI 527) , 

Lactococcuslactis (subspecies lactis 

NIAI 1061) , Lactococcuslactis 

(subspecies lactis ) Lactococcuslactis( 

subspecies lactis biovar). 

4) Streptococcus species  ويستخدم

في صناعة البروبيوتيك وهو  جنسين

S.thermophilus, S. salivarus. 

5) Enterococcus  و تضم جنسا واحدا وهو  

.E.facium 

6) Saccharomyces boulardii  وهو عبارة

  ]62-42[النافعة.عن نوع من الفطريات 

مردى  : اختبرارالبحثيةةالدراسةة  ومنهجية هدف. 2

حساسرررررية بعرررررض أنرررررواع البكتيريرررررا المسرررررببة لعررررردوى 

لمررررردى  والمقاومرررررة للمضرررررادات الحيويرررررة المستشرررررفيات

اسرررتجابتها للعرررالج باسرررتخدام البروبيوتيرررك المتررروفرة فررري 

 دراسررة ةالدراسرر هتعتبررر هررذو الصرريدالني الليبرريالسرروق 

 .بحثه معملية

 يقة العمل:المواد وطر. 3

 :Materialsالمواد 1.3

 ذات المعقمررة بتررري أطبرراق الطريقررة هررذه فرري اسررتخدمت

الغذائيررة  األوسرراط ،(سررم 8.5)بقطررر  الواحررد االسررتعمال

 Nutrientالمغررذي االجررار هرري المسررتخدمة ةالبكتيريرر

agar (N. A) )االنجليزيرةأوكسرويد  شرركة مرن المنتج 

(Oxoid Ltd.Basing stok-Hampshine –

England.) 

 رثنراء التحضريأالبكتيريرة  ةاألوسراط الغذائير تعقيم لغرض

 والبخرررررررررراربالضررررررررررغط  المعقررررررررررام زأسررررررررررتخدم جهررررررررررا

((Autoclaveثقررل 15 وضررغط ،0م121 ةتحتررد رجرر 

 ومعقرم فزجراجي نظير دورق فري سراعة ربرع لمردة باونرد

 البكتيريا زرع لغرض.                               مسبقا

 Plastic) المعقمرررة البالسرررتيكية الغانرررة اسرررتخدام ترررم

loop)البروبيوتيرررررررررررررررررك لزراعرررررررررررررررررة ك، وكرررررررررررررررررذل                  .

 بالطريقررة((Gram stainمبطريقررة  رررا غمررواد الصررب

لطبيرررررررة ا والمختبررررررررات المعامرررررررل بجميرررررررع المعروفرررررررة

 crystalالبنفسرررررررجي لصررررررربغة الكريسرررررررتا)يوه

violetررام ايررودين ،صربغة Gram iodine، صرربغة 

 االمحضررر معمليرر اللررون ،مزيررل Sufranineالسررفرانين

( Acetone alcohol االسرررريتوني لوهررررو الكحررررو

 كرال صربغ تم مبطريقة  را غالمعروفة للصب وبالخطوات

 برره الموجررودة البكتيريررا نرروع مررن للتأكررد البروبيوتيررك مررن

 ,E.coli,Salmonella))بكتيريا من كال صبغ وكذلك

Klepssila، والمسرتخدمة األخررى لمعمليرةاالمرواد  من 

،  Benzene burner))بنررررزن موقررررد البحررررث فرررري

 المعقررررررررررررررررام جهررررررررررررررراز، Incubator))الحضرررررررررررررررانة

(autoclave)، زجاجيرررررة شررررررائح((slidesأنابيرررررب، 

 ،distilling water))رمقطر ة مراءومعقم ةاختبار نظيف

 normal)% 0.9 تركيررز فسرريولوجي ملحرري محلررول

saline) ،ميكروسركوب((Microscope،  مرن المرواد
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خمسررة مررن منتجررات البروبيوتيررك الموجررودة المسررتخدمة 

 (Lactoflor kids)بالصيدليات الليبية وهي االكتوفلور

 والموجود في صورة مسحوق في أكياس ومنتج مرن قبرل

ويحتررروي كرررل جررررام مرررن  بانكيرررا البلغرررار -شرررركة كينررردي

البروبيوتيرررك علرررى بليرررون خليرررة مرررن ثالثرررة أنرررواع مرررن 

الحيرررة اللبنيرررة  تالعصررريا بكتيريرراالبكتيريررا النافعرررة وهررري 

(Lactobacillus) ( مرررن نررروعL.acidophilus, 

L.bulgaricus)  والنوع الثاني هرو بكتيريرا البيفيردوم ،

 B.bifidumمرن نروع ) Bifidobacteriumبكتيريرا 

B.infants, B.longum ) ويحترروي علررى نرروع ثالررث

 .S. thermophilus))من البكتيريا وهي 

 Lateol))البروبيوتيك الثاني هو االكتيول فورت  

forte  والموجود في صورة كبسوالت والمنتج من قبل

شركة العاشر من رمضان المصرية بترخي  من 

فارما الفرنسية وتحتوي العبوة الواحدة  شركة أكسكان

 5 ىعل كبسولةثني عشر كبسولة وتحتوي كل على ا

 بليون خلية  لكل جرام من بكتيريا الكتوباسالس

 ((Lactobacillus) delbruekiiدليبروكياي

 Lactobacillusفيرمنتوم والكتوباسالس

fermentum)). الحية 

 Protectisوالبروبيوتك الثالث هو البروتيكتس بيبي 

baby)) 5في صورة قطرات فموية بعبوة  دوالموجو 

الفرنسية، الجرعة الواحدة  من إنتاج شركة بايوكايا مل

مليون  100بمقدار خمس قطرات فموية تحتوي على 

 بكتيريا الكتوباسيالس جرام منخلية بكتيرية لكل 

 .Lactobacillus reuteri))ريتري

 ((Bioflor250mgوالبروبيوتك الرابع هو البيوفلو

والموجود في صورة مسحوق في أكياس تحتوي العبوة 

1x10 7على عشرة أكياس ويحتوي كل كيس على 

CFU البروبيوتيك الخامس هو  وأخيرا ،لكل جرام من

 أكياسفي صورة  أيضاوالموجود  (Rawflor)الرافلور

بايوكوديكس ومنتج من قبل شركة 

   CFUعلى كيس كل يحتوي،Biocodexالفرنسية

102x10منفطر جرام لكل(Saccharomyces (

boulardii،ةالبكتيريا المسبب من أنواع ثالثة عزل تم 

بكتريا  في والمتمثلة المستشفيات داخل للعدوى

 Staphylococcus) ةالعنقودية الذهبي تالمكورا

aureus )فشل لمريضة بول مزرعة من عزلها ،تم 

 المرجعي الطبي لمختبرا في تحاليلها تجري كلوي

 بكتريا وكذلك. MRSAنوع من البكتريا وهذه طرابلس

 ،وبكتريا(Escherichia coli)يااليشيريشيا كوال

 Pseudomonas) الزنجارية الزائفة

aeruginosa)، في ةالبكتيريا المعزول أنواع جميع 

 نعزلها م تم (Pure culture)  ةبكتيرية نقي مزارع

 يالطبي المرجع رعلى المختب المترددين المرضى

 . لإلجراء التحالي طرابلس/

 لغرض زرع البروبيوتيك المحتوي على بكتريا

(Lactobacillus ،Bifidobacterium)  استخدم

شركة  من إنتاجNutrient agar)) االجار المغذي

بالنسبة للبروبيوتيك المحتوي  اأم االنجليزيةأوكسويد 

  i(Saccharomyces boulardii)على فطر 

 اجار السابرودفتمت زراعته على الوسط الغذائي 

((Sabouraud agar والتي  ومن إنتاج نفس الشركة

تم تحضيرها معمليا بالخطوات المعروفة لتحضير 

 .األوساط الغذائية البكتيرية

 

 :Methodطريقة العمل 2.3

في خمس أنابيب اختبار نظيفة ومعقمة تم تحضير معلق 

البروبيوتيك قيد البحث على حدة بكتيري لكل نوع من 

بالطريقة التالية: تمت إذابة كيس واحد من 

والرافلو(Bioflor)والبيوفلورLactoflor))االكتيوفلور

في صورة مسحوق في أكياس  دوالموجو ((Rawflorر

ميليلتر من الماء المقطر 10في أنبوبة اختبار بها 

تم تحضير المعلق البكتيري من  وبنفس الطريقة .والمعقم

والموجود في  (Lacteol forte)االكتيول فورت 

ميلي لتر  10صورة كبسوالت بإذابة كبسولة واحدة في 
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ما أمن الماء المقطر والمعقم بأنبوبة اختبار ثانية، 

 (Protectis baby) بيبيبالنسبة إلى البروتيكتس 

 ميليلتر 5في صورة قطرات فموية بعبوة  دوالموجو

(5ml probiotic drops ) فتم األخذ منه مباشرة

 حيث انه موجود في صورة سائلة.                                                                                          

وضعت أطباق بتري المحتوية على االجار بالحضانة            

فيف مفتوحة لغرض تج ربع لمدة ربع ساعة و هي

سطح االجار ليصبح جاهزا                     وتصليب

لعملية الزرع يتم بعد ذلك  باستخدام  انة بالستكية 

أخذ    disposal loopمعقمة ذات االستعمال الواحد 

كمية من البروبيوتيك من المعلق سالف الذكر بمعدل 

ملء الغانة مرة واحدة أو مرتين على األكثر  وزرعها 

ن إحداهما مسافة )مركز االجار( بطريقتيفي منتصف ال

واألخرى  (Disk method)بصورة دائرية أو قرصية

 الطبق إلى النهاية السفلى بطريقة عمودية من أعلى حافة

تم إعادة التجربة بواقع  (Streak method). للطبق 

ون وعشربالطريقة الدائرية أو القرصية  قون طبعشر

تركت جميع األطباق  أخرى بالطريقة العمودية. قطب

دقائق في  10-5 مغلقة لمدةالمزروعة بالبروبيوتيك 

تم حضن جميع  وبعد ذلكدرجة حرارة الغرفة   

 24لمدة  037Cاألطباق في الحاضنة في درجة حرارة 

البروبيوتيك  نمومالحظة  هوائية وتمساعة في ظروف 

 تللتحضين وكانفي كل طبق على حدة في اليوم التالي 

هو  البروبيوتيك كماجيدة جدا لجميع أنواع  النمونتائج 

 (:2-1مبين بالشكلين )

 

البكتيري للبروبيوتيك على  النمو( مثال يوضح 1)شكل 

 ((Disc methodشكل قرص

 

البكتيري للبروبيوتيك على  النمو( مثال يوضح 2)شكل 

 (Streak method)شكل عمودي 

ساعة على  24في اليوم التالي وبعد فترة حضن لمدة 

البكتيري  النموتم أخذ جزء بسيط جدا من  037Cدرجة 

للبروبيوتيك وإجراء عملية الصبغ بواسطة صبغ 

بالخطوات المعملية المعروفة   ((Gram stain رام

للتأكد من هوية البكتيريا الموجودة بالبروبيوتيك 

شرة الداخلية للبروبيوتيك ومطابقتها لما هو مذكور بالن

من قبل الشركات المصنعة وعدم تلوث البروبيوتيك بأي 

أنواع بكتيرية أخرى أثناء عملية التصنيع  ووجدت 

مذكور من قبل الشركات  لما هولما هو جميعها مطابقة 

عمل معلق بكتيري من األنواع الثالثة  المصنعة .تم

E)وهي  للبكتيريا  موضوع الدراسة  . c o l i ,  

S.aureus  (P.aeruginosa) في ثالثة أنابيب

 ملء أخذ تم معقمة  انة باستخدام. اختيار نظيفة ومعقمة

 الدراسة موضوع للبكتيريا البكتيري المعلق من الغانة

 من الزرع تم بحيث المتعامد التخطيط بطريقة وزرعها

 طبق حافة نهاية والى البروبيوتيك نمو حافة نهاية

 أعيدت الزرع عملية في المبالغة عدم مراعاة مع بتري،

 من نوع لكل مرة أربعون بمعدل للبكتيريا الزرع عملية

 تكون أن االعتبار في ذكما أخ الدراسة، قيد البكتيريا

 الزرع من الشكلين كال على بالتساوي الزرع عملية

 أو القرصية بالصورة الزرع على أي للبروبيوتيك

 بالصورة الزرع وعلى( Disc method) الدائرية

 تركت (Streak method) للبروبيوتك  المتعامدة

 خمس لمدة مغلقة بالبكتيريا المزروعة بتري أطباق
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 في جميعها وضعت ثم الغرفة حرارة درجة في دقائق

 0C37 حرارة درجة وعلى هوائية ظروف في الحضانة

 وذلك النتائج قراءة تم التالي اليوم وفي ساعة 24 لمدة

 باستخدام البكتيري النمو تثبيط منطقة قطر بقياس

 بالسنتيمتر المنطقة هذه طول قياس يتم بحيث المسطرة،

 منطقة وحتي البروبيوتك لبكتيريا النمو حافة نهاية من

 (:4-3)باألشكال موضح هو اللبكتيريا كم لنمووجودا 

 

عدم تأثير البروبيوتيك تأثير و( مثال يوضح 3)كل ش
(Streak method) 

 

 

 

عدم تأثير البروبيوتيك على تأثير و يوضح( 4)شكل 
 Disc method)البكتيريا )

 Result andوال مناقشةةةةةالنتةةةةائج . 4

Discussion: إجرراءا  تراري  حسرب نترائج تسجل

 البيانررات محلررل باسررتخدام النتررائج متوسررط وأخررذ لتجربررة

 statistical package SPSSIBM) اإلحصرائي

SPSS software version) مرررن نررروع لكرررل 

 البكتيريرا مرن نروع كرل اسرتجابة ومدى حدة على البكتيريا

 منطقرة بقيراس حردة وذلرك علرى البروبيوتيك من نوع لكل

لعردد  بترري أطبراق من طبق كل في البكتيري النمو تثبيط

 متوسررط وكران البروبيوتيرك مرن نروع لكرل طبرق عشررون

 امتي:بالجدول  عليها مبينة المتحصل النتائج
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 ،S.aureusبكتيريا من كال على البروبيوتيك من الخمسة لألنواع البكتيري النمو تثبيط منطقة قطر متوسط( 1) جدول

P. aeruginosa, E. coli 

 

 

 

 

( والمبين فيه قطر 1من خالل مالحظة الجدول رقم )

ر البكتيري للبروبيوتيك نالحظ التأثي النمومنطقة تثبيط 

 فورت والبروتيكتس بيبي من االكتيولالمتوسط لكال 

اثيرا وتP.aeruginosaعلى بكتيريا الزائفة الزنجارية

 ألالبكتريا بكهذه  تتأثرولم  رالرافلو ببروبيوتيكلضعيفا 

 بالنسبة لبكتيريا .والبيوفلور االكتوفلور ن بروبيوتكم

كال من  أنالمكورات العنقودية الذهبية نالحظ 

والرافلور اظهر ت استجابة  والبيوفلور االكتوفلور

أي استجابة لالكتيول فورت  تظهرمتوسطة بينما لم 

بكتيريا االيشيريشيا  أظهرت وأخيراوالبروتيكتس بيبي. 

القولونية استجابة عالية لكال من االكتيول فورت 

توفلور و البروتيكتس بيبي واستجابة متوسطة لكال واالك

 والبيوفلور . من الرافلور

هذه  تعتبر :Recommendationال توصيات. 6

الدراسات الدراسة كمبادرة إلجراء العديد من هذه 

 التيمنتجات البروبيوتيك  مستقبال حولوالبحثية  العملية

أصبحت متوفرة بالسوق الصيدالني الليبي وتقديم 

 تخصصاتهم حولالتوصيات األزمة لألطباء بمختلف 

مطابقتها للشروط الواجب توافرها  هذه المنتجات ومدى

في سالالت البكتيريا أو الفطريات المستخدمة في إنتاج 

البروبيوتيك ومدى أمان استخدامها للعالج ومميزاتها 

   باأل شية الطالئية قدرة التصاقها البيولوجية من حيث

 

 

 

 

 

 

 

والمخاطيررررررررررررررررة بالجسررررررررررررررررم وأيضررررررررررررررررا تأثيرهررررررررررررررررا 

والترررررأثير  ((Lysosomal activityالليسوسرررررومي

للبروبيوتيررررك ((Antagonistic activityالمضرررراد 

 ن مدى فاعلية مثل هذه المنتجات.وتقديم التوصية ع

 وتتلخ  التوصيات في: 

البروبيوتيرك توعية األطباء إلى فاعلية منتجرات  (1

وضرررررورة وصررررفها كجررررزء مررررن العررررالج أو كعررررالج 

لألطفرال  وخصوصا Alternative medicineمتمم

وكبرررار السرررن والمرضرررى الرررذين يعرررانون مرررن ضرررعف 

الجهرررراز المنرررراعي والمرضررررى النررررزالء لفترررررة طويلررررة 

والذين يكونون عرضرة لإلصرابة ببكتيريرا  بالمستشفيات

 .عدوى المستشفيات

يوتيك الطبيعية كجزء من إدخال منتجات البروب (2

التغذيرررة العالجيرررة للمرضرررى داخرررل الوحررردات واألقسرررام 

اإليوائيررة مررن اجررل رفررع مناعررة المررريض وعرردم تعرضرره 

 لعدوى المستشفيات.

ضرررورة التأكيررد علررى أن منتجررات البروبيوتيررك  (3

أمنررة أثنرراء التررزام الشررركات المصررنعة بشررروط التصررنيع 

مفيردة لإلنسران حيث أنها عبارة عرن بكتيريرا أو فطريرات 

ومشرررابهة للفلرررورا الطبيعيرررة الموجرررودة بجميرررع أعضررراء 

الجسم وبذلك فإنها إن لم تفيد المريض فإنهرا  يرر ضرارة 

 له.

العالج  نكجزء مالبروبيوتيك ضرورة وصف  (4

 بعد وخصوصا للعالج مأو كمتت الحاالت نم دللعدي

 ألنواع الثالثة للبكتيريا موضوع الدراسةا كبروبيوتيالبكتيري لألنواع المختلفة لل النمومنطقة تثبيط  توسط قطرمت

protectis 

baby 

Lacteol 

forte 
Rawflor 

Bioflor 

250mg 

Lactoflor 

kids 
 

1.52cm 1.27cm 0.57cm 0cm 0cm P.aeruginosa 

0cm 0cm 1.11cm 1.70cm 1.20cm S.aureus 

2.07cm 2.54cm 1.89cm 1.67cm 2.24cm E.coli 
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 من تزيد والتي القوية الحيوية المضادات وصف

 والمقاومة المستشفيات لعدوى المسببة البكتريا ضراوة

 األطفال لدى هنا بالذكر ونخ  الحيوية للمضادات

 المناعي جهازهم لتطوير األولى مراحلهم في هم الذين

 وكذلك مستقبال، األمراض مقاومة على قادرا ليكون

 مشاكل من يعانون والذين السكري ومرضى السن كبار

 ةنتيجالمناعي الجهاز  في عام وضعف صحية

 إصابتهم يوكذلك لتفاد المزمنة باألمراض إلصابتهم

من البكتيريا المقاومة للمضادات  أخرىبأنواع 

 .الحيوية

فرررتح المجرررال أمرررام البررراحثين لدراسرررات أخرررري  (5

فري عرالج أمرراض بكتيريرة  حول استخدام البروبيوتيرك

أخرررى فمررثال يمكررن عمررل دراسررات للتأكررد مررن سررالمة 

أجنرررراس البكتريررررا أو الفطريررررات الداخلررررة فرررري تركيررررب 

البروبيوتيك وكذلك هناك طرق عمليرة لدراسرة التصراق 

بكتريررا البروبيوتيررك بجرردار األنسررجة المخاطيررة للمعرردة 

 واألمعاء وبالتالي منع البكتريا الممرضة مرن االلتصراق

 وكذلك التنافس االستبعادي لبكتريا البروبيوتك.
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