اثرات آنتی باکتریال سویه های مختلف الکتوباسیلوس بر روی باکتری پاتوژن
سالمونال انتریکا
هزین طاهانضاد* ،1.شهزام نقی ساده رییسی  ،2حاهی کابوسی
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 -1دانشجوی کارشناسی ارشد گزوه علوم و صنایع غذایی ،دانشگاه آساد اسالهی
 -2استادیار گزوه علوم و صنایع غذایی ،دانشگاه آساد اسالهی ،واحد آیت اله آهلی
 -3استادیار گزوه هیکزوبیولوصی ،دانشگاه آساد اسالهی ،واحد آیت اله آهلی

چکیده
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S
f

در ایي تحقیق احزات آًتی ثبمتزیبل عَیِ ّبی هختلف المتَثبعیلَط ثز رٍی ثبمتزی پبتَصى عبلوًَال اًتزینب ثب اعتفبدُ اس تغت

well

 diffusionهَرد ثزرعی قزارگزفت .عَیِ ّبی هختلف المتَثبعیلَط پالًتبرٍم در هحیط مؾت  MRSثزاث مؾت ٍ تنخیز ؽذًذ ٍ ثب
مؾت در هحیط  MRSآگبر ملٌی خبلـ ثذعت آهذ .عَپزًبتبًت خبم عَیِ ّب

o
e

ثب اعتفبدُ اس اًنَثبتَر ؽینز در هحیط مؾت MRS

ثزاث تْیِ گزدیذ ٍ ثب عبًتزیفَص جذاعبسی ؽذ .عپظ خبفیت ضذ ثبمتزیبیی عَپزًبتبًت عَیِ ّب ثب اعتفبدُ اس تغت ،well diffusion
در  pHطجیؼی ٍ  pHخٌخی ثزرعی گزدیذ .ثزاعبط ًتبیج ثذعت آهذُ ،عَپزًبتبًت عَیِ ّب در ّز دٍ ؽزایط  pHقبدر ثِ هْبر پبتَصى

v
i
h

ثَدًذ ٍ ّبلِ ػذم رؽذ تؾنیل دادًذّ .وچٌیي ث ب تغلیع عَپزًبتبًت ثَعیلِ رٍتبری اٍاپزاتَر ثزخی اس عَیِ ّب احز هْبری ثیؾتزی ًؾبى
دادًذ .ثیؾتزیي احز هْبرمٌٌذگی تزمیجبت ثز رٍی رؽذ ثبمتزی عبلوًَال اًتزینب در ؽزایط خٌخی هزثَط ثِ تیوبر خٌخی تغلیع ؽذُ ثَد
مِ در ایي ؽزایط عَیِ  ATCC14917احز هؼٌبداری ًغجت ثِ عبیز عَیِ ّب ًؾبى داد( .)P<0/05ثِ هٌظَر مبّؼ خطب ّز آسهَى عِ ثبر

c
r

تنزار ؽذ ٍ قطز ّبلِ ػذم رؽذ اًذاسُ گیزی ٍ تَاًبیی ضذ ثبمتزیبیی آًْب ثب ّن هقبیغِ ؽذ .لذا ایي ًتبیج ًؾبى دٌّذُ تَلیذ تزمیجبت
ضذ ثبمتزیبیی فؼبل تَعط عَیِ ّبی هَرد ثزرعی هی ثبؽذ.

کلوات کلیدی :فؼبلیت ضذ ثبمتزیبیی ،عَپزًبتبًت ،المتَثبعیلَط پالًتبرٍم ،عبلوًَال اًتزینب
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A

هقدهه
اهزٍسُ ػفًَت ّبی ًبؽی اس هَاد غذایی ،ینی اس هْن تزیي چبلؼ ّب ثزای عالهت ػوَهی ،ایجبد ثیوبری ،گبّی هٌجز ثِ هزه ٍ
ّوچٌیي هَجت اس دعت دادى عزهبیِ اقتقبدی هی ثبؽٌذ] .[2ثیوبری ّبی هٌتقلِ اس غذا ؽبهل عٌذرم حبد ٍ هشهي اس ؽذت ٍ ثقبی
هتفبٍت چٌذ هینزٍارگبًیغن پبتَصى عجت هی ؽَدً .غجت ثیوبری ًبؽی اس غذا ،ثَاعطِ ّز دٍ ػبهل ثیوبریشا (گًَِ  /عَیِ ،تلقیح ٍ
غیزُ) ٍ هیشثبى (عي ،جٌظ ،ایوٌی ٍ غیزُ) هتفبٍت اعت ] .[8ثِ طَر خبؿ ،ثقب هینزٍارگبًیغن ّب در هَاد غذایی هی تَاًذ هٌجز ثِ
فغبد ٍ خزاة ؽذى میفیت هحقَالت هَاد غذایی ٍ یب ثبػج ػفًَت ٍ ثیوبری ؽَد .در هیبى پبتَصى ّبی ثبمتزیبیی ًبؽی اسغذا،
عبلوًَال اًتزینب ػوذُ تزیي ػبهل ثیوبریشایی اس لحبظ هیشاى هزه ٍ هیز عبالًِ هی ثبؽذ] [5,10مِ افشایؼ ثیوبری عبلوًَلَعیظ در
طی دِّ  1980ثِ ٍضَح در مؾَرّبی تَعؼِ یبفتِ هؾبّذُ ؽذُ اعت] .[7فؼبلیت آًتبگًَیغتی ثبمتزی ّبی اعیذ المتیل در ثزاثز
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پبتَصى ّبی هینزٍثی در ثیي فبمتَرّبی دیگز هوني اعت ثِ هْبر آًْب مول مٌذ ،مِ در ٍاقغ یل رٍػ هْن ثزای گغتزػ طیف
ٍعیؼی اس غذاّبی عبلن هی ثبؽذ] .[2ثٌبثزایي هٌبثغ جبیگشیي ایوي ،تزمیجبت ضذ هینزٍثی هَحز ٍ احتوبال طجیؼی یل هَضَع

S
f

اعتزاتضیل تحقیقبتی ،درّز دٍ سهیٌِ پشؽنی ٍ فٌبیغ غذایی ّغتٌذ]ّ .[5ذف اس ایي تحقیق ثزرعی احزات آًتی ثبمتزیبل عَیِ ّبی
هختلف المتَثبعیلَط ثز رٍی ثبمتزی پبتَصى عبلوًَال اًتزینب هی ثبؽذ.
هواد و روش ها

1سویه های باکتزی و هحیط رشد

o
e

عَیِ ّبی هینزٍثی اعتبًذارد المتَثبعیلَط پالًتبرٍم( ،)ATCC:8014المتَثبعیلَط پالًتبرٍم ( ٍ )ATCC:14917عبلوًَال اًتزینب

v
i
h

( ) ATCC:1639ثقَرت لیَفیلیشُ اس هزمش ملنغیَى قبر چْب ٍ ثبمتزی ّبی عبسهبى پضٍّؼ ّبی ػلوی ٍ فٌؼتی ایزاى ٍ عَیِ
المتَثبعیلَط پالًتبرٍم ( )ATCC :13643اس آسهبیؾگبُ هزمشی اًغتیتَ پبعتَر ایزاى خزیذاری ؽذًذ ،هحیط مؾت ّبی  MRSثزاث

c
r

(هزك آلوبى) MRS ،آگبر( ٌّ Himediaذ) Brain Heart Infushion ،ثزاث (  Biolifeایتبلیب ) ًَ ،تزیٌت آگبر (هزك آلوبى) ٍ
آگبر آگبر(هزك آلوبى) اعتفبدُ ؽذًذ.
تولید سوپزناتانت

A

ثزای تَلیذ عَپزًبتبًت ،طجق رٍػ اس مؾت یل ؽجِ عَیِ ل .پالًتبرٍم ثَعیلِ لَح اعتزیل در عزم فیشیَلَصی رقیق گزدیذ ٍ ثزرٍی
ّوشى قزارگزفت تب مذٍرت عَعپبًغیَى هؼبدل ًین هل فبرلٌذ 1/5 × 108 CFU/mlثذعت آیذ عپظ اس عَعپبًغیَى ثذعت آهذُ در
هحیط مؾت  MRSثزاث مؾت دادُ ؽذ ٍ در اًنَثبتَر ؽینزدار در دهبی  37درجِ عبًتیگزاد در ؽزایط ثی َّاسی اًنَثِ ؽذ .ثِ
هٌظَر جذاعبسی عَپزًبتبًت اس جغن علَل ثبمتزی ّب ثِ هذت  20دقیقِ در دهبی  4درجِ عبًتیگزاد ثب دٍر  4000×gعبًتزیفَص ؽذًذ.
 pHعَپزًبتبًت ثذعت آهذُ در هحذٍدُ  6/5تب  7ثب 1 NaOHهَالر تٌظین ؽذ .عپظ عَپزًبتبًت اس فیلتز اعتزیل  0/2هینزٍهتز ػجَر
دادُ ؽذ ٍ تَعط رٍتبری اٍاپزاتَر تغلیع ؽذ]. [9
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تعیین فعالیت ضد هیکزوبی
فؼبلیت ضذهینزٍثی عَپزًبتبًت جذا ؽذُ اس عَیِ ّب ثب رٍػ  well diffusionاًجبم ؽذ .طجق رٍػ اس مؾت یل ؽجِ عَیِ ؽبخـ
عَعپبًغیًَی هؼبدل ًین هل فبرلٌذ 1/5 × 108 CFU/mlثذعت آهذ .ثزای ایي آسهَى اس هحیط مؾت  BHIآگبر ًزم (حبٍی 0/7
درفذ آگبر) اعتفبدُ گزدیذ .ثؼذ اس رعیذى دهبی هحیط مؾت هذمَر حذٍد 40درجِ عبًتیگزاد اس عَعپبًغیَى ثذعت آهذُ عَیِ
ؽبخـ (در غلظت ًْبیی ) 107cfu/mlثِ هحیط مؾت  BHIآگبر ًزم (حبٍی  0/7درفذآگبر) اضبفِ ؽذ .عپظ پلیت ّب ثِ هذت یل
عبػت در دهبی یخچبل قزار دادُ ؽذًذ تب هحیط مبهال جبهذ گزدد .ثؼذ ثَعیلِ پی پت پبعتَر چبّل ّبیی ثب قطز  6هیلی هتز ایجبد
گزدیذ .هقذار 100هینزٍلیتز اس عَپزًبتبًت در ّز چبّل تلقیح ؽذ .ایي پلیت ّب ثِ هذت  4عبػت در دهبی یخچبل قزاردادُ ؽذًذ تب
مبهال عَپزًبتبًت جذة هحیط مؾت ؽَد .عپظ پلیت ّب ثِ هذت  24 -48عبػت در دهبی  37درجِ عبًتیگزاد اًنَثِ ؽذًذ .ثؼذ اس
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I

گذؽت سهبى هَرد ًظز ،قطز ّبلِ رؽذ یب ػذم رؽذ هزثَط ثِ عَیِ ّبی ؽبخـ اًذاسُ گیزی ؽذ ]. [1
تجشیه و تحلیل آهاری

S
f

در ایي تحقیق ًتبیج ثذعت آهذُ تَعط ًزم افشار  Spssآًبلیش ٍ هیبًگیي ّب در عطح احتوبل ( ) P<0/05هقبیغِ ٍ در ًْبیت ًوَدارّب
ثب ًزم افشار  Excelرعن گزدیذ.
نتایج

o
e

ًتبیج فؼبلیت ضذهینزٍثی عَپزًبتبًت عَیِ ّبی ل .پالًتبرٍم ثز ثبمتزی عبلوًَال اًتزینب درجذٍل 1آهذُ اعت.
جذٍل  .1هیشاى فؼبلیت ضذهینزٍثی عَپزًبتبًت عَیِ ّبی ل .پالًتبرٍم ثز ثبمتزی عبلوًَال اًتزینب (قطزّبلِ رؽذ یب ػذم رؽذ ثزحغت هیلیوتز)
ل .پالًتبرٍم
آسهَى Well diffusion

iv

8014ATCC

عَپزًبتبًت تغلیع ؽذُ

a

عَپزًبتبًت خٌخی

a

عَپزًبتبًت غیز خٌخی

a

9/33±1/15

7/33 ±1/15
9/33±1/15

13643ATCC

14917ATCC

h
c

b

a

8/67±1/15

9/33±2/30

b

b

6/00±0/00

a

r
A

7/33±1/15

a

11/33±1/15

9/33±1/15

*اػذاد ( اًحزاف هؼیبر  ±هیبًگیي ) دارای حزٍف هؾتزك در ّز عتَى اس لحبظ آهبری تفبٍت هؼٌی داری ثب ینذیگز ًذارًذ(0/05
<).
قطزّبلِ رؽذ یب ػذم رؽذ ثب احتغبة قطزچبّل (6هیلیوتز) درًظزگزفتِ ؽذ.

( میلی متر )

a

قطر هاله عدم رشد

a

a

ATCC 8014

ؽنل  .1احزفؼبلیت ضذهینزٍثی عَپزًبتبًت عَیِ ل .پالًتبرٍم  ATCC8014ثز ثبمتزی عبلوًَال اًتزینب

www.SID.ir

3

P

ؽنل ً 1ؾبى هی دّذ مِ احزفؼبلیت ضذهینزٍثی عَپزًبتبًت عَیِ ل .پالًتبرٍم  ATCC 8014هزثَط ثِ عَپزًبتبًت تغلیع ؽذُ ،غیز
خٌخی ٍ عَپزًبتبًت خٌخی فبقذ تفبٍت هؼٌی دار ثب ینذیگز ّغتٌذ (.)P>0/05

رشد ( میلی متر )

a
b

قطر هاله عدم

a

ATCC14917

ؽنل .2احزفؼبلیت ضذهینزٍثی عَپزًبتبًت عَیِ ل .پالًتبرٍم  ATCC 14917ثز ثبمتزی عبلوًَال اًتزینب

D
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ًتبیج ؽنلً 2ؾبى هی دّذ مِ ثیؾتزیي احزفؼبلیت ضذهینزٍثی عَپزًبتبًت عَیِ ل .پالًتبرٍم  ATCC 14917هزثَط عَپزًبتبًت تغلیع

S
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ؽذُ ٍ غیز خٌخی ثَدُ ٍ موتزیي احزفؼبلیت ضذهینزٍثی هزثَط ثِ عَپزًبتبًت خٌخی ثَدُ اعت .عَپزًبتبًت خٌخی دارای تفبٍت هؼٌی
داری ثب عبیزتیوبرّب ثَدُ ( ،)P<0/05اهب عَپزًبتبًت تغلیع ؽذُ ٍ غیز خٌخی دارای تفبٍت غیزهؼٌی داری ثب ینذیگز هی ثبؽٌذ
(.)P>0/05

ATCC 13643

v
i
h

رشد ( میلی متر )

b

b

قطر هاله عدم

a

o
e

c
r

ؽنل  .3احزفؼبلیت ضذهینزٍثی عَپزًبتبًت عَیِ ل .پالًتبرٍم  ATCC13643ثز ثبمتزی عبلوًَال اًتزینب
ًتبیج ثذعت آهذُ در ؽنل ً 3ؾبى داد مِ ثیؾتزیي احزفؼبلیت ضذهینزٍثی عَپزًبتبًت عَیِ ل .پالًتبرٍم  ATCC 13643هزثَط ثِ

A

عَپزًبتبًت غیزخٌخی ٍ موتزیي احز هزثَط ثِ عَپزًبتبًت خٌخی ثَدُ اعت .عَپزًبتبًت تغلیع ؽذُ دارای احزحذٍاعط ثَدُ اعت.
عَپزًبتبًت خٌخی دارای تفبٍت هؼٌی داری ثب غیزخٌخی ثَدُ ( ،)P<0/05اهب ثب عَپزًبتبًت تغلیع ؽذُ دارای تفبٍت غیزهؼٌی دار هی
ثبؽذ ( .)P>0/05عَپزًبتبًت تغلیع ؽذُ ًیش دارای تفبٍت هؼٌی داری ثب غیزخٌخی ثَدُ اعت (.)P<0/05
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( میلی متر )

سویه های ل .پالنتاروم

قطر هاله عدم رشد

a

a

a

ؽنل .4احزفؼبلیت ضذهینزٍثی عَیِ ّبی هختلف ل .پالًتبرٍم ثز ثبمتزی عبلوًَال اًتزینب درآسهَىWell diffusion
ًتبیج ملی ثذعت آهذُ در ؽنلً 4ؾبى هی دّذ مِ احز فؼبلیت ضذ هینزٍثی عَپزًبتبًت ّوِ عَیِ ّب ثز ثبمتزی عبلوًَال اًتزینب دارای
تفبٍت غیزهؼٌی دار ثب ینذیگز هی ثبؽٌذ(.)P>0/05
بحث و نتیجهگیزی
در آسهَى  Well diffusionعَپزًبتبًت ّبی خٌخی ٍ تغلیع ؽذُ ّوِ عَیِ ّب فؼبلیت هطلَثی ثزرٍی ثبمتزی ثیوبریشا ًؾبى ًذادًذّ .بلِ
ّبی ایجبد ؽذُ ثیؾتز هزثَط ثِ عَپزًبتبًت ّبی غیزخٌخی (تَلیذ اعیذ) ٍ تب حذٍدی هزثَط ثِ عَپزًبتبًت ّبی تغلیع ؽذُ ثَد .اس ثیي
عَیِ ّب ،ل .پالًتبرٍم  ATCC 14917 ٍ ATCC13643در ثیي تیوبرّبی هَرد ثزرعی تفبٍت هؼٌی داری ایجبد مزدًذ .اهب در هقبیغِ
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ملی عَیِ ّبی تغت ؽذُ ثز عبلوًَال اًتزینب احز هؼٌبداری ًذاؽتٌذ .هطبلؼبت هختلف ًؾبى داد مِ دیَارُ علَلی ثبمتزیْبی گزم هٌفی
در هقبثل ثغیبری اس آًتی ثیَتیل ّب ٍ تزمیجبت ؽیویبیی ضذ هینزٍثی هقبٍم ّغتٌذٍ .جَد الیِ لیپَپلی عبمبریذی دیَارُ ٍ تزمیت

S
f

مبتیًَی غؾب خبرجی اس دالئل هْن ایي هقبٍهت ًغجی گزم هٌفی ّب هی ثبؽذ] [5,6ثزاعبط ًتبیج ثذعت آهذُ ،تزمیجبت ضذهینزٍثی
عَیِ ّبی هَرد ثزرعی ثیؾتز اس ًَع اعیذّبی آلی هبًٌذاعیذ المتیل ٍ ًیش ًَػی اس پپتیذّب ّغتٌذ .ثغیبری اس تزمیجبت ضذ هینزٍثی
هبًٌذ اعیذّبی آلی ،پزامغیذ ّیذرٍصى ،دی اعتیل ،ثتب ّیذرٍمغیل پزٍپیًَبلذّیذ ٍ یب ثبمتزیَعیي( ضذثبمتزی یب پپتیذّبی

o
e

ثبمتزیَعتبتیل ٍ پزٍتئیي) هی تَاى تَعط ثبمتزی ّبی هختلف اعیذ المتیل در طَل اًنَثبعیَى تؾنیل ؽًَذ .اعیذّبی آلی (اعیذ
المتیل ٍ اعتیل) هحقَالت افلی هتبثَلیغن مزثَّیذرات ّغتٌذ ٍ طیف ٍعیؼی اس فؼبلیت ّبی ثبسدارًذُ در هقبثل ثبمتزی ّب،

v
i
h

هخوزّب ٍ مپل ّب دارًذ] .[4درهطبلؼِ حبضز ثب تغلیع عَپزًبتبًت عَیِ ّبی ل.پالًتبرٍم در ؽزایط  pHخٌخی تب حجن ینذّن اٍلیِ اس
جولِ عَیِ  ATCC14917تب حذ 1-2هیلی هتز ّبلِ ػذم رؽذ ًؾبى داد مِ یبفتِ ّبی تحقیق حبضز هَافق ثب تحقیقبت ٍ Toure
ّونبراى در عبل  2003ثَد .آًْب ثب ثزرعی ثز رٍی عَپزًبتبًت تَلیذ ؽذُ اس  6جذایِ

ثیفیذٍثبمتزیبیی ًَساداى دریبفتٌذ در ؽزایط pH

c
r

خٌخی عَپزًبتبًت جذایِ ّب احز هْبری ثز رٍی لیغتزیب هٌَعیتَصًش ًذاؽتٌذ .اهب ثب تغلیع مزدى عَپزًبتبًت تب حجن ینذّن  3عَیِ احز
هْبری ًؾبى دادًذ ّ ٍ Wangونبراى در عبل  2010در رٍؽی هؾبثِ ثیبى مزدًذ مِ عَپزًبتبًت خٌخی عَیِ ل .پالًتبرٍم جذا ؽذُ اس

A

هذفَع ًَساداى ؽیزخَار ٍ ملن تزؽی تبیَاًی ،فؼبلیت ضذ هینزٍثی ثب ّبلِ ػذم رؽذ حذٍد  6هیلیوتز ثزرٍی عبلوًَال اًتزینب داؽتٌذ .ثب
ثزرعی پزٍتئیي هینزٍثی جذا ؽذُ اس عَپزًبتبًت عَیِ ل.پالًتبرٍم ATCC8014تَعط ّ ٍ Ismailونبراى در رٍؽی هؾبثِ دریبفتٌذ مِ
ایي هبدُ دارای فؼبلیت ضذ هینزٍثی ثزػلیِ ثزخی ثبمتزی ّبی گزم هٌفی ثَد .در ًْبیت ثزرعی احز هْبرمٌٌذگی عَپزًبتبًت تَلیذ
ؽذُ در آسهَى  Well ddiffusionدر دٍ ؽزایط  pHطجیؼی ٍ  pHخٌخی ًؾبى داد مِ توبهی عَیِ ّب در ؽزایط طجیؼی احز ضذ هینزٍثی
داؽتِ ٍ ثیؾتزیي هیبًگیي قطز ّبلِ ػذم رؽذ ثز عبلوًَال اًتزینب در ایي ؽزایط هزثَط ثِ عَیِ ل .پالًتبرٍم  ATCC 13643هی ثبؽذ.
ثیؾتزیي احز هْبرمٌٌذگی تزمیجبت تَلیذ ؽذُ در ؽزایط خٌخی هزثَط ثِ تیوبرخٌخی تغلیع ؽذُ ثَدُ اعت مِ در ایي ؽزایط عَیِ ل.
پالًتبرٍم  ATCC14917ثز عبلوًَال اًتزینب احز هؼٌبداری ًغجت ثِ عبیز عَیِ ّب ًؾبى داد .اهب در هقبیغِ ملی فؼبلیت ضذ هینزٍثی عَیِ
ّبی هختلف ل .پالًتبرٍم ثز عبلوًَال اًتزینب احز هؼٌبداری ًذاؽتٌذ (.)P>0/05
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