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فزشتٍ اخًان سیاسی پًر فًمىی* ،1وصزالٍ کًَستاوی
 -1داوشجًی ارشد صىایع غذایی داوشگاٌ آساد اسالمی وًر

 -2دوداوپششک ,رییس شبکٍ بُداشت ي درمان شُزستان فًمه
چکیدٌ
پشٍتيَتيك ّاهيكشٍاسگاًيسن ّايي ّستٌذ كِ اگش تِ تؼذاد كاكي ٍ تِ صَست صًذُ هَسد استلادُ قشاس تگيشًذ اثشات سالهت تخص دس
هيضتاى تشٍص هي دٌّذ هيضاى تقاضا تشاي هحصَالت ػولگشا يا كشاسَدهٌذ تِ دليل گستشش سٍص اكضٍى آگاّي هشدم اص كَايذ ايي
هحصَالت تِ سشػت دس حال اكض ايص است تا تَجِ تِ ايٌكِ ػَاهل صيادي حيي ػول آٍسي ٍ رخيشُ ساصي هحصَالت ؿزايي تش هيضاى
تقاي اسگاًيسن ّاي پشٍتيَتيك اثشگزاس است .هحققاى تالضْاي صيادي سا دس جْت اكضايص تقاي پشٍتيَتيك ّا دس هحصَالت ؿزايي
اًجام دادُ اًذ .قاتليت صيستي تاكتشي ّاي پشٍتيَتيك هَضَػي تسياس هْن است چَى آًْا تايذ عي كشاٍسي ٍ هصشف هَاد ؿزايي صًذُ
هاًذُ ٍ ًسثت تِ ضشايظ اسيذي تاالي هؼذُ ٍ اًضيوْا ٍ ًوك ّاي صلشاٍي سٍدُ كَچك هقاٍم تاضٌذ .پشٍتيَتيك ّا تٌْا صهاًي تش
سالهتي اثش هثثت داسًذ كِ ؿزا حاٍي حذاقل هيضاى هَسد ًياص اثش هيكشٍاسگاًيسن ّاي سضذ دس ٌّگام هصشف ضذى تاضذ .صٌايغ ؿزايي
ايي هيضاى حذاقل سا  106Cfuml-1دس ًظش گشكتِ است .كاسايي پشٍتيَتيك ّا دس هادُ ؿزايي تستگي تِ تؼذاد اٍليِ پشٍتيَتيك ّاي صًذُ،
هذت صهاى ًگْذاسي هحصَالت ٍ ًَع هادُ ؿزايي داسد هيكشٍاًكپسَالسيَى تكٌَلَطي جذيذ تشاي هحاكظت كيضيكي ٍ تْثَد پايذاسي
اسگاًيسن ّاي پشٍتيَتيك دس هحصَالت ؿزايي كشاسَدهٌذ هحسَب هي ضَد .هقالِ حاضش تغَس اجوالي ،هحصَالت پشٍتيَتيك ٍ اثش
هيكشٍاًكپسَالسيَى سا دس اكضايص تقاي آى ّا حيي ػول آٍسي ٍ رخيشُ ساصي هحصَالت ؿزايي پشٍتيَتيك هَسد تشسسي قشاس هي
دّذ.

کلمات کلیدی :هحصَالت ػولگشا ،پشٍتيَتيك ،صًذُ هاًي ،هيكشٍاًكپسَالسيَى

1

مقدمٍ
ٍاطُ پشٍتيَتيك اص ٍاطُ يًَاًي پشٍتيَع تِ هؼٌاي صيست تخص يا حيات تخص گشكتِ ضذُ ٍ دس هقاتل ٍاطُ پادصيست تِ هؼٌاي ضذ
حيات قشاس داسد ٍ,.دس گزضتِ هؼاًي هتٌَػي داضتِ است ًظيشهَادي كِ تَسظ پشٍتَصٍآ تَليذ ضذُ ٍ سضذ ديگشي سا تحشيك هي كٌذ.
پشٍتيَتيكْا هيكشٍاسگاًيسن ّاي صًذُ اي ّستٌذ كِ دس هقاديش كاكي تاثيشات هثثتي تش سالهتي هيضتاى خَاٌّذ داضت  .آًْاتاػث
پيطگيشي اص ػلًَت ّاي دستگاُ گَاسش،اسْال ٍ تيواسي ّاي التْاتي سٍدُ ،كاّص سشم چشتي ّا ٍ تْثَد سيستن ايوٌي تذى تِ ػلت
كؼاليت ضذ سشعاًي هي ضًَذ ايي اثشات هليذصهاًي هطاّذُ هي ضَد كِ ؿزا حاٍي حذاقل هيضاى هَسد ًياصاصهيكشٍاسگاًيسن ّاي صًذُ
دس ٌّگام هصشف تاضذ لزا هصشف هٌظن (۱۱9cfum-۱تا (۱۱6سلَل صًذُ ايي تاكتشي تَصيِ هي ضَد] [1,2,3,4اثشات هثثت هصشف
كشاٍسدُ ّاي حاٍي الكتَتاسيلَع اسيذٍكيلَع ٍ تيليذٍتاكتشّا دس سالهتي اًساى تِ خَتي ضٌاختِ ضذُ است ٍ دس حال حاضش تيص اص
 9۱هيكشٍاسگاًيسن پشٍتيَتيك دس سشاسش جْاى قاتل دستشع است ٍ.تيطتشيي پشٍتيَتيك ّا تِ گشٍُ اسيذ الكتيك تاكتشيْا تؼلق
داسًذ][4

اَمیت سودٌ ماوی پزيبیًتیک َا
تسياسي اص پظٍّص ّا ًطاى دادُ اًذ كِ تاكتشي پشٍتيَتيك صًذُ دس هقايسِ تا سلَلْاي ؿيش صًذُ ٍ يا تشكيثات سلَلي داساي اثشات
دسهاًي تيطتشي ّستٌذ تش ّويي اساع هحاكظت پشٍتيَتيك ّا تا استلادُ اص كپسَالسيَى يكي اص سٍضْاي هَثش دس اكضايص صًذُ هاًي
پشٍتيَتيك ّا دس عي ػول آٍسي ٍ رخيشُ ساصي هي تاضذ [2,3].
میکزياوکپسًالسیًن
هيكشٍاًكپسَالسيَى كشايٌذي است كِ عي اى سلَلْا تَسظ هادُ اي هٌاسة پَضيذُ ضذُ تغَسيكِ تخَتي تِ داخل هحيظ سٍدُ هي
سيضًذ .ايي كشايٌذ تاػث جذاضذى سلَلْا اص هحيظ اعشاكطاى هي گشدد[3,5] .
مًاد مًرد استفادٌ بزای میکزيکپسًالسیًن
هَاد هَسد استلادُ تشاي كپسَلي كشدى سلَل ّتي پشٍتيَتيك ضاهل پلي ساكاسيذّاي هختلق اص قثيل آلظيٌات صوؾ ّاي گياّي ٍ
هيكشٍتي چيتَساى ًطاستِ  kكاساگيٌاى سلَلض استات كتاالت طالتيي پشٍتيي ّاي ضيش ٍ چش تي ّا هي تاضٌذ.هغالؼات تسياسي ًطاى
دادُ اًذ كِ كپسَلي كشدى پشٍتيَتيك ّا هي تَاًذ هيضاى تقاي اًْا سا عي ػول آٍسي ٍ رخيشُ ساصي هحصَالت ؿزايي ٍ يا دس هجشاي
هؼذُ ٍ سٍدُ اكضايص دّذ سلَلْاي پشٍتيَتيك جْت حلظ اًْا دس تشاتش ػَاهل هخشتي هاًٌذ  phكن ٍهيضاى اسيذي تَدى صياد ,ضَک
حشاستي ًاضي اص خطك كشدى تِ سٍش پاضيذى ٍ ضَک سشهايي ًاضي اص اًجواد  ,اكسيظى هَلكَلي (دس هَسد هيكشٍاسگاًيسن ّاي ؿيش
َّ.اصي )تاكتشي خَاسّا ٍ هَاد ضذ هيكشٍتي ضيويايي كپسَلي هي ضًَذ .ايي سٍش هي تَاًذ تاػث تْثَد ٍ دٍام ٍيظگي ّاي حسي ٍ
ؿيش هتحشک ضذى سلَلْا جْت تَصيغ يكٌَاختطاى دس سشاسش هحصَل ضَد][3,7,8
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ريشُای میکزياوکپسًالسیًن
سٍضْاي هيكشٍكپسَالسيَى ضاهل خطك كشدى پاضطي , ۱سشد كشدى پاضطي ٍ خٌك كشدى پاضطي ,تِ دام اًذاختي دس ليپَصٍم  2تَدُ
ساصي, 3اكستشٍطى 4پَضص تستش سيال, 5كَكشيستاليضاسيَى ٍ 6پليوشيضاسيَى 7سغحي است [6].
خطك كشدى پاضطي

خطك كشدى پاضطي سايجتشيي ٍ اسصاى تشيي تكٌيك تشاي تَليذ هَاد ؿزايي كپسَل ضذُ هي تاضذ كِ ّن تشاي هَلكَل ؿزايي
كؼال ٍ ّن تشاي پشٍتيَتيك ّاي صًذُ تِ كاس هي سٍد.خطك كشدى پاضطي ػولياتي است كِ هَاد ّستِ دس يك پَضص هايغ پشاكٌذُ
ضذُ ٍ تا جشياى گاص داؽ اتويضُ هي ضَد تا ّوضهاى پَدس تطكيلطَد .تِ عَس كلي خطك كشدى سثة آسية تِ داًك ّاٍآصاد ضذى
تشخي اص آًْا ٍ كاّص قاتليت صيستي سلَلْا هي ضَد]. [2,9
سزد کزدن پاششی ي خىک کزدن پاششی
ايي سٍش هطاتِ خطك كشدى پاضطي هي تاضذ تا ايي تلاٍت كِ اص دهاّا ي پاييٌتشي ًسثت تِ خطك كشدى پاضطي استلادُ هي ضَد ٍ
هَادي كِ حساع تِ گشها ٍ يا دس حالل ّاي هؼوَلي ًاهحلَل ّستٌذ اص ايي سٍش استلادُ هي ضَد . [2,10].
بٍ دام اوداخته در لیپًسيم
ليپَصٍم ّا كيسِ ّاي تك يا چٌذ اليِ ّستٌذ كِ ضاهل هحَعِ كاهلي اص كاص آتي دس ؿطايي تش پايِ كسلَليپيذ هي تاضٌذ كسلَليپيذّا اليِ
خاسجي ليپَصٍم سا تطكيل هي دٌّذ .هضيت ايي سٍش تَليذ داًك ّايي تا اًذاصُ كَچك تش است كِ هاًغ اص تشٍص تـييشات ًاهغلَب دس
تاكت ؿزا هي گشدد[2,10] .
تًدٌ ساسی
تِ ايي سٍش جذا ساصي كاصّا ًيض گلتِ هي ضَد جذاساصي كاص هايغ هَاد پَضطي تا هَاد ديَاسُ اص هحلَل پليوشي ٍ پَضاًذى آى كاص تِ
صَست يك اليِ يكٌَاخت ٍ دس اعشاف رسات هؼلق ّستِ هي تاضذ  ٍ.تِ دليل پيچيذگي ٍ پش ّضيٌِ تَدى ٍ كوي پليوش ّاي هٌاسة
ؿ زايي تِ ػٌَاى پَستِ كوتش دس صٌايغ ؿزايي كاستشد داسد.هضيت ايي سٍش ًسثت تِ سٍضْاي ديگش كاسآيي صياد ٍ ايجاد داًك ّاي تا
اًذاصُ ّاي هختلق است[2,10].
اکستزيصن
ضاهل آهادُ ساصي هحلَل ّيذسٍكلَئيذ ،اضاكِ كشدى هيكشٍاسگاًيسن ّا ٍ ػثَس دادى سَسپاًسيَى اص ًاصل كِ تَليذ قغشات تسياس
سيضي هي كٌذ ٍ دس ًْايت ايي قغشات تِ داخل تستش سلت كٌٌذُ چكيذُ هي ضَد.اكستشٍطى سٍضي ػوَهي است كِ تِ دليل سادگي
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ٍ كن ّضيٌِ تَدى ٍ ضشايظ هؼوَل كشهَالسيَى تاػث صًذُ هاًي تيطتش سلَل ّا هي ضَد سايض ٍ ضكل هيكشٍكپسَلِ ّا تستگي تِ قغش
سَساخ ّاي ًاصل ٍ كاصلِ ي سقَط آصاد آى اص ًاصل تش تستشداسد[6,12] .
پًشش بستز سیال
ايي كشايٌذ تَسظ هؼلق ضذى هَاد جاهذ ّستِ دس َّاي دس حال حشكت سٍتِ تاال اًجام هي ضَد هَاد پَضطي هوكي است اص هطتقات
سلَلض ,دكستشيي ,اهَلسسيلايش ,ليپيذّا ٍ هطتقات پشٍتييٌي ٍ ًطاستِ اي اًتخاب ضَد ][6,10
وتیجٍ گیزی
پشٍتيَتيك ّا ػالٍُ تش هحصَالت لثٌي تخويشي تِ سايش هحصَالت ؿزايي ًيض اضاكِ ضذُ ٍ تؼذاد صيادي اص هحصَالت ؿزايي
پشٍتيَتيك دس تاصاس هَجَد هي تاضٌذ اها حلظ ًوَدى تؼذاد كاكي اص ايي پشٍتيَتيك ّاعي ػول آٍسي ٍ رخيشُ ساصي ّوَاسُ يك
چالص تضسگ هحسَب هي گشدد .هيكشٍاسگ اًيسن ّاي پشٍتيَتيك قثل اص آًكِ تتَاًٌذ تِ ساحتي دس سٍدُ سضذ كٌٌذ تايذ دس دستگاُ
گَاسش صًذُ تواًٌذ ٍ يكي اص تكٌيكْا ي اهيذٍاس كٌٌذُ كِ تشاي كاّص اثشات كطٌذگي هيكشٍاسگاًيسن ّاي پشٍتيَتيك دس دستگاُ
گَاسش تَسؼِ ياكتِ اًذ هيكشٍكپسَالسيَى است .هيكشٍكپسَالسيَى پشٍتيَتيك ّا سا اص حولِ تاكتشيَكاطّا ٍ ضشايظ سخت هحيغي
ّواًٌذ اسيذيتِ ٍ اهالح صلشاٍي دستگاُ گَاسش هحاكظت هي ًوايذ ٍ هَجة اكضايص قاتليت صًذُ هاًي آًْا دس ضشايظ ًا هساػذ
دستگاُ گَاسش ٍ اًثاسهاًي هي ضًَذ .ضٌاسايي هَاد هٌاسة كپسَلي كشدى ٍ هحاكظت كٌٌذُ سلَل هسالِ اي اساسي تَدُ كِ تش كاسآيي
كشايٌذ تَليذ تاثيش گزاس است ٍ يكي اص سٍضْاي هتذاٍل تشاي هيكشٍكپسَالسيَى تاكتشي ّاي پشٍتيَتيك خطك كشدى پاضطي هي
تاضذ دس حال حاضش اص سيي تيَتيك (تشكية پشٍتيَتيك ٍ سيي تيَتيك) استلادُ صيادي هي گشدد صيشا ٍقتي پشٍتيَتيك ّا تِ قَلَى
هي سسٌذ هي تَاًٌذ اص پشيثيَتيك ّا جْت صًذُ هاًذى ٍ جايگضيٌي استلذُ كشدُ ٍ تذيي تشتية سالهتي هيضتاى سا تْثَد تخطٌذ
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