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بیوتیک روي رشد  عنوان پري زمینی و موز به ثیر محیط کشت اختصاصی حاوي عصاره سیبأبررسی ت

 ) در شرایط آزمایشگاهیSaccharomyces cerevisiaeمخمر ساکارومایسیس سرویسیه (
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   ایران،، تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیالت و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگاندانشیار گروه 2
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  07/01/1400؛ تاریخ پذیرش: 19/11/1399تاریخ دریافت: 

  
  1چکیده

سروسیه  ساکرومایسسو موز روي رشد مخمر  زمینی بیوتیکی سیب تأثیر خاصیت پريحاضر  پژوهشهدف از 
)Saccharomyces cerevisia( فیلیزه تهیه و پس از کشت در صورت لیو براي انجام این آزمایش، مخمر به. بود

به محیط دست آمده به يهامحیط کشت مایع سابرو دکستروز، روي محیط کشت جامد کشت داده شد؛ سپس کلنی
عصاره موز و از  درصد 100و  75، 50، 25، 5/12، 25/6، 2هاي  غلظت کشت اختصاصی فاقد گلوکوز و حاوي

میزان رشد آن مورد سنجش قرار گرفت. میزان رشد میکروارگانیسم با تلقیح شدند و  ،بیوتیک يرپزمینی به عنوان  سیب
نانومتر قرائت گردید.  600 وسیله دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موجمنحنی رشد بررسی و جذب نوري به  توجه به
 درصد 100زمینی با غلظت  هاي موز و سیب دست آمده نشان داد که رشد مخمر در هر دو محیط حاوي عصاره نتایج به

رشد تیمارهاي حاوي عصاره موز و میزان ترین  چنین بیش هم؛ افزایش معناداري در مقایسه با سایر تیمارها داشت
توان از ، میپژوهشتوجه به نتایج حاصل از این  با یکدیگر اختالف معنادار داشتند. با درصد 100زمینی با غلظت  سیب

 ساکرومایسس سرویسیهبراي رشد مخمر  و ارزان بیوتیکی خاصیت پري اي با زمینی به عنوان ماده عصاره موز و سیب
  استفاده کرد.

  
  مخمر، موز زمینی، ، سیبساکرومایسس سرویسیه، بیوتیک پري کلیدي: هاي واژه

  
  

                                                
  sudagar_m@gau.ac.ir مسئول مکاتبه: *
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  مقدمه
اي هستند  هاي زنده ها میکروارگانیسم پروبیوتیک

عنوان مکمل غذایی و به واسطه بهبود تعادل  که به
  گذارند تأثیر مثبتی بر میزبان می میکروبی روده

هاي مختلفی از مخمرها و  تاکنون گونه ).1989(فولر، 
 هاي الکتوباسیلوس، بیفیدیوباکتریوم، استرپتوکوکوسباکتري

هاي متعلق به جنس و در برخی موارد بعضی از گونه
هاي پروبیوتیکی مورد عنوان باکتريویبریوها به

؛ 2010قی و نوروزي، (اخال اند استفاده قرار گرفته
 ساکرومایسیس سرویسیهمخمر ). 2006بویل و تانگ، 

)Saccharomyces cerevisiaeترین  ) یکی از مهم
یار بوده که به عنوان مکمل  هاي زیست میکروارگانیسم

غذایی براي جانوران مختلف استفاده شده است. این 
مخمر داراي ترکیبات مترشحه خارج سلولی است که 

چنین  ویت سیستم ایمنی را دارا بوده و همقابلیت تق
و  توانایی باالیی در افزایش رشد الروهاي آبزیان دارد

بر  ساکرومایسیس سرویسیهاثرات سودمند مخمر 
 شده استهاي مختلف ماهی و میگو گزارش  گونه

فلورس و همکاران،  -؛ الرا2005(لی و گاتلین، 
2003 .(  

، میوه و Musa sapientumنام علمی با نیز موز 
مقادیر  حاوي کهدرختی با همین نام است 

 FOS(1لیگوساکاریدها (ااي، فروکتومالحظه قابل
هاي فروکتولیگوساکاریدها در واقع مولکول باشد. می

  ها را تجزیه تواند آنباشند که بدن نمیفروکتوز می
شوند  هاي روده متابولیز میکند اما، توسط باکتري

عنوان فیبر غذایی  و به) 2016(لیندلی و موریس، 
بندي (الیگوساکاریدهاي غیر قابل هضم) دسته

هاي روده را شوند، نه تنها رشد میکروارگانیسم می
توانند به گوارش بدن نیز کنند، بلکه میتقویت می

و  مهدوي ).1987دال و همکاران، کمک کنند (
عنوان پربیوتیک براي  از پوره موز به )2018همکاران (

                                                
1- FructoOligoSaccharide 

استفاده الکتوباسیلوس کازئی پروبیوتیکی  کتريبارشد 
رشد و افزایش جمعیت  بیانگرکردند که نتایج حاصل 
 شیرولکارو  ماهورچنین  هم سلولی این باکتري بود

و رسیده نارس بررسی اثرات دو نوع موز  ا)، ب2018(
که  ندنشان داداي با خاصیت پربیوتیکی به عنوان ماده

خاصیت پربیوتیکی سبب اي با موز به عنوان ماده
 الکتوباسیلوس اسیدوفیلوسافزایش جمعیت باکتري 

  .گرددمی
از دیگر مواد غذایی که داراي خاصیت 

 زمینی با نام علمی سیببیوتیک فراوانی است،  پري
tuberosum Solanu اي یک گیاه ریشهباشد که می

نشان داد که پوست  ها پژوهش. بومی قاره آمریکا است
(گبرو و همکاران،  رشار از پتاسیم استزمینی س سیب
اکسیدانی و زمینی یک منبع خوب آنتی سیب ).2017

) 1992(بایرس و پري، هاست  حاوي فالوون آگلیکون
  (جونز  باشندمیکه گروه مهمی از ترکیبات فنلی 

متعددي  هاي پژوهشامروز  ).1992و همکاران، 
یکی بیوت عنوان یک ماده غذایی پري زمینی را به سیب

(رایدل، معرفی کرده است حاوي مقادیر زیاد فروکتان 
زمینی حاوي مقادیر زیاد  چنین سیب هم؛ )2020

باشد که از عوامل تحریک رشد در فروکتوز می
(ظاهر و اختر، بیفیدوباکترها شناخته شده است 

)، پس از بررسی 2014( پوترادر همین راستا ). 2016
هاي باکتريزمینی براي  صیت پربیوتیکی سیبخا

 الپیا،جدا شده از دستگاه گوارش ماهی تی پروبیوتیکی
که در ماهیان تیالپیاي تیمار شده با این  گزارش دادند

عملکرد رشد، کارایی تغذیه، فعالیت آنزیم و  ،ترکیب
میکروبیوتاي روده در مقایسه با گروه شاهد بهبود 

نیز در ) 2012و همکاران (میچلک . ه استیافت
زمینی  ارتباط با استفاده از خمیر سیبر ی دپژوهش

پروبیوتیک بیان کردند که این ماده پربیوتیکی  عنوان به
و  بیفیدیوباکتریوم النگومهاي سبب رشد باکتري

چنین مانع  شده و هم لوس اسیدوفیلوسیالکتوباس
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توسعه  شد. دیوم پرفرینگنسیکلسنرهاي رشد باکتري
ي، نیازمند نیز در بخش کشاورز پروري پایدار آبزي

باشد. استفاده از هاي نوین میکارگیري تکنیک به
 مانندیار با اهدافی هاي مفید یا زیست باکتري

سازي فاکتورهاي فیزیکی و شیمیایی آب مورد  بهینه
استفاده در محیط پرورشی آبزیان، مصرف بهینه و 

چنین ارتقا  برداري از آب و همافزایش کارآیی بهره
مطالعه  باشداهمیت میبا بسیار  عملکرد رشد آبزیان

ساکارومایسس حاضر با هدف بررسی رشد مخمر 
در محیط کشت اختصاصی حاوي عصاره  سرویسیه

بیوتیک تحت شرایط عنوان پريزمینی و موز به سیب
  آزمایشگاهی انجام گردید. 

  
  ها مواد و روش

 1399آبان این آزمایش از اوایل شهریور تا اوایل 
نتیک و بیوتکنولوژي آبزیان دانشکده در آزمایشگاه ژ

شیالت و محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزي و 
از سویه استاندارد  با استفادهمنابع طبیعی گرگان 

 ) از کلکسیونATCC-2601( ساکارومایسس سرویسیه
هاي علمی و هاي سازمان پژوهشها و قارچباکتري

منظور احیاء مخمر از  شد. به نجامصنعتی ایران، ا
هاي زنده از محیط کشت حالت لیوفیلیزه و تهیه سلول

SDB )Sabouraud Dextrose broth1) (مرك ،
آلمان) استفاده شد. محیط کشت بر اساس 

و اتوکالو شد. پس از  و دستورالعمل روي بسته تهیه
تحت شرایط استریل در زیر هود میکروبی  ،سرد شدن

لقیح هاي تهاي آزمایش اضافه گردید. محیطبه لوله
درجه  37شده در انکوباتور شیکردار در دماي 

دور در دقیقه انکوبه شدند. پس از  120گراد و  سانتی
به  جامد طی مدت زمان مذکور، روي محیط کشت

 پژوهشدر این روش کشت خطی کشت داده شد. 
 انجام شدگیري به روش خیساندن  عصاره

                                                
1- Merck 

)Harborne, 1980(. زمینی و موز  سیب در این روش
به منظور و  ندهاي نازك برش داده شدتکه صورت به

، در هاي برش خوردهتکهجلوگیري از سیاه شدن 
دقیقه قرار  15مدت  % به5محلول اسید سیتریک 

 گردیدپودر  کشی و خشک شدنو پس از آب گرفت
گرم از هر کدام از  100). 2018شیرولکار، و  ماهور(

ر داده در آون قراحل لیتر آب مقطر  1مواد خشک در 
قسمت باالیی مواد خشک که پایان و در  ندشد
ه مایع غلیظ از گاز استریل عبور داده شدصورت  به

). 2018سوباي و همکاران، د (شدنسانتریفیوژ و  بودند
، 5/12، 25/6، 2شامل: هاي مختلف جهت تهیه غلظت

هاي تهیه شده، از استوك، درصد 100و  75، 50، 25
سرد و در زیر هود میکروبی از آب مقطر اتوکالو شده 

استفاده شد. در این آزمایش گلوکز از تمامی 
هاي داراي خاصیت هاي کشت حاوي عصاره محیط

؛ 2018شیرولکار، و  ماهور( گردیدبیوتیکی حذف  پري
غلظت اولیه تلقیح ). 2011فرد و امیدبیگی،  رئوف

در به صورت مجزا نیز میکروارگانیسم درون هر لوله 
 37ها در انکوباتور و در دماي نمونه. نددنظر گرفته ش

؛ ندها اضافه شددرجه تحت شرایط استریل به محیط
از هر کدام از تیمارهایی که عدد جذب  پایاندر 

از  ها باالتري داشتند، براي تعیین تعداد میکروارگانیسم
عنوان آزمون  بهکشت سطحی روي محیط کشت جامد 

درجه  37ي ها در دما. پلیتتکمیلی صورت گرفت
ساعت انکوبه شدند در این  24-48مدت  گراد به سانتی

هایی قابل شمارش در نظر گرفته شدند  مطالعه پلیت
(ویلی و عدد بود  30-300ها بین که تعداد کلنی آن

براي مقایسه  ).2005؛ گابریل، 2008همکاران، 
آنالیز از میانگین متغیرها بین تیمارهاي آزمایش 

در سطح  )One-way ANOVA( طرفه واریانس یک
، SPSSافزار آماري  % با استفاده از نرم95اطمینان 
چنین، تمامی نمودارها در  هم؛ شدانجام  23ویرایش 

، تحت برنامه )Microsoft Office( محیط آفیس
  .رسم گردید 2010نسخه  )Excel( اکسل
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  نتایج
نتایج حاصل از استفاده عصاره موز به عنوان پري 

هاي مختلف ثیر غلظتأهاي حاصل از تداده: بیوتیک
 ساکرومایسس سرویسیهموز بر رشد مخمر عصاره 

دست  بهبر اساس نتایج  و مورد بررسی قرار گرفت

رشد مخمر ساکرومایسس سرویسیه در محیط  آمده،
% عصاره موز در مقایسه با 100غلظت کشت حاوي 

افزایش  هاي آزمایشیو سایر گروه گروه شاهد
  .)1(شکل  معناداري داشت

  

 
  

  .بیوتیک تحت شرایط آزمایشگاهی عنوان پري رشد مخمر ساکرومایسس سرویسیه در محیط کشت حاوي عصاره موز به -1 شکل
  

زمینی  نتایج حاصل از استفاده از عصاره سیب
ثیر أهاي حاصل از تداده: بیوتیک عنوان پري به

زمینی بر رشد مخمر  سیبهاي مختلف عصاره  غلظت
افزایش معناداري در محیط  یسس سرویسیهساکروما

در  زمینی سیب% عصاره 100غلظت کشت حاوي 

؛ با )2(شکل مقایسه با سایر تیمارها را نشان داد 
عصاره  100حال، میزان رشد این مخمر در غلظت  این

اي با گروه شاهد مالحظه زمینی افزایش قابل سیب
  نداشت.

  

  
 

  .بیوتیک تحت شرایط آزمایشگاهی به عنوان پري زمینی سیبیه در محیط کشت حاوي عصاره رشد مخمر ساکرومایسس سرویس -2 شکل
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نتایج حاصل : شمارش کلنی به عنوان آزمون تکمیلی
از کشت مخمر ساکرومایسس سرویسیه در محیط 

زمینی و موز با  کشت حاوي هر دو عصاره سیب

لیتر را میلیهاي زنده در هر %، تعداد سلول100غلظت 
 1شان داد که بر اساس لگاریتم واحد کلنی در جدول ن

  ارائه گردیده است.
  

زمینی و موز با غلظت  سیببیوتیکی حاوي عصاره  در تیمارهاي سین ساکرو مایسس سرویسیهمخمر لگاریتم واحد کلنی  -1 جدول
  .عنوان منبع کربنی جهت تخمیر % به100

  زمان
  )Log CFUکلنی ( لگاریتم واحد

  روز هفتم  روز پنجم  روز چهارم  روز سوم  روز دوم  روز اول

  عصاره موز  

0  65/3  46/7  04/8  43/8  75/5  0  

6   -   -   -  95/9   -  0  

12  26/4  77/7  03/8  11/9  28/5  0  

  زمینی عصاره سیب  

0  58/3  35/6  53/7  08/8  11/5  0  

6   -   -   -  78/8   -  0  

12  06/4  92/6  97/7  65/8  07/5  0  

  
  گیري و نتیجه بحث

هاي  گونه پژوهشگرانهاي  نتایج پژوهشساس بر ا
داراي ترکیبات عملکردي متعدد گیاهی مانند موز 

کننده رشد براي رشد  عنوان فاکتورهاي تحریک به
). 2015آنتونیوس و همکاران، ها هستند (پروبیوتیک

 ها اکسیدان عملکردي ازجمله: ترکیبات فنلی، آنتی ترکیبات
  ها را  وبیوتیکنه تنها رشد پر و عناصر کمیاب

را نیز افزایش  هاکند بلکه جمعیت آن فعال می
  ها قادر هاي پروبیوتیکدهند. برخی از گونه می
توانند متابولیزه کردن ترکیبات فنلی هستند که می به

(ساراونگ و ها را افزایش دهند  پروبیوتیک رشد
توجهی از  موز حاوي مقادیر قابل). 2014همکاران، 

باشد هاي فروکتوز میاریدها، مولکوللیگوساکافروکتو
شوند نه تنها عنوان فیبر غذایی دسته بندي میکه به

کنند، بلکه هاي روده را تقویت میمسرشد میکروارگانی
 توانند به گوارش سالم در بدن نیز کمک کنند می

عالوه بر این موز ). 2020(پانگماالي و داواهاستین، 
هاي ربوهیداراتدرصد از ک 80الی  60حدود حاوي 

سلولز و ناپذیر (نشاسته مقاوم، سلولز، همیهضم
باشد که خواص پروبیوتیکی باالیی دارند لیگنین) می

؛ دو پرادو کوردوبا و 2014ساراونگ و همکاران، (
ها پروبیوتیککه  با توجه به این). 2018همکاران، 

ها را هضم و توانند انواع مختلفی از کربوهیدرات می
اي را در حین تخمیر چرب کوتاه زنجیره اسیدهاي

رو،  از این) 2017(بودهیساتریا و همکاران، تولید کنند 
هضم موز منبع  قابل هاي غیربرخی از کربوهیدرات

 ها هایی مثل الکتوباسیلوس غذایی براي پروبیوتیک
اي  در مطالعه). 2015(بوراناویت و النوي، باشند  می
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  ی موجود در موز نشان داده شد که ترکیبات فنل
ها را افزایش  ها و بیفیدوباکتري رشد الکتوباسیلوس

   ). ترکیبات فنلی2014تاباسکو و همکاران، دادند (
طور طبیعی در موز  مثل گالیک اسید و کاتچین به

 الکتوباسیلوس هیلگارديوجود دارند که رشد 
)Lactobacillus hilgardiiدهد. این ) را افزایش می

هاي  توان به توانایی گونها میتحریکات رشد ر
الکتوباسیلوس در متابولیزه کردن این ترکیبات فنلی 
نسبت داد که این ترکیبات حاصل از متابولیزه 

ها عنوان اثر تحریکی روي رشد پروبیوتیک توانند به می
توان  می بنابراین). 2001آلبرتو و همکاران، عمل کنند (

ر محیط د مایسس سرویسیهساکروعلت رشد مخمر 
دلیل وجود  کشت اختصاصی حاوي عصاره موز به

هاي  ترکیبات فنلی و مقادیر باالي کربوهیدرات
هضم در عصاره این میوه دانست. در همین  قابلغیر

گزارش دادند که  )،2017و همکاران ( شالینیراستا 
بیوتیک تحت  فاده از موز و سیر به عنوان پرياست

هاي  ار در باکتريشرایط آزمایشگاهی سبب رشد معناد
ترین میزان رشد نیز در  اسید الکتیک شده بود که بیش

محیط کشت حاوي فروکتان استخراج شده از موز 
عنوان  تواند بهت و استفاده از موز میمشاهده شده اس

کننده میکروبیوتاي روده مورد بررسی قرار  تعدیل
اي نشان در مطالعه )2020و همکاران (پوسانگ گیرد. 
از مواد محیط کشت غنی شده با عصاره و پودر دادند 

توان به عنوان یک محیط کشت مناسب براي موز می
 ها استفاده نمودتکثیر و تحریک رشد الکتوباسیل

. از خمیر موز سبز با )2017(کاستا و همکاران، 
عنوان پربیوتیک براي درصد به  10و  5، 3هاي  غلظت
شامل:  هاي پروبیوتیکی موجود در ماست باکتري

 )،Lactobacillus acidophilus( الکتوباسیلوس دلبروکی
 )،Streptococcus thermophilus( استرپتوکوکوس ترموفیلوس
 )Bifidobacterium bifidum( بیفیدیوباکتریوم بیفیدیوم

 )Lactobacillus acidophilus( الکتوباسیلوس اسیدوفیلوسو 
استفاده کردند و خواص فیزیولوژیکی و جمعیت 

ها دریافتند  آنباکتریایی را مورد بررسی قرار دادند. 
اي با خاصیت به عنوان ماده تواندمی، خمیر موز که

در  )2008(یابایا و آدو  د.وپربیوتیکی معرفی ش
آسپرژیلوس اي نشان دادند که رشد مخمر  مطالعه
محیط کشت  ) درAspergillus niger( نایجر

اختصاصی حاوي عصاره پوست موز افزایش 
توان از پوست می یافت. بر همین اساس،معناداري 

آسپرژیلوس عنوان مکملی جهت تولید مخمر  موز به
استفاده نمود. نتایج مطالعات انجام شده با  نایجر

و صحت نتایج این بوده حاضر و همسو  پژوهش
  نمایند. یید میأمطالعه را ت
 عنوان زمینی را به متعددي سیب هاي ژوهشپ هامروز

بیوتیکی حاوي مقادیر زیاد  یک ماده غذایی پري
چنین  هم .)2020رایدل، ( اند معرفی کردهفروکتان 

باشد که از زمینی حاوي مقادیر زیاد فروکتوز می سیب
عوامل تحریک رشد در بیفیدوباکترها شناخته شده 

ر د مقادیاز طرفی وجو)؛ 2016(زارع و اختر،  است
ها یک بیوتیک باالي اینولین که در میان پري

 باشد کربوهیدرات مرکب از زیر واحدهاي فروکتوز می
هاي مفید را در روده بزرگ تحریک  باکتري رشد و

(رابرفروید و  زمینی اثبات شده است در سیب کند می
؛ لوپونن، 2007تاناك و همکاران، ؛ 1998همکاران، 

 ساکرومایسسمخمر  بر اینالوهع ).2020، رایدل، 2007
باشد که هاي خاص مخمرها میاز گونه سرویسیه

دهد تخمیر الکلی مواد گیاهی را به خوبی انجام می
دلیل درصد  زمینی به ). سیب2012چاندرا و همکاران، (

باالي کربن یک منبع عالی جهت رشد مخمر 
(پارك و همکاران، باشد می ساکرومایسس سرویسیه

وجود  بنابراین،؛ )2020و همکاران،  ؛ علی2013
ها مقادیر زیاد اینولین، فروکتوز و سایر کربوهیدارت
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ساکرومایسس زمینی رشد قابل مالحظه مخمر  سیب در
زمینی  ه سیبدر محیط کشت حاوي عصار سرویسیه
و  علی % را توجیه نمود. در همین راستا100با غظت 

زمینی را  ثیر استفاده از آرد سیبأت) 2020همکاران (
مورد بررسی  ساکرومایسس سرویسیهدر رشد مخمر 

قرار دادند و نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که 
ثیر آرد أت اي تحتمالحظه طور قابل رشد این مخمر به

و  کوت. یافتو افزایش  داشتزمینی قرار  سیب
ثیر استفاده از عصاره أبا بررسی ت )2017همکاران (

ردوتروال محیط کشت مخمر زمینی در  پوست سیب
) گزارش کردند Rhodotorula glutinis( گلوتینیس

از محیط کشت حاوي عصاره پوست که استفاده 
زمینی سبب افزایش رشد و بیومس در این مخمر  سیب

ظور تخمیر من هب )2017و همکاران (کامپل شده است. 
ساکارومیسس زمینی از مخمر  و افزایش پروتئین سیب

) استفاده Saccharomyces boulardii( بوالردي
کردند. نتایج حاصل از این بررسی نشان داده بود 

یل شده از هاي تشک افزایش معناداري در میزان کلنی
  زمینی ایجاد شده است.  مخمر در طی تخمیر سیب

  

  گیري کلی نتیجه
 و زمینی سیبنتایج حاصل از بررسی تأثیر عصاره 

نشان داد سیه سرو ساکرومایسسروي رشد مخمر موز 
در هر دو محیط  ساکرومایسس سرویسیهکه مخمر 

زمینی و موز با غلظت  کشت حاوي عصاره سیب
اي در مقایسه با سایر مالحظه % رشد قابل100
حال، تفاوت هاي آزمایشی داشت. با این گروه

کشت  ساکرومایسس سرویسیهمعناداري میان مخمر 
محیط کشت حاوي عصاره موز و  شده در دو

% مشاهده نشد که این امر 100زمینی با غلظت  بسی
دهنده توانایی این مخمر در استفاده از  تواند نشانمی

ها و مواد مغذي مختلف انواع مختلف کربوهیدارات
باشد. بهترین درصد پیشنهادي در این پژوهش نیز 

باشد. تفاوت اساسی % از هر دو عصاره می100غلظت 
  ی شده با ت غنمیان منحنی مربوط به محیط کش

تر  دهنده تأثیر بیش نشانمنحنی محیط کشت کنترل، 
زمینی و موز بر  محیط کشت غنی شده با عصاره سیب

ساکرومایسس هاي مخمر  رشد و تکثیر سلول
  .بود سرویسیه
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