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ىما في بكتريا البادئ والمعززات تأثير و  الكتانتدعيم المبن والحميب بزيتي السمسم و  تأثير
 E.coliالحيوية وعالقتيا ببكتريا 

 (1)سمية خمف بدوي (1)طارق زيد ابراىيم (1) ابراىيم شكر* ازىار

 ، كمية الزراعة والغابات، جامعة الموصل، العراق.غذيةاأل(. قسم عموم 1)
 (.azharibrahim333@gmail.com: لكترونياإل. البريد ازىار ابراىيم شكر)* لممراسمة 

 14/08/2020تاريخ القبول:    17/05/2020: ستالماالتاريخ 

 الممخص
 حياءاألومختبر عمم  ،قسم عموم الغذاء في كمية الزراعة والغاباتأجريت ىذه الدراسة في مختبرات 

الدقيقة في قسم عموم الحياة في جامعة الموصل. اليدف من الدراسة ىو تصنيع الحميب المبستر المدعم 
الدىنية  6وميغا األو  3وميغا األ  حماضألكمصادر غنية  5: 1وزيت السمسم بنسبة  الكتانبزيت بذور 

ىذا الحميب  عملاست الحميب المبستر. إلى%  3.5و 2.5و 1.5عمى التتالي، وتم إضافتيا بنسبة 
 .Lactobacillus delbrueckii subspخميط من بكتريا بادئ المبن باستعماللتصنيع المبن 

bulgaricus وStreptococcus salivarius subsp. thermophiles الحميب استعمل . كما
 Lactobacillus باستعمالالدىنية  6وميغا األو  3وميغا األ أحماضو  المدعم بالمعززات الحيوية

acidophilus و Bifidobacterium bifidum  ،و بشكل منفصل إنتاجوعمى التوالي، وتم كبادئ
      الفردية لكل من  اإلضافة أنالنتائج أظيرت . E. coliوكخميط، وتمت اضافة ساللو ممرضة من 

B. bifidum  و L. acidophilus في  تأثير% مع خميط الزيت لم يكن ليا 3بكتريا بادئ المبن بنسبو و
لو  كان L. acidophilus و  B. bifidumالمشترك لبكتريا  االستعمال نإف ،ومع ذلك. E. coliنمو 
مقارنة  تأثير أعمى% ليا  3.5نسبة إضافة الزيت البالغة  أن. وقد وجد E. coliمنخفض عمى  تأثير

المعززات وبكتريا بادئ المبن وخميط الزيت مع  خمط بكتريا أنخرى. أوضحت النتائج األبالنسب المئوية 
  .E. coliعمى بكتريا  أعمى تأثيرلو  كانالحميب 

 .E. coli، تدعيم المبن، وميغااألزيوت  ،معززات الحيويةالالكممات المفتاحية: 
 :المقدمة

يولوجية. تمعب يمة من حيث الجودة الغذائية والبق كثراألوالنباتية  الحيوانية غذيةاأل الحميب ومنتجاتو ىو من بين مجموعة واسعة من
الوطني وىي واحدة من اىم القطاعات في المجتمع الصناعي والزراعي، اذ تستخدم منتجات  قتصاداالفي  ميماً  دوراً  لباناألصناعة 

جودة ىذه المنتجات تعتمد عمى  أنوبالتالي ف منتجات المبن كإنتاجعمى نطاق واسع في النظام الغذائي البشري لفوائدىا الصحية  لباناأل
 .(Gorelik et al., 2017المنتج ) المبنلمستخدمة في تركيبة جودة الخمائر والبكتريا ا
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 Lactobacillusحاء العالم ويحضر بتخمير الحميب الخالي من الدسم او كامل الدسم المبستر ببكتريا أنفي جميع   يستيمك المبن

delbrueckii subsp. bulgaricus  وStreptococcus salivarius subsp. thermophilus   الحميب المجفف  اانحيأويضاف
حميب الرز  من مبن، وقد ينتج ال(Ifeanyi et al.,2013و السكر والفواكو والتوت ويمكن تصنيعو من الحميب المجفف المسترجع )أ

 .(Fisberg and Machado,2015) وفول الصويا والبندق
نوع من  1000ثر من ويحتوي النبيت المعوي عمى اكداء الجسم، أكبيرة في  أىميةالبشرية ليا  معاءاألالتجمعات الميكروبية في  نإ

دورًا رئيسًا في  Probiotics(، تمعب المعززات الحيوية Onyenweaku et al., 2016) انساإلنمعظميا مفيد لصحة  حيثالبكتريا 
تمتمك  الدقيقة المرضية،ت الحية مما يزيد من مقاومة الجسم لمكائنا معاءاألالكائنات الحية الدقيقة في  أعدادالحفاظ عمى توازن 

منع غزو البكتريا تقمل من درجة الحموضة و تفي نشاط مضادات الميكروبات اذ  اً تأثير المعززرات الحيوية خواصًا مناعيًة ويكون ليا 
مجموعة وتعد . Epithelial cell (Butel,2014) منع التصاق الكائنات الحية الدقيقة الممرضة لمخاليا الظياريةتو 

عمى نطاق واسع في صناعة الحميب  عممةالمجموعات المست أكبرواحدة من  Bifidobacteriumو   Lactobacteriumبكتريا
 حملزيم الالكتيز الذي يأنتج ايضا المجيرية وتن حياءاألوىو بكتريوسين فعال ضد  Nisinالنيسين  Lactobacteriumالمخمر، وتنتج 

  Bifidobacterium  ، بينما بكتريا لألمراضمما يقمل من فعالية الميكروبات المسببة  بالتالي حامض الالكتيك سكر الالكتوز وينتج

 (.   Kakimov et al., 2015تنتج البفيدين وىو بكتريوسين مثبط لنمو الكائنات الحية )
لىو   Pedaliaceaeالعائمة السمسمية  إلىينتمي نبات السمسم  يحتل السمسم المرتبة الثالثة من بين و  Sesamum inducumالنوع  ا 

الدىنية غير المشبعة وخاصة   حماضاألتمتاز بذور السمسم بغناىا بالزيت مع ارتفاع مستويات  العالمي. اإلنتاجالمحاصيل الزيتية في 
زيت  نإ، (Elleuch et al.,2011)والتوكوفيرول والفوتوستيرول  انوالمكنوحامض المينوليك( والبروتينات والمعادن  وليكاأل)حامض 

بمساعدة مختمف   ALAمثل Omega-3المزيد من  نتاجلذلك ىناك حاجة إل 3 وميغااأل إلىولكنو يفتقر  6وميغااألالسمسم غني ب
ن ، ومن الممك(  Pusadkar et al., 2015زيتًا صحيًا )و ليصبح لتحسين جودة زيت السمسم  Desaturase enzymeزيم أنمسارات 

حيث تخمط مع  3 وميغااألالغني ب الكتاندعم بزيت بذور ي ت  بعض المنتجات الت إلىبعد اضافتيا  وأبصورة حبوب  الكتانتناول بذور 
 Rendon-Villalobos )           الكعك اذ نالت قبول من ِقبل المستيمك إلىوالمعكرونة والمحوم والبيض كما يمكن اضافتيا  الخبز

et al., 2009) الحيوية في بكتريا بادئ المبن وبكتريا المعززات الكتانالسمسم و  كل من زيت تأثيرإلى دراسة بحث ال. لذا فقد ىدف ،
  .لإلسيالالمسببة  E. coliفي نمو بكتريا  وميغااألكل من بكتريا لبن والمعززات الحيوية وزيوت  تأثير إلىإضافة 

 مواد البحث وطرائقو:
 1المجيرية في قسم عموم الحياة.  حياءاأل / كمية الزراعة والغابات ومختبر غذيةاألمختبر البحوث في قسم عموم  :العمل كانم
ن من مدينة كامل الدسم وغير معامل حراريًا من الحمبة الصباحية والمأخوذ من المربيين المحميي بقاراألاستعمل حميب : الحميب -

 . فظ الحميب في الثالجة لحين الفرز، حالموصل ومن مورد واحد
من   Lactobacillus bulgaricusو Streptococcus thermophilus :البادئات المجفدة والبكتريا الصحية المستخدمة -2

الدنماركية  Hansenمن شركة  Bifidobacterium bifidum و  Lactobacillus acidophilusايطالية المنشأ، ASCCOشركة 
 .المنشأ
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 درار.األمن كمية العموم عزلت من  تال: مصدرىا بنك السال E. coliبكتريا  -3
 السواقمن  Linum Usitatissimum( المتحصل عميو من بذوره صنف )الميا الكتان: استعمل زيت بذور الكتانزيت بذور  -4

      عاتمة عمى درجة حرارة  زجاجات حفظ فياستخمص بواسطة المكبس اليايدروليكي بالطريقة الباردة و  لموصل، والذيالمحمية لمدينة ا
 مل زيت(. 100  /جزء بالمميون 100) بنسبة  Eفيتامين  أضيفو  ستعمالااللحين  °م18-
، تم استخالصو بواسطة المحمية لمدينة الموصل سواقالن : استعمل زيت بذور السمسم المتحصل عميو مزيت بذور السمسم -5

  Eفيتامين  وأضيف ستعمالاال لحين ° م18-معتمة وحفظ بالتجميد  بزجاجاتوتم تعبئتو  التابع لمشركة المنتجة دروليكيالمكبس اليي
 مل زيت(.  100 /جزء بالمميون 100) بنسبة

 ف.وتوكالاألجياز  باستعمالالمصنعة وعقمت  الزرعية حسب تعميمات الشركات وساطاألحضرت  :الزرعية وساطال  -6
ربر وعدلت جت نسبة الدىن في الحميب بطريقة بواسطة شاش لمتخمص من الشوائب، وقدر بعد استالم الحميب صفي فرز الحميب:  -7

 ،خرونآي و ناوتم فرزه بالطريقة التقميدية المتبعة )الحمد °م 40درجة حرارة  إلىن وس خن الحميب و % باستعمال مربع بيرس3 إلىنسبتو 
 .غذيةاألقسم عموم -لبان األائية و ( في معمل الصناعات الغذ1982

 طريقة التصنيع
% باستعمال مربع 3 إلىحميب الفي : ع دلت نسبة الدىن وزيت بذور السمسم لممنتج الكتانطريقة إضافة خميط من زيت بذور  

. لكل نوع من الزيت عمى التوالي 5:1وزيت السمسم بنسبة خمط  الكتانثالثة معامالت وحضر مزيج زيت  إلى، قسم الحميب نو بيرس
 بدون اضافات. شاىد% فضاًل عن تحضير عينة  3.5و 2.5و  1.5مزيج الزيوت بنسبة  أضيف

 :والسمسم الكتانت تصنيع المبن المدعم بزي -1
 45حوالي  إلىدقائق ومن ثم ب رد  5لمدة ° م 95-90عومل حراريًا  زافر بواسطة ال % 3 إلىسبة الدىن ستالم الحميب وتعديل نابعد   
و  1.5مزيج الزيوت بنسبة  أضيفلكل نوع من الزيت عمى التوالي و  5: 1نسبة خمط وزيت السمسم ب الكتانوح ضر مزيج زيت  °م

نع المبن حسب الطريقة المذكورة من قبل % فضاًل عن تحضير عينة مقارنة بدون اضافات، 3.5و 2.5            وص 
Weerathilake 2014)  ،بادئ المبن المعروف  أضيفو ( 2014وآخرونLactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus  

مل  100% وخمط لمدة دقيقتين وعبئ في عبوات بالستيكية سعة 3بنسبة   Strptococcus salivarius subsp. thermophilusو
 4-3 مدتوالتي تراوحت لحين التخثر ° م 45-42حرارة درجة بالمنشأ و  األلمانية Heraeusالحاضنة نوع  إلىوغطيت العبوات ونقمت 

الفيزيائية  تحاليليوم لحين اجراء ال 14لمدة وحفظت في ىذه الدرجة ° م 2± 5الثالجة لتبريدىا في درجة حرارة  إلىساعات ثم نقمت 
 يوم .  14،  1والكيميائية والحسية خالل 

 :Lactobacillus acidophilusو Bifidobacterium bifidumوالمعزز الحيوي والسمسم الكتانزيت تصنيع المبن المدعم ب-2
نع بنفس الطريقة الموضحة سابقًا بإضافة البادئ   ونسبة  Lactobacillus acidophilusاو   Bifidobacterium bifidumص 

 ساعات. 5-4بين مدتو لحين تمام التخثر التي تراوحت ° م 37% والتحضين عمى 3ىي  ضافةاإل
نع بنفس الطريقة الموضحة سابقًا  :E. coliوزيت السمسم و الكتانومخموط زيت  طريقة تحضير المبن-3  بادئ المبن  أضيفو ص 

 E. coliت البكتريا المرضية أضيف% و 3نسبة ب( Streptococcus thermophilus +Lactobacillus bulgaricus)المعروف 
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ايام  7ساعة و 24ساعة،  3، صفرزمن اللمدة ثالث ساعات واخذ من ىذه العينات في ° م 37 بدرجة وحضنت / مل510 بتركيز
  ار.آجبالزرع عمى وسط الماكونكي  E. coliبكتريا  أعدادوقدر فييا 

 التقديرات البكتريولوجية

حسب طريقة و  Cell Forming Unit (CFU)قدر عدد البكتريا بطريقة تقدير وحدات تمثيل الخاليا الحية البكتريا:  أعدادتقدير  -1
(Abd El-Gawad et al.,2014   باستعمال وسط )ار الماكونكي لتقدير عدد بكتريا آجE. coli ولتقدير العدد الكمي في العينات ،

 Man( MRSاستخدم وسط )  Lactobacillus  acidophilus و Bifidobacterium bifidumلبكتريا بادئ المبن وبكتريا 
Rogosa Sharpe Medium  تم اجراء عد ساعة ثم بعد حصول النمو  48 – 42لمدة ° م 37درجة الحرارة ب طباقاألحضنت و

 مقموب التخفيف× عدد المستعمرات النامية التالية: البكتريا في الممميتر الواحد بتطبيق المعادلة  أعدادمستعمرات النامية وحسبت لم
كما في المعادلة  اإلنتاجب عدد الخاليا النامية لمنسبة المئوية لتحسين حس : اإلنتاجحساب النسبة المئوية لمخاليا النامية لتحسين -2

 التالية:
عدد المستعمرات النامية في عينة الشاىد عدد النامية في المعاممة 
المستعمرات النامية في عينة الشاىد المستعمرات النامية في المعاممة 

 عدد الخاليا     

                   
 النتائج والمناقشة:

 Lactobacillus acidophilus يفي العدد الكمي لعينات المبن وُمخمر  الكتانالتدعيم بزيتي السمسم و  تأثير-1
 :خالل مدة التخزين Bifidobacterium bifidumو

زيادة في %  3.5و 2.5و 1.5الحميب بنسبة  إلى( والمضاف 1: 5بنسبة ) الكتانالتدعيم بزيتي السمسم و  تأثير( 1يوضح الشكل )
 Lactobacillus acidophilusبكتريا بادئ المبن وم خمر  أعدادالبكتريا المستخدمة في التصنيع اذ يالحظ زيادة  عدادالنسبة المئوية أل

تياء مدة ناحين  إلىخالل الفترة الواقعة من الزمن صفر وقت اضافة الزيت والمعززات الحيوية  Bifidobacterium bifidumوم خمر 
مخمرات البكتريا المستخدمة في التجربة قد  إلىإضافة نسب الزيت المختمفة  أنساعات، اذ يالحظ  5-4تتراوح من  تكانالحضن التي 

 أنواع الثالثة من البكتريا و ن% لأل3.5افضل نسبة مضافة ىي  تكانالخاليا وتضاعفيا فقد  قسامنالتحسين النسبة المئوية  إلىأدى 
 Lactobacillusخرين ) بادئ المبن وبكتريا األمقارنة مع النوعين  أعمىنسبة تضاعفو  تكان Bifidobacterium bifidumالنوع 

acidophilus )في نمو بكتريا 1.5و لم يظير أي تحسين إلضافة خميط الزيت بنسبة أن اال %Bifidobacterium bifidum  مقارنة
صنفين  باستعمال( Jana et al., 2017ولقد اشارت نتائج )% لخميط الزيت في نفس النوع من البكتريا.  3.5و  2.5مع إضافة نسبة 
ايجابي في نمو  تأثيرلو  ALAالمحتوي عمى مستوى عالي من الحامض الدىني  الكتانزيت بذور  تأثير أن إلى الكتانمن زيت بذور 

العضوية وىذه   حماضاأل إنتاجذو المستوى المنخفض يحفز المعززات الحيوية عمى  الكتانزيت  أنكما  Bifidobacteriumبكتريا 
اضافة كبسوالت من زيت سمك السممون  أن( اذ الحظ (Andino,2011وىذا ال يتفق مع  النتائج تساىم في تطوير طعم جديد لممنتج،

 سابيع.أربعة أعمى العدد الكمي لبكتريا حامض الالكتيك في المبن خالل  تأثيروالمنيادين لم يكن لو 
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وُمخمر  Lactobacillus acidophilusفي انعذد انكهي نعيناث انهبه وُمخمر   انكتانانتذعيم بزيتي انسمسم و تأثير. 1شكم ان

Bifidobacterium bifidum .خالل مذة انتخزيه 

  ن:يخز تخالل مدة ال E.coli بكتريا   عمى هتأثير و  الكتانالسمسم و  يتدعيم عينات المبن بزيت تأثير -2  
 (Streptococcus thermophilus  +Lactobacillus bulgaricus)بادئ المبن الطبيعي المتكون من  أن( 2يالحظ من الشكل )
مقارنتو %  3.5و 2.5و  1.5الحميب بنسبة  إلى( والمضاف 1: 5)خمط بنسبة  الكتانزيتا السمسم و  ومخموط % 3والمضاف بنسبة 

تركيز مخموط زيتا السمسم  أن إلىوربما يعود السبب  ، غير المحتوي عمى الزيت مقارنًة بالشاىد E. coliبكتريا في  تأثيرلم يكن لو 
 ,.Ozkan et al )لم يكن مرتفعا في العينة المستخدمة او قد تكون العزلة المستخدمة مقاومة لمتراكيز المستخدمة، اذ وجد  الكتانو 

تفاوت في نشاطيا المضاد لمبكتريا والفطريات ومن ضمن البكتريا التي  نتجالسمسم  واع مختمفة من زيتأن 9استخدام  و عندأن( 2010
الدىنية الموجودة في زيت   حماضاأل أن إلىالسبب  يوعز  E. coli ATCC 25922بكتريا  ىينوع السمسم  تأثيرقاموا بدراسة 
التي   حماضاألمثبط ليذه البكتريا ىي  تأثيرالدىنية التي ليا   حماضاأل أندىنية طويمة السمسمة وغير مشبعة و  أحماضالسمسم ىي 

 (6C-11Cيتراوح عدد ذرات الكاربون ليا من)

 
 .نيخز تخالل مدة ال E. coli في بكتريا   الكتانالسمسم و  يتدعيم عينات المبن بزيت تأثير .2شكل 
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خالل مدة  E. coli بكتريا  في هتأثير و  الكتانالسمسم و  يبزيت Bifidobacterium bifidumتدعيم عينات ُمخمر  تأثير -3
 نيخز تال

 بنسبة الكتانزيتا السمسم و  ومخموط الحميب إلى%  3بنسبة  Bifidobacterium bifidum اضافة بكتريا تأثير إلى( 3يشير الشكل )
غير مع عينة الشاىد المقارنة ب E. coliالبكتريا المرضية  في تعداد%  3.5و 2.5و  1.5الحميب بنسبة  إلى( والمضاف 1: 5) خمط

 E. coliقاتل لبكتريا  تأثيرومخموط الزيت لم يكن ليما  Bifidobacterium bifidum أنيتبين من الشكل  حيث، محتوية عمى الزيت
 ,.Waqas et al) ما ذكره وافق معتالمجيرية وىذا ي حياءاألفي نمو  تأثير الكتانليس لزيت بذور  أن إلىوربما قد يعود السبب 

 Al-Mathkhury et al ) وىذا يتفق ايضا مع لمبنا فيلمرضية في نمو البكتريا ا تأثير الكتانليس لزيت بذور  أن وجدوا( اذ 2018
 Makras  and) وىذا يتناقض مع ما وجده الكتانعند استخدام زيت بذور  E. coliبكتريا لمثبط  تأثيراذ لم يمحظوا اي  (2016 ,.

Vuyst, 2006 )بكتريا  أنبBifidobacteria  رام مثل بكترياغلاليا فعل مضاد لنشاط البكتريا السالبة E. coli  و Salmonella 

 ةاختالف نوع عزل إلىفي النتائج  ختالفاالالعضوية مثل حامض الالكتيك والستريك، ربما يعود سبب   حماضاأل إنتاجعن طريق 
 المستخدمة في التجربة.   E. coliبكتريا 

 
 نيخز تخالل مدة ال E. coli في بكتريا  هتأثير و  الكتانالسمسم و  يبزيت Bifidobacterium bifidumتدعيم عينات ُمخمر  تأثير .3شكل 

خالل مدة   E. coli بكتريا في هتأثير و  الكتانالسمسم و  يبزيت Lactobacillus acidophilusتدعيم عينات ُمخمر  تأثير -4
 نيخز تال
بنسبة  الكتانالسمسم و  زيت ومخموط الحميب إلى%  3بنسبة  Lactobacillus acidophilus اضافة بكتريا تأثير (4الشكل ) ظيري

، مع اضافة البكتريا المقارنة الغير محتوية عمى الزيت% مع عينة  3.5و 2.5و  1.5الحميب بنسبة  إلى( والمضاف 1: 5)خمط 
وىذا ال  E. coliفي بكتريا  تأثيرومخموط الزيت لم يكن لو  Lactobacillus acidophilus أناذ يتبين من الشكل  E. coliالمرضية 
بكتريا مضد عزالت قياسية ل  Lactobacillus acidophilusبكتريا  تأثيروا درسالذين  (Denkova et al., 2013)يتفق مع 
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 .Salmonella Spو Salmonella abony NTCC 6017و  E. coli ATCC 8739و  E. coli ATCC 25922المرضية 

  Lactobacillus acidophilus أنتبين ليم قد و  °م 37 بدرجة حرارة بعد زراعتيا Staphylococcus aureus ATCC 25293و

تكون حامض الالكتيك الذي يعمل عمى تغيير حموضة الوسط وبالتالي  إلىالسبب قد يعود  أن إلىواشاروا  مراضاألتمنع نمو مسببات 
 اإليثانولبصورة عامة تنتج حامض الخميك وحامض الفورميك وتفرز ايضا  Lactobacillusبكتريا  أن، و مراضاألمنع نمو مسببات ي

وىذا ما اليتفق مع ما حصمنا  (Georgieva et al.,2015وبيروكسيد الييدروجين والبكتريوسين التي تعمل كمضادات لمميكروبات )
 البكتيرية المستخدمة. اختالف نوع الساللة إلىعميو وربما يعود السبب 

 
خالل مدة  E.coli في بكتريا هتأثير و  الكتانالسمسم و  يبزيت Lactobacillus acidophilusتدعيم عينات ُمخمر  تأثير .4شكل   

 ن.يخز تال
 الكتانالسمسم و  يبزيت Bifidobacterium bifidumوُمخمر  Lactobacillus acidophilusتدعيم عينات ُمخمر  تأثير -5
 .نيخز تخالل مدة ال E. coli في بكتريا  هتأثير و 

 .Eضعيف عمى  تأثيرلو  كانومخموط الزيت  Bifidobacterium bifidum و Lactobacillus acidophilus أن( 5) يشير الشكل
coli  بكتريا  في  تأثيرلو  كان% 3.5استخدام التركيز  أنمعE. coli   و بزيادة تركيز مخموط الزيت أناكثر من بقية التراكيز ويالحظ

الطبيعي في الخاليا الحية وخاصة في المزارع  حاللاالن إلىقد يعود  وىذا E. coli بكتريا  أعدادفي  انخفاضوتقدم مدة الخزن حدث 
الدراسة مقارنة مع عينة  يفوباختالف التراكيز المستخدمة  وأنبشكل عام فو ،فييا ويةانالثيض األزدياد تركيز نواتج المغمقة كنتيجة ال

مخموط الزيت لم يكن وميغا في األ أحماضتركيز  أن إلىوربما يعود السبب  E. coliكبير ضد بكتريا  تأثير%( لم يظير 0السيطرة )
( الذين Denkova et al., 2014)وىذا يتفق مع  مرتفعا في العينة او قد تكون العزلة المستخدمة مقاومة لتراكيز الزيت المستخدمة،

من مصادر  Propionibacterium من تالسال 5و  Bifidobacterium من تالسال 10و Lactobacillusساللة من  80 عزلوا 
 propionic acidو  bifidobacteriaو lactobacilliالمتخمرة وتم اختيار  لباناألومنتجات  انسنلإل اليضميمختمفة مثل الجياز 

bacteria  المختارة ضد  تالالسالالتي ليا خصائص المعززات الحيوية اذ تم ايالء اىتمام خاص لمنشاط المضاد لمميكروبات في
 72معظميا يموت بعد  لألمراضالكائنات الحية المسببة  أنالسمية اذ تبين  صاباتاإلو والتسمم الغذائي  لألمراضالكائنات المسببة 
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عضوية قصيرة السمسمة مثل حامض الالكتيك  أحماض إنتاجبمزارع المعززات الحيوية تقوم  أن إلىساعة من الحضن ويرجع سبب ذلك 
وبالتالي الطبيعة البروتينية كالببتيدات  المواد المثبطة ذات إنتاجالدقيقة عمى المواد الغذائية وكذلك  حياءاألوالخميك ونتيجة لمتنافس بين 
 يتم تثبيط البكتريا المرضية.

 
ي بزيت Bifidobacterium bifidumوُمخمر  Lactobacillus acidophilusتدعيم عينات ُمخمر  تأثير. 5شكل     

 ن.يخز تخالل مدة ال E. coli ه في بكتريا تأثير و  الكتانالسمسم و 
السمسم  يبزيت Bifidobacterium bifidumوُمخمر  Lactobacillus acidophilusوُمخمر  تدعيم عينات المبن تأثير -6
 نيخز تخالل مدة ال E. coli في بكتريا  هتأثير و  الكتانو 

%  3بنسبة   Bifidobacterium bifidum % و 3بنسبة  Lactobacillus acidophilus اضافة بكتريا تأثير (6يبين الشكل )
السمسم  زيت ومخموط الحميب إلى%  3( بنسبة Streptococcus thermophilus +Lactobacillus bulgaricusوبادئ المبن )

مع عينة مقارنًة  E. coliالبكتريا المرضية في تعداد  % 3.5و 2.5و  1.5الحميب بنسبة  إلى( والمضاف 1: 5)خمط بنسبة  الكتانو 
لو  كانت الحيوية ومخموط الزيت ىذا الخميط من بادئ المبن والمعززا أن( 7) اذ يتضح من الشكل عمى الزيت شاىد التي التحتويال

من بقية  أكبر تأثيرلو  كان %  3.5تركيز  أنكما تبين بقة، واع المعامالت المختمفة الساأنمقارنة مع  E. coliعمى  أكبر تأثير
وربما يعود سبب ، E. coli بكتريا  أعدادفي  انخفاضن حدث يخز تو بزيادة تركيز مخموط الزيت وتقدم مدة الأنالتراكيز اذ يالحظ 

ثرت في نمو بكتريا أالمعامالت المختمفة مجتمعة قد  أن إلى%( 0نة السيطرة )التراكيز المستخدمة قيد الدراسة مقارنة مع عي اختالف
E.coli، وىذا يتفق مع (Abd El-Gawad  ،مع بكتريا المعززات الحيوية  لبنبتصنيع  الذين قاموا )2014وآخرون

Bifidobacterium lactis (Bb-12)  وBifidobacterium longum (Bb-46)  البكتريا المرضية  واضافأوE. coli   و
Staphylococcus aureus  المنقولة  لألمراضمضاد لمبكتريا المسببة  تأثيربكتريا المعززات الحيوية ليا  أنالحظوا من النتائج حيث

 إلى ولاألفي اليوم  4.25من  تخفضان E. coliبكتريا  أعداد أنوجدوا كما  Staphylococcus aureus و  E. coliبالغذاء مثل 
 .من التخزين 15في اليوم  3.97
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 يبزيت Bifidobacterium bifidumوُمخمر  Lactobacillus acidophilusتدعيم عينات المبن وُمخمر  تأثير  . 6شكل

  ن.يخز تخالل مدة ال E. coli في بكتريا  هتأثير و  الكتانالسمسم و 
 :ستنتاجاتاال
واع أنمقارنة مع   E. coliفي نمو بكتريا أكبر تأثيرلو  كانوخميط بادئ المبن والمعززات الحيوية  الكتانلخميط زيت السمسم و  نإ

 الكتانلم يظير لتدعيم المبن بزيت السمسم و و من بقية التراكيز في نموىا، تأثير كثراأل كان%  3.5تركيز  أنالمعامالت المختمفة و 
 و Lactobacillus acidophilus و  Bifidobacterium bifidumاضافة بكتريا  أنقيد الدراسة و  E. coli في عزلة بكتريا تأثير

Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus  و Streptococcus salivarius subsp. thermophilus  كل عمى
لكن استخدام زيت السمسم و E. coliفي عزلة البكتريا المرضية  تأثيرالحميب ومخموط الزيت لم يكن لو  إلى% 3وبنسبة اضافة  حدى

 تحسين نسبة نمو المعززات الحيوية وبادئ المبن خالل فترة الحضن. إلىدى أقد  الكتانو 
 :المراجع

  Abd El-Gawad, I.A.; E.M.1. El-Sayed; H.M.1.El-Zeini; S.A. Hafez; and F.A. Saleh (2014). 

Antibacterial activity of probiotic yoghurt and soy-yoghurt against Escherichia coli and 

Staphylococcus aureus. J. Nutr. Food Sci., 4(5). 
Al-Mathkhury ,H.J.F.; A. S. Al-Dhamin; and K. L. Al-Taie (2016). Antibacterial and antibiofilm 
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Abstract 

This study was carried out at the laboratories of the Department of Food 

Science in the College of Agriculture and Forestry and the laboratory of 

Microbiology in the Department of Life Sciences at the University of Mosul. 

The aim of the study was the manufacturing  of pasteurized milk fortified with 

flaxseed and sesame oils at a ratio of 1: 5 as rich sources of omega 3 and omega 

6 fatty acids, respectively. They were added at 1.5, 2.5 and 3.5% to pasteurized 

milk. This milk was used to manufacture yogurt using a mixture of 

Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus and Streptococcus salivarius subsp. 

thermophilus as a starter. The fortified milk was also used to produce 

acidophilus and bifido ferments using Lactobacillus acidophilus and 

Bifidobacterium bifidum as starters, respectively. These ferments were 

produced separately, and as mixture. A pathogenic strain of E. coli was added. 

The results showed that the individual addition of B. bifidum, L. acidophilus, L. 

bulgaricus and S. thermophilus at a percentage of 3% with the oil mixture had 

no effect on E. coli growth. However, B. bifidum and L. acidophilus had low 

effect on E. coli. The fortification percent of 3.5% was found to have the 

highest effect as compared to the other percentages. The results showed that 

mixing of probiotic bacteria, yoghurt starter and oil mixture with milk had the 

highest effect on E. coli bacteria. 

Key words: Probiotic bacteria, Omega oils, Fortified yoghurt, E. coli. 
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