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 :دهيچک
های و  اثرات پرتوتابی بر جمعیت باکتری شد استفادهکردن آغوز گاو  پاستوریزه برایی پرتو گاما لوگریک 6و  4، 2 صفر، یدزها از

تصتتاد ی با های آزمایشتتی در لا ط حرک کام   تعیین شتتدد داده بی هوازی و شتتمارش کل یهوازی و آغوز به روش کشتتت  مفید
های پرتوتابی شده با ا زایش دز کاهش پیدا کرد و ی دز ها در نمونهشمارش کلی باکتریآنا یز شدد  SASا زار آماری استفاده از نرم

شدکیلوگری لادر به حذف کلی باکتری 6و  4 سید ) 6در دز  زای بیماریاهجمعیت باکتری دها ن صفر ر  و (>P 05/0کیلوگری به 
درصتتتد کاهش پیدا کردد درصتتتد کاهش جمعیت در اثر  79و  82الکتوباستتتی  و بیفیدوباکتر به ترتیط  مفید هایجمعیت باکتری

  دزا بودهای بیماریهای مفید کمتر از باکتریپرتوتابی در باکتری

 

 آغوز، پرتوتابی گاما، بیفیدوباکتریوم، الکتوباسی    :کلمات کليدي

 

 : مقدمه

سا ه  ضور آ ودگی و در عین حال میم بع مغذی آغوز در اوای  زندگی گو شدد ح سا ه با تواند م بع انتقال آ ودگی به گو

صتتورت های آغوز نیز بهتواند از حریق تداخ  در جذب ایم وگلوبو ینع وه بر اثرات مستتتقیب بر ستت متی گوستتا ه می

 د]1[ غیرمستقیب برای س متی گوسا ه مضر باشد

 از حریق هایگاودارکه در بیشتر  ها استآغوز راهی برای کاهش انتقال آ ودگی از حریق آغوز به گوسا ه کردن توریزهپاس

درصدی  30تا  25که سبط کاهش ع وه بر اینشودد تحقیقات نشان داده است که حرارت دادن دادن انجام می حرارت

پرتوتابی گاما  د]2[ها را نیز کاهش داده استوسیله گوسا هشده است، مقبو یت آغوز به های آغوزایمونوگلوبو ین غلظت

 و لوسیالکتوباسد ]3[بردیم نیرا از بها یهمه باکتر ای یبرخ ،دز مقدار است که با توجه به یکیزی   دی رآ کی

 معیتج رییتغ توان بهکه می دارد دامی س مت بری ادیز راتیتأثهای مفید در آغوز است که از جمله باکتری ومیدوباکتریفیب

اشاره  بزرگ روده طیتخری هایماریب مان د گوارش دستگاه با مرتبطی ماریب درمان ،یم یا دستگاه کیتحر روده،یی ایباکتر



 

2 

 

 ای اریانکنفرانس هسته ششمینبیست و 
گاه  -۱۳۹۸اسفندماه  ۸و۷  تهران- ه نصیرالدین طوسیصنعتی خواجدانش

هدف مطا عه حاضر تواند تحت تأثیر پرتوتابی از بین برودد ها میباکتری مث  سایرها بیفیدوباکترها و الکتوباسی  د]4[ کرد

 آغوز گاو بودد یزابیماری مفید و هایباکتری پرتوتابی گاما بر اثراتتعیین 

 : روش کار

فان انق ب ب یاد مستضع -رزی و دامپروری پارسهلدی گ کشاو -نمونه آغوز از گاوداری شرکت کشاورزی  جر اصفهان

صفهان جمع س می والع در نط ز ا شدد نمونه آغوز او ین ا سآوری  شکب اول، دوم و  شش گاوهای تازه زا  وم بودد دو

شه 500های آغوز در چهار ظرف نمونه شی شهمیلی  یتری  شی شدد یکی از  شده، ریخته  ع وان به های آغوزای اتوک و 

شه دیگر جهت پرتوتابی به پژوهشکده کاربرد پرتوها )پژوهشگاه علوم و   ون هسته شی سه  سازشاهد و  مان انرژی ای؛ 

 کیلوگری پرتوتابی شدد  6و  4، 2با دزهای و اتمی( ارسال 

شمارش کلی باکتری شت ها از برای  شد و محیط Plate count agar محیط ک ستفاده  ستفاده ا شت مورد ا هت جهای ک

 Baird ترتیطهباسی  بهای مفید بیفیدوباکتریوم و الکتو، باکتریاشریشیاکوالی، استا یلوکوکوس آرئوسشمارش باکتری 

parker agar + egg yolk  ،(Eosin Methylene Blue) EMB Agar  وMRS agar (De Man, Rogosa and Sharpe 

agar)  بودد محیط( های کشت حبق توصیه شرکت سازندهMerck تهیه شدد ) 

ی تهیه بی اتوک و شتتدد برالب  از انجام کشتتت تمامی وستتای  و مواد مورد استتتفاده برای رلیق ستتازی و کشتتت میکرو

های  و ه گرم در یک  یتر آب مقطر( استفاده شدد محلول تهیه شده در 9) NaClدرصد  9/0های مختلف از محلول رلت

و ستتپا برای  ها، اتوک و شتتد یتر ریخته شتتد و پا از گذاشتتتن درپوش  و همیلی 5/4 یتری به مقدار میلی 10آزمایش 

ها ه یکی از  و ه یتر از نمونه آغوز بمیلی 5/0های مختلف ابتدا لرار گر تد برای تهیه رلتستتتازی مورد استتتتفاده رلیق

ضا ه و مخلوط و رلت  شدد از همین  و ه  10-1ا ضا ه و رلت میلی 5/0تهیه  شدد  به 10-2 یتر به  و ه بعد ا همین تهیه 

سازی شدد برای هر نمونه )شاهد، دز ت آمادهم مرحله کشبرای انجا 10-6، 10-5، 10-4، 10-3های مختلفترتیط رلت

  و ه رلت تهیه شدد 6کیلوگری(  6و 4، 2

شت باکتری ستا یلوکوکوس آرئوسهای ک شیاکوالیو  ا شری شمارش کلی باکتری به ا سطحی و برای  شت  صورت ک

و به   MRSحیط های مفید بیفیدوباکتریوم و الکتوباستتی  هر دو در مکشتتت باکتریانجام شتتدد  Pour Plateصتتورت به

شت بیفیدوباکتریوم به 48درجه به مدت  37در دمای  Pour Plateصورت  شد با این تفاوت که ک ورت صساعت انجام 

 صورت هوازی انجام شددهوازی و کشت الکتوباسی  بهبی

10D ارزش
به  ها )یک سیک   گاریتمی( کاهش دهد باکتریدرصد جمعیت  90ها را که تعداد باکتری دزی از پرتو شام  1

های زنده به ترتیط تعداد سلول 2Nو  1Nدر این معاد ه د شد محاسبه 2Log N – 1Log N(/ (1D– 2D=(D (وسیله معاد ه 

                                                 
1 D10 value 
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 Y = aX + bمعاد ه خطی  Excelا زار ابتدا با استفاده از نرم D10ارزش  تعیین استد ب ابراین برای D2و  D1 هایدزدر 

دست آمدن دز پرتوتابی استد پا از به X گاریتب عیار باکتری و  Yدست آمدد در این معاد ه ها بهبرای هریک از باکتری

 X2و  X1از تقسیب تفاوت  D10محاسبه شدد در نهایت ارزش  X2و  X1مقادیر  =4Y2و  =1Y1معاد ه خطی، با  رض 

 10Dمطلوب کاهش جمعیت باکتری تا میزان مورد نظر باید ارزش ( محاسبه شدد برای محاسبه دز 2Yو  1Y)تفاوت  3بر 

 د ]5[شوددر  گاریتب عیار او یه باکتری ضرب شود که به آن دز پای دگی گفته می

تجزیه واریانا شدد در این  Yij = μ + Ti + eijهای آزمایشی در لا ط حرک کام   تصاد ی و با استفاده از مدل آماری داده

تجزیه  خطای آزمایشی استد eijو  اثر دز پرتوتابی Tiمیانگین ک  برای هر صفت،  μگیری شده، صفت اندازه Yij مدل

درصد با آزمون چ د  5ها در سطح آماری انجام شد و مقایسه میانگین SASا زار آماری نرم GLMها با رویه واریانا داده

 د]6[ای دانکن صورت گر ت دام ه

 

 : نتايج

شمارش کلی باکترینتایج  شان داد که  شده با ها در نمونهشمارش میکروبی آغوز لب  و بعد از پرتوتابی ن های پرتوتابی 

کیلوگری عیار باکتریایی  6ها نشتتتدد دز کیلوگری لادر به حذف کلی باکتری 6و  4ا زایش دز کاهش پیدا کرد و ی دز 

 (د>P 05/0درصد کاهش داد ) 33آغوز را 

 6( و ی در دز <P 05/0کیلوگری مع ی دار نبود ) 4با ا زایش دز پرتوتابی تا  اشتتتریشتتتیا کوالیکتری تغییر جمعیت با

شمارش کل ی باکتری  سیدد تفاوت بین  صفر ر ستا یلوکوکوس آرئوسکیلوگری به  شده و نمونه نمونه ا های پرتوتابی 

 6(د در دز <P 05/0دار مشتتاهده نشتتد ) کیلوگری تفاوت مع ی 4و  2( و ی بین دزهای >P 05/0شتتاهد مع ی دار بود )

 (د>P 05/0به صفر رسید ) استا یلوکوکوس آرئوسکیلوگری شمارش کل ی باکتری 

 = R²با  y = -0.768x + 4.238 اشریشیا کوالیمعاد ه خطی تابعیت  گاریتب عیار باکتری از دز پرتوتابی برای باکتری 

برای باکتری  10Dمقادیر ارزش د بود ²R  =0.985با    = 4.490x + 0.986-yاستا یلوکوکوس آرئوس و برای باکتری  0.991

 کیلوگری به دست آمدد 0/1 استا یلوکوکوس آرئوسکیلوگری و برای باکتری  3/1 اشریشیا کوالی

 

 (log CFU/mlآغوز لب  و بعد از پرتوتابی )زای های بیماریباکتریشمارش ( 1جدول شماره )

 استا یلوکوکوس آرئوس اشریشیا کوالی شمارش کلی 

 a92/6 a12/3 a53/3 شاهد
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 b37/6 a38/4 a41/3 کیلوگری 2دز 

 c43/5 a73/2 b39/1 کیلوگری 4دز 

 d61/4 b00/0 c00/0 کیلوگری 6دز 

 461/0 743/0 234/0 اشتباه معیار

 داست( >05/0P) داربیانگر اخت ف مع ی ستونمشابه در هر غیرحروف 

 

شیا باکتری  شری ستا یلوکوکوس آرئوسساکاریدی و باکتری یک باکتری گرم م فی با دیواره  یپوپلی کوالیا یک باکتری  ا

ست و نوع دیواره باکتری از نظر گرم مثبت و م فی بودن در دز پای دگی تأثیر داردد دز  گرم مثبت با دیواره پپتیدوگلیکان ا

 د]7[ استم فی های گرم های گرم مثبت بیشتر از باکتریپای دگی باکتری

 2دار بین تیمار شاهد و دز عیار باکتریایی الکتوباسیلوس و بیفیدوباکتر تحت تأثیر پرتوتابی کاهش پیدا کردد تفاوت مع ی

(د با >P 05/0دار مشتتاهده شتتد )کیلوگری و تیمار شتتاهد تفاوت مع ی 6و  4کیلوگری وجود نداشتتت اما بین تیمارهای 

درصتتد کاهش پیدا  79و  82های الکتوباستتی  و بیفیدوباکتر به ترتیط کیلوگری جمعیت باکتری 6ا زایش دز پرتوتابی تا 

 (د >P 05/0زا بود )های بیماریهای مفید کمتر از باکتریکردد درصد کاهش جمعیت در اثر پرتوتابی در باکتری

 

 (log CFU/mlآغوز لب  و بعد از پرتوتابی )های مفید باکتریشمارش ( 2جدول شماره )

 بیفیدوباکتر الکتوباسیلوس 

 a93/6 a56/6 شاهد

 ab01/6 ab68/5 کیلوگری 2دز 

 b16/5 b92/4 کیلوگری 4دز 

 c19/1 c32/1 کیلوگری 6دز 

 585/0 588/0 اشتباه معیار

 دباشد( می>05/0P) داربیانگر اخت ف مع ی ستونمشابه در هر غیرحروف 

 

 : گيرينتيجه بحث و 
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استتتا یلوکوکوس و  اشتتریشتتیا کوالیکیلوگری لادر به حذف آ ودگی  6دستتت آمده پرتوتابی آغوز با دز حبق نتایج به
د درصد کاهش جمعیت در نشدالکتوباسی  و بیفیدوباکتر های این دز پرتوتابی لادر به حذف کام  باکتریاستد  آرئوس

های جزو باکتریالکتوباسی  و بیفیدوباکتر های باکترید زا بودهای بیماریهای مفید کمتر از باکتریاثر پرتوتابی در باکتری

 د]4[تر هست د های کوکسی و گرم م فی مقاومکه نسبت به باکتری است اسپوردار گرم مثبت باسیلی
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