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  .بعض المضادات الحیاتیة في نمو بكتیریا حامض الالكتیك العالجیة تأثیر

  غانم محمود حسن                  حامد صالح محمد              نزار فخري محمد           
 العراق –جامعة الموصل  – األغذیةقسم علوم  –كلیة الزراعة والغابات 

  
  الخالصة

 الع�زالت البكتیری�ة المحلی�ة والمس�توردةف�ي ت الحیاتی�ة المختلف�ة المض�ادا بع�ض  ت�أثیرتم دراس�ة 
 .L,و Lactobacillus acidophilusو  .Bifidobacterium spم�����ن بكتری�����ا لك�����ل

plantarumوL.bulgaricus  وStreptococcus thermophilus  وL. casie  باس��تخدام طریق��ة
البكتیری��ة حساس��ة للمض��اد الحی��وي وج��د ب��ان جمی��ع الع��زالت . )Disk assay(االق��راص المغم��ورة 

 ٣٤-١٢وتراوح�ت أقط�ار المنطق�ة الخالی�ة م�ن النم�و م�ن  ppm ٠.٢و ٠.١تتراسایكلین عند التركیزین 
 .Lث��بط جمی��ع الع��زالت البكتیری��ة ع��دا بكتری��ا فق��د أم��ا المض��اد الحی��وي البنس��لین  . عل��ى الت��والي ،مل��م

acidophilus غی�ر حساس�ة للمض�اد الحی�وي ستربتومایس�ین وجد بان جمیع العزالت البكتیری�ةكما  ٠ 
 ١٥بلغ�ت أقط��ار المنطق�ة الخالی��ة م�ن النم��و لھم��ا  إذ L. plantarumو  L. bulgaricusع�دا بكتری��ا 

بعزلتیھ�ا  L. acidophilus  افي حین كانت بكتری� ، ppm ٠.٤عند التركیز ، على التوالي ، ملم  ١٣و
ل�م تت�أثر أي م�ن الع�زالت البكتیری�ة  ٠ی�وي ارثرومایس�ین حساسیة للمضاد الح أكثرالمحلیة والمستوردة 

أظھ��رت جمی��ع الع��زالت  ٠بالمض��اد الحی��وي سیفالكس��ین والكلورامفینیك��ول عن��د التراكی��ز المس��تخدمة 
 .Strepع��دا بكتری��ا  ٠.٠٢ppmو ٠.٠١البكتیری��ة حساس��یة للمض��اد الحی��وي االمبس��لین عن��د التركی��ز

thermophilus  وL. bulgaricus  وL. plantarum  التي كانت حساسة لھ�ذا المض�اد عن�د التركی�ز
 .Lتج��اه المض��اد الحی��وي نیومایس��ین ع��دا بكتری��ا جمی��ع الع��زالت البكتیری��ة حساس��یة  أظھ��رت ٠ األق��ل

bulgaricus وL. acidophilus لذلك اختلفت العزالت البكتیری�ة م�ن  ٠ ا المحلیة والمستوردةمبعزلتیھ
ة وعلی�ھ  یج�ب األخ�ذ بنظ�ر االعتب�ار حساس�یتھا لھ�ذه المض�ادات عن��د حی�ث مقاومتھ�ا للمض�ادات الحیاتی�

استخدامھا كبادئات لمنتوج�ات األلب�ان المص�نعة م�ن حلی�ب یحت�وي عل�ى بقای�ا مض�ادات حیاتی�ة بتراكی�ز 
  ٠مثبطة لنموھا

  
  المقدمة

للمض�اد الحی�وي البنس�لین فق�د ش�ھد الع�الم اس�تخدام  Alexander Flemingمنذ اكتش�اف الع�الم 
سع للمضادات الحیویة في معالجة مختلف األمراض ، وحدث تطور كبی�ر للمض�ادات الحیوی�ة ، وم�ن وا

والس�یما اس�تخدام الع�الج بالمض�ادات الحیوی�ة  ،ثم الوثوق بالعالج الطبي واالعتماد علی�ھ اعتم�اداً كبی�راً 
ی�ة كع�الج ھ�و ھن�اك بع�ض المعوق�ات ت�رتبط باس�تخدام المض�ادات الحیو. ضد مختلف البكتریا المرض�یة

التخلص من فعل المضادات الحیویة التي لم تمیز م�ا ب�ین البكتری�ا المرض�یة والبكتری�ا المفی�دة الموج�ودة 
وھكذا فان العالج بالمضادات الحیویة تؤدي إلى تغی�ر ف�ي ت�وازن األحی�اء المجھری�ة . في القناة الھضمیة

الج تس��تمر حت��ى بع��د التوق�ف ع��ن أخ��ذ الع��بالجھ�از الھض��مي مس��ببة العدی�د م��ن الت��أثیرات الجانبی��ة الت�ي 
إن االس��تخدام المف��رط للمض��ادات الحیوی��ة أدى إل��ى اكس��اب البكتری��ا كم��ا . واالس�تخدام الس��ریع والط��ارئ

ال�ذي یقت�ل البكتری�ا الكروی�ة  Vancomycinمقاومة للمضادات البكتیریة مثل استخدام المض�اد الحی�وي 
ال��ذي یقت��ل البكتری��ا العنقودی��ة Methicillinلحی��وي ال��ـواس��تخدام المض��اد ا (Enterococci)البرازی��ة 

المرض�یة باس�تخدام المض�ادات الحیوی�ة  األخ�رى األحی�اءكذلك السیطرة عل�ى  Staph. aureusالذھبیة 
الطبیعی�ة  لألحی�اءإال أن ل�ھ ت�أثیراً ق�اتالً  Clostridium difficileمثل مرض اإلسھال المتسبب ببكتریا 

ط��رق  إح��دى ھ��ي  اكتس��اب المناع��ة ض��د الم��رضإن .  )١٩٩٩،  Sanders(الموج��ودة ف��ي األمع��اء 
 (WHO)الطبی�ة ، وھ�ذه م�ا أوص�ت ب�ھ منظم�ة الص�حة العالمی�ة  باألدوی�ةم�ن المعالج�ة  وأفضلالوقایة 
 ،وآخ��رون  Stanton(ب��رامج للتقلی��ل م��ن اس��تخدام المض��ادات الحیوی��ة م��ن قب��ل اإلنس��ان  بإتب��اعوذل��ك 
٢٠٠١.(  

دام طریقة لمعالجة المرض من دون الضرر باألحیاء المجھریة الطبیعیة الموجودة وعلیھ فان استخ     
كمصدر إضافي  األلبانفي األمعاء ھو الحل األسلم ، ویتم ذلك باستخدام البكتریا العالجیة في منتوجات 

وعند  )خمیرة أو عفن  بكتریا و( ر من األحیاء المجھریة للتغذیة والذي یحوي على واحدة أو أكث
  .عن طریق تحسین نوعیة األحیاء المعویة اً مفید اً تناولھا من قبل اإلنسان یكون لھا تأثیر

                                                 
   ١٨/٢/٢٠٠٩وقبولھ  ٢٨/١٠/٢٠٠٨تاریخ تسلم البحث 
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خالل العقد الماضي أصبح من الممكن استخدام البكتریا الصحیة في األغذیة والصیدلیات 
وبعض المنتوجات المستخدمة في التغذیة ، وعلیھ فقد ازداد استھالك األغذیة الوظیفیة الحاویة على 

 .Lبكتریا الصحیة في معظم أوربا فجأة وكذلك فانھ قد انتشرت األغذیة الحاویة على بكتریا ال
acidophilus  وبكتریاBifidobacterium sp.  أو كالھما معاً في كل من أمریكا وآسیا حیث إن

 ،  Shahو  Dave(منتوجاً محتویاً على البكتریا أعاله تباع بشكل أقراص أو كبسوالت  ٩٠أكثر من 
١٩٩٨.(  

لمعرفة مدى وبتراكیز مختلفة من المضادات الحیویة  عدة اً أنواعاستخدام  إلى لبحثاھدف 
مقاومة عزالت بكتریا حامض الالكتیك العالجیة المحلیة والمستوردة لتلك المضادات لغرض استخدام 

  .ھذه البكتریا في المنتوجات اللبنیة 
  

  البحث وطرائقھمواد 
مضادات الحیاتیة المختلفة في العزالت البكتیریة المحلیة والمستوردة تم دراسة تأثیر بعض  ال

 و L.bulgaricusو L. plantarumو L. acidophilusو  .Bifidobacterium spلكل من بكتریا
Strep. thermophilus  وL. casie  باستخدام طریقة االقراص المغمورة)Disk assay(٠ 

لتي تم الحصول علیھا من معمل األدویة في سامراء وكلیة وااستخدمت المضادات الحیویة اآلتیة 
  .)مل/مایكروغرام ( وبالتراكیز أدناهجامعة الموصل  –الصیدلة 
  

 تركیزه  المضاد الحیوي تركیزه  المضاد الحیوي
Erythromycine  ٠.٠٨٠،     ٠.٠٤٠  Neomycine  ٠.٣٠٠،      ٠.١٥٠  

Cephalexine  ٠.١٥٠،      ٠.٠٧٥  Chloramphenicol  ١.٦٠٠،       ٠.٨٠٠  
Ampicilline  ٠.٠٢٠،      ٠.٠١٠  Streptomycine  ٠.٤٠٠،       ٠.٢٠٠  
Tetracycline  ٠.٢٠٠،      ٠.١٠٠  Penicilline  ٠.٠١٢،       ٠.٠٠٦  

  
للحصول  بالماء المقطر المعقمتم تحضیر تراكیز مختلفة قیاسیة من المضادات الحیویة ثم خففت 

والمعتمدة من قبل منظمة الصحة ) ١(جدول الوالمذكورة في ) مل/مایكروغرام(وبةعلى التراكیز المطل
والحدود كل مضاد حیوي  لتأثیروتباینت التخافیف تبعا ) ١٩٩٥،وآخرون WHO)Guptaالعالمیة 

   ٠الدنیا المسموح بھا
 MRSو) ١٩٥٦( وآخرون Elliker ما ورد في حسب Elliker agarحضر الوسط الغذائي 

agar ـل طبقا Deman   دقیقة  ١٥م لمدة ◌ْ  ١٢١تم التعقیم في المؤصدة على ) ١٩٦٠(وآخرون
مل  ٠.١م وصبت في اطباق بتري المعقمة وتركت للتصلب ثم نقل ◌ْ  ٥٠وبردت االوساط الى أقل من 

 أعالهالمذكورة  والمنماة على الوسط السائل من العزالت البكتیریة المنشطة المحلیة والمستوردة
غمرت  ٠بتري  أطباقالمتصلبة في قة النشر السطحي على سطح االوساط الغذائیة ونشرت بطری

في   Difco laboratoriesملم القیاسیة والمعقمة والمنتجة من شركة ٥ األقطارالترشیح ذات  أقراص
ووضعت على سطح الوسط الغذائي في  أعالهالتراكیز المختلفة من المضادات الحیویة والمحضرة 

ساعة وفي ٢٤م لمدة ◌ْ  ٣٧وضع في كل طبق ثالثة اقراص وحضنت االطباق على  بحیث األطباق
بعد  ٠للبكتریا العصویة وفي ظروف ھوائیة للبكتریا الكرویة  CO2% ١٠ظروف الھوائیة بوجود 

   ٠باستخدام المسطرة  )ملم(ذلك تم قیاس قطر منطقة التثبیط حول كل قرص 
  

  النتائج والمناقشة
ری�ة حساس�یة مختلف�ة تج�اه المض�ادات الحیوی�ة المختلف�ة وھ�ذا م�ا وج�ده أظھرت األحی�اء المجھ

Gupta  بأن بكتریا حامض الالكتیك تختلف في حساسیتھا تجاه المض�ادات الحیوی�ة )  ١٩٩٥( وآخرون
وأظھرت جمیع العزالت البكتیری�ة حساس�یة تج�اه المض�اد الحی�وي تتراس�ایكلین ف�ي التركی�زین . المختلفة

عل�ى ،  مل�م ١٣،  ١٢تراوحت أقطار المنطقة الخالی�ة م�ن النم�و م�ن  اذ  ppm ٠.٢و  ٠.١المستخدمین 
مل�م لبكتری�ا  ٣٤وھي األقل تأثراً بالمضاد الحیوي إلى  L. acidophilus    للعزلة المستوردة، التوالي 

L. bulgaricus  وھ�ذا ) ١(والتي كانت أكثر حساسیة بھذا المضاد الحی�وي كم�ا ھ�و واض�ح ف�ي الش�كل
م��ن أن المض��اد الحی��وي تتراس��ایكلین یعم��ل عل��ى تثب��یط البكتری��ا ) ١٩٨٨(ف��ق م��ع م��ا ذك��ره ال��دلیمي یت

الموجبة لص�بغة ك�رام ، وأن�ھ یقت�ل البكتری�ا الس�البة لص�بغة ك�رام وذل�ك م�ن خ�الل ت�أثیره المث�بط لعملی�ة 
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ة ع�دا بكتری�ا أما المضاد الحیوي البنسلین ثبط جمیع الع�زالت البكتیری� )RNA(تخلیق الحامض النووي 
L. acidophilus  ٠.٠٠٦(بعزلتیھ�ا المحلی�ة والمس�توردة عن�د اس�تخدام التركی�ز األق�ل ppm(  ك�ان  اذ

وھ�ذا یتف�ق )  ٢(على التوالي ، وكما ھو واض�ح ف�ي الش�كل ، ملم  ٧و  ٩قطر المنطقة الخالیة من النمو 
م بالمض�اد الحی�وي البنس�لین م�ن حول تثبیط البكتریا الموجب�ة لص�بغة ك�را) ١٩٨٨(الدلیمي مع ما وجده 

 إل��ىخ��الل دور ھ��ذا المض��اد ف��ي إیق��اف تخلی��ق الببتی��دوكالیكان المك��ون ال��رئیس للج��دار الخل��وي وك��ذلك 
 وأم��ینالع��اني ( للج��دار ال��داخلي للبكتری��ا اً تم��زق الغش��اء الس��ایتوبالزمي للخلی��ة مس��بباً تلف��اً غی��ر رجعی��

،١٩٩٠ (.  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ة العزالت البكتیریة تجاه المضاد الحیوي تتراسایكلینحساسی) ١(الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حساسیة العزالت البكتیریة تجاه المضاد الحیوي البنسلین) ٢(الشكل 
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  وج���د ب���أن جمی���ع الع���زالت البكتیری���ة المحلی���ة والمس���توردة كان���ت غی���ر حساس���ة للمض���اد كم���ا 
إذ تراوح�ت أقط�ار المن�اطق الخالی�ة  ، ppm ٠.٤و  ٠.٢الحیوي ستربتومایسین عند استخدام التركیزین 

 .Lو  L. bulgaricusع��دا بكتری��ا  )مل��م ٥بض��منھا قط��ر الق��رص (مل��م  ٨إل��ى  ٦م��ن النم��و م��ن 
plantarum  ٠.٤ الع�اليلھما عند استخدام التركیز  اً مثبط اً لھ تأثیركان فان ھذا المضاد الحیوي ppm 

كما ھو واضح ف�ي الش�كل  ، على التوالي ، ملم ١٣و ١٥مو لھما ت أقطار المنطقة الخالیة من النإذ بلغ ،
من أن ھذا المضاد الحیوي ال یؤثر على البكتری�ا ) ١٩٨٨(وھذه النتائج تتفق مع ما وجده الدلیمي  )  ٣(

إذ یعمل على إیقاف عملی�ة  ،الموجبة لصبغة كرام وأن تأثیره ینحصر على البكتریا السالبة لصبغة كرام 
 ٤٦ب��أن  واذك��ر نال��ذی) ١٩٩٨(وآخ��رون  Charterisك��ذلك اتفق��ت ھ��ذه النت��ائج م��ع .  تخلی��ق الب��روتین

 ١٠قاوم��ت المض��اد الحی��وي ستربتومایس��ین عن��دما ك��ان تركی��زه  Lactobacillusس��اللة م��ن بكتری��ا 
ی����ویین تتراس����ایكلین وأن ھ����ذه البكتری����ا كان����ت حساس����ة لك����ل م����ن المض����ادین الح م����ل/ م����ایكروغرام

  . وكلورامفینیكول
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
      

  حساسیة العزالت البكتیریة تجاه المضاد الحیوي ستربتومایسین) ٣(الشكل 
  
  
حساس���یة الع���زالت البكتیری���ة المحلی���ة والمس���توردة تج���اه المض���اد الحی���وي ) ٤(الش���كل  یب���ینو

وكان أكثرھا حساسیة تجاه ھذا المض�اد  ppm ٠.٠٨و  ٠.٠٤ارثرومایسین عند التركیزین المستخدمین 
إذ بلغ قط�ر المنطق�ة الخالی�ة م�ن  ،بعزلتیھا المحلیة والمستوردة  L. acidophilus            ھي بكتریا
أظھرت العزالت المستوردة حساسیة أقل من ، كما  على التوالي، ملم  ٢٥،  ١٣و  ٢٣،  ١٥النمو لھما 

ف��ي ح��ین ل��م تظھ��ر  L. acidophilusو  .Bifidobacterium spالع��زالت المحلی��ة لك��ل م��ن بكتری��ا 
بل�غ قط�ر  اذ ppm ٠.٠٨ - ٠.٠٤حساسیة تجاه ھذا المضاد الحیوي بتركیزی�ھ  L. bulgaricusبكتریا 

عند التركیزین المستخدمین في حین وجد بأن بكتری�ا  ،على التوالي ، ملم ٦و ٦خالیة من النمو المنطقة ال
L. plantarum ٠.٠٤تج��اه ھ��ذا المض��اد الحی��وي عن��د التركی��ز  ل��م تك��ن حساس��ة ppm  إذ بل��غ قط��ر

المض�اد الحی�وي عن�د التركی�ز ملم في حین كان�ت ھ�ذه البكتری�ا حساس�ة لھ�ذا  ٦المنطقة الخالیة من النمو 
٠.٠٨ ppm  ملم ١٤إذ بلغ قطر المنطقة الخالیة من النمو  .  

المض�اد الحی�وي سیفالكس�ین باس�تثناء أثر لم تت�أي من العزالت البكتیریة  كما دلت النتائج على أن
 ٠.١٥٠و  ٠.٠٧٥الت�ي أظھ�رت حساس�یة تجاھ�ھ عن�د التركی�زین المس�تخدمین  L. plantarumبكتری�ا 
ppm ، وكم��ا ھ��و ، عل��ى الت��والي، مل��م للتركی��زین  ٢٣و  ١٩الخالی��ة م��ن النم��و إذ بلغ��ت أقط��ار المنطق��ة

   ).٥(واضح في الشكل 
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  حساسیة العزالت البكتیریة تجاه المضاد الحیوي أرثرومایسین) ٤(الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حساسیة العزالت البكتیریة تجاه المضاد الحیوي سیفالكسین) ٥(الشكل 
  

 كان�ت L. plantarumو  Strep. thermophilus  ،L. bulgaricusوج�د ب�أن بكتری�ا كم�ا 
حی��ث كان��ت أقط��ار  ppm ٠.٠٢ - ٠.٠١لمس��تخدمین حساس��ة للمض��اد الحی��وي األمبس��لین ب��التركیزین ا

 عن��د التركی��زین ،عل��ى الت��والي ، مل��م  ٢٦و  ١١،  ٢٣و  ١٤،  ١٦و  ١٦المنطق��ة الخالی��ة م��ن النم��و 
 ٠.٠١ س��تخدمین ، أم��ا بقی��ة الع��زالت فانھ��ا ل��م تك��ن حساس��ة تج��اه ھ��ذا المض��اد الحی��وي عن��د التركی��ز الم

ppm ٠.٠٢مضاد الحیوي عند التركیز العاليل، في حین كانت جمیعھا حساسة لھذا ا ppm ،  وكم�ا ھ�و
م��ن أن بكتری��ا )  ٢٠٠٢( ون وآخ��ر El-Shafei     وھ��ذا یتف��ق م��ع م��ا وج��ده ) ٦(واض��ح ف��ي الش��كل 

Strep. thermophilus  ًكانت حساسة لكل من األمبسلین وكلورامفینیكول وأرثرومایسین وتتف�ق أیض�ا
تج���اه  L. acidophilusم���ن حساس���یة بكتری���ا  )٢٠٠٤(وآخ���رون  Abd-Elsalamم���ع م���ا وج���ده 

  .  المضادات الحیویة أمبسلین وستربتومایسین
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  حساسیة العزالت البكتیریة تجاه المضاد الحیوي أمبسلین) ٦(الشكل 
  

ھ�ذا المض�اد  أما المضاد الحیوي نیومایسین فقد أظھرت جمی�ع الع�زالت البكتیری�ة حساس�یة تج�اه
 .Lوبكتری�ا  L. bulgaricus ع�دا بكتری�ا  ppm ٠.٣٠٠و  ٠.١٥٠لتركیزین المس�تخدمین اب�الحی�وي 

acidophilus ٦بلغت أقطار المنطق�ة الخالی�ة م�ن النم�و لھ�ذه الع�زالت  بعزلتیھا المحلیة والمستوردة اذ 
قی�ة كانت األكثر حساسیة من ب L. plantarumوأن بكتریا ، على التوالي ، ملم  ٦و  ٦،  ٦و  ٦،  ٦و 

إذ بلغ��ت أقط��ار المنطق��ة الخالی��ة م��ن النم��و عن��د ك��ال  ،الع��زالت األخ��رى تج��اه ھ��ذا المض��اد الحی��وي 
  . ) ٧(كما ھو واضح في الشكل  على التوالي، ملم  ٢١،  ٢١التركیزین 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  حساسیة العزالت البكتیریة تجاه المضاد الحیوي نیومایسین) ٧(الشكل 
  

للمض���اد الحی���وي ع الع���زالت البكتیری���ة كان���ت حساس���ة ب���أن جمی���) ٨(الش���كل كم���ا یالح���ظ م���ن 
 Strep. thermophilusوأن كل من بكتری�ا  ppm ١.٦ - ٠.٨كلورامفینیكول بالتركیزین المستخدمین 

أظھ��رت أكث��ر حساس��یة تج��اه ھ��ذا المض��اد الحی��وي م��ن غی��رھم ، إذ بلغ��ت أقط��ار  L. bulgaricusو 
یمك��ن  بأن��ھنس��تنتج م��ن ذل��ك   .  عل��ى الت��والي، مل��م  ٤٠و  ٤٠،  ٤٠و  ٤٠المنطق��ة الخالی��ة م��ن النم��و 

استخدام بكتریا حامض الالكتیك العالجیة في المنتوجات اللبنیة المختلفة ومعرفة تركیز المض�اد الحی�وي 
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المقاوم لھ عند وج�ود بقای�ا م�ن ھ�ذه المض�ادات المس�تخدمة كع�الج للحیوان�ات المریض�ة بم�رض التھ�اب 
  .الضرع  
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EFFECT OF SOME ANTIBIOTICS ON GROWTH OF PROBIOTIC 
LACTIC ACID BACTERIA  

 
Hassan GH. M.                       H. S. Mohammed                      N. F. Mohammed 

Food Sci. and Biotechnology Dept., College of Agric. and Forestry,  
Mosul Univ., Iraq. 

 
ABSTRACT 

The effect of different antibiotics on local and imported bacteria 
Bifidobacterium sp., Lactobacillus acidophilus, L. plantarum, L. bulgaricus , 
Streptococcus thermophilus, L. Casie has been studied by using Disk assay . 
All bacteria were found to be sensitive to tetracycline at the concentrations 0.1, 
0.2 ppm. The inhibition zone ranged from 12-34 mm . All bacteria except  L. 
acidophilus were inhibited by ampicilline . All bacteria except L. bulgaricus and 
L. plantarum were found to be sensitive to streptomycine at the concentrations 
0.2, 0.4 ppm . The inhibition zones  were 13 and 15 mm, respectively, at 
concentration of 0.4 ppm . Local and imported L. acidophilus were found to be 
more sensitive to erythromycine . None of the bacteria were affected by 
cephalexine and chloramphenicol at the concentrations used . All bacteria 
showed sensitivity toward ampicilline at concentration of 0.2ppm except Strep. 
thermophilus, L. bulgaricus and L. plantarum which were sensitive to this 
antibiotic at the concentration of 0.1ppm . All bacteria except L. bulgaricus, 
local and imported L. acidophilus showed sensitivity to neomycine at the 
concentrations 0.150 and 0.300 ppm . In conclusion bacteria differed in 
antibiotics resistance and this must be taken into consideration when using 
these bacteria as starters in dairy products processed from milk containing 
residues of antibiotics with inhibiting concentrations to their growth. 
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التسمم الغذائي ـ الطبعة الثانی�ة ـ وزارة التعل�یم الع�الي والبح�ث ).  ١٩٨٨( خلف صوفي داود  ،الدلیمي 
  .العلمي ـ العراق

دار الحكمة للطباعة والنش�ر ، ، المجھریة  األحیاء مبادئ). ١٩٩٠(سلیمان  وأمین، فائز عزیز  ،العاني
  .العراق الموصل ،

اس�تخدام ع�زالت محلی�ة ) . ٢٠٠٨(فخ�ري محم�د  غانم محمود ، وحام�د ص�الح محم�د ، ون�زار ،حسن 
مجل�ة زراع�ة . مختلفة من بكتریا حامض الالكتیك في مقاومة أمالح الصفراء وخفض الكلسترول 
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