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الملخص
البكتيريا النافعة (البروبيوتيك) لها تأثير إيجابي على صحة اإلنسان والحيوان ،لذلك يُعد العثور على أصناف جديدة من
البروبيوتيك بما تحمله من خصائص صحية محل تقدير من قِبل الجهات الطبية ،والعلمية ،والصناعية .تهدف هذه األطروحة
إلى عزل بكتيريا حمض اللبن من األسماك اإلماراتية المجففة تقليديًا ،فحص صفاتها كبكتيريا نافعة من حيث امتالك القدرة
على التحمل االجها الم ِعدي وال ُمعوي ،تحمل أمالح الصفراء ،القدرة على خفض الكليسترول ،الحساسية للمضا ات الحيوية،
امتالك فعالية ضد المكروبات ،أن تكون لديها قابلية لإللتصاق ،أن تكون ُمنتجة للسكريات المتعد ة المعقدة ،وغير ُمسببة لتحلل
الدم .كما تهدف األطروحة إلى التحقق من قدرة البكتيريا المعزولة من إضافة فوائد صحية لمنتج نقاق السمك المخمر بواسطتها،
كأن تعمل ك ُمثبطات لك ٍل من انزيمات ألفا أميليز و ألفا جلوكوسيداز ،أن تكون خافضة للضغط ،مضا ة لألكسدة ،وأن تمتلك
المقدرة على تحليل بروتينات نقانق السمك .أثبتت التجارب في هذه االطروحة ان تاثير االجها المعدي والمعوي علي اعدا
البكتيريا المعزولة من السمك المجفف ترواح ما بين  0.5-5.2 log10 CFU/mlخالل ساعتين من تحضين البكتيريا .وقد
كانت الخمس وثمانون عزلة أكثر تأثرً ا عند تعرضها لحمض  taurocholicمقارنة بحمضي  oxgallو . cholicمن بين
ً
تحمال كبي ًرا للظروف المعوية واألمالح الصفراوية .ثالثة عشر عزلة
الخمس وثمانين عزلة ،تسع وعشرون عزلة أظهرت
من بين التسع والعشرين عزلة التي امتلكت رجات تحمل ملحوظة قد اختيرت إلجراء اسات إضافية كونها بكتيريا
(بروبيوتيك) ُمحتملة .تفاوت ُمعدل إزالة الكلسترول بين  %6.5إلى  %59.1خالل  24ساعة من التحضين .كل العزالت
ْ
أبدت هاالت غير واضحة مما يعني أنها بكتيريا غير ُمسببة إلنحالل الدم .جميع العزالت
من نوع االنتيروكوكس ال ُمختبرة
كانت أكثر حساسية للبنسلين واألمبيسيلين مقارنة بالمضا ات الحيوية األخرى .الثالثة عشر عزلة من نوع االنتيروكوكس
أظهرت نسبة جيدة من  autoaggregationتراوحت بين  8.2 -21.3 %وبين  29 -67%على التوالي خالل  3ساعات
و 24ساعة من التحضين .لقد تم اختيار الست سالالت التالية إلعدا نقانق السمك ال ُمخمر:
E. faecium MF047470, E. faecium MF047495, E. faecium MF047509, E. faecium KY962874, E.
faecalis KY962905, and E. durans KY962882
تراوح تثبيط األميالز والجلوكوسيداز في نقانق السمك ال ُمعتق بواسطة بكتيريا من نوع االنتيروكوكس بين 23.9% - 41.4%
و  29.2% - 68.7%على التوالي ،خالل  21يوم من التخزين.
كلمات البحث الرئيسية :بكتيريا حمض الالكتيك ،بروبيوتيك ،مخفض للضغط ،نقانق السمك.

