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 بر روی باکتری های ایجاد کننده مسمومیت غذایی د میکروبی الکتوباسیلخاصیت ض

 نویسندگان: هانیه محبّی1، خانم دکترجمیله نوروزی2، آقای دکتر پرویز پاکزاد3

 

 چکیده

حیوانات م  انسان و در سال ارگانیسم های پروبیوتیک، نقش مهمیمیکروالکتوباسیل ها، به عنوان یکی از    

محصوالت غذایی تخمیری و به عنوان دارو، در  زیستی های نگهدارنده و به عنوان آغازگراین باکتری ها،  دارند.

خاصی   شناساییمورد استفاده قرار بگیرند. هدف از این مطالعه،  می توانند ،گزین بسیاری از آنتی بیوتیک هاجای

یجاد کننده مسمومی  ا استاندارد باکتری های وباسیل های جداسازی شده از روده مرغ در برابرتضد میکروبی الک

. به منظور انجام این آزمایش، ه اس بود انتریکاتیفی  سالمونال و لیستریا مونوسیتوژنز اشرشیا کلی، غذایی مانند

لص سازی و خا MRS کش  بر روی محیط ،کش پس از . شدندالکتوباسیل ها از روده مرغ جدا  ابتدا

شناسایی جنس و گونه این باکتری ها  مورفولوژی و بیوشیمیایی به منظوری مختلف هاالکتوباسیل ها، از آزمون 

 ای ایجاد کننده مسمومی  غذاییباکتری هدر برابر این باکتری ها  خاصی  ضد میکروبی استفاده گردید.

 الکتوباسیل زا گونه 3برای چاهک سنجیده شد.دیسک و انتشار از  با روش های نقطه گذاری، انتشار از استاندارد،

 PCR از روش مولکولی ،در نهای گردید.  استخراج آن ها DNA پرایمر ژن باکتریوسین طراحی و ،شاخص های

بر اساس نتایج به دس  آمده از این  .ده باند ژن باکتریوسین استفاده گردیدالکتروفورز به منظور مشاه دستگاه و

بیشترین فراوانی در ) باکتری الکتوباسیل نمونه 10رغ، آوری شده از روده های م نمونه جمع 011از مطالعه، 

الکتوباسیلوس پانتریس، الکتوباسیلوس گاسری  ارتباط با در  کمترین فراوانی و الکتوباسیلوس پالنتارومارتباط با 

 برابرر دبا میزان متفاوت،  که همگی واجد خاصی  ضد میکروبی به دس  آمد( الکتوباسیلوس فارسیمینیسو 

الکتوباسیلوس  از %10/58در ،PCRپس از انجام  .بودندایجاد کننده مسمومی  غذایی مورد نظر  های باکتری

با  .وجود ژن باکتریوسین اثبات گردید اسیلوس دلبروکیالکتوب از %011 و  کتوباسیلوس پاراپالنتارومالو  پالنتاروم

شده از روده مرغ بر روی باکتری های  خاصی  ضد میکروبی باکتریوسین الکتوباسیل های جدا مشاهده توجه به

به منظور سالمتی  مختلف ع غذایی و دارویییدر تولید صنا می تواناز آن ها  ایجاد کننده مسمومی  غذایی،

 استفاده نمود. و حیوانات نانسا

 ری های ایجاد کننده مسمومی  غذایی، باکتریوسین، باکتالکتوباسیل :کلید واژه ها
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 مقدمه

نقش مهمی در حفظ  که ور میکروبی مجاری گوارشی انسان و حیوانات هستندسید الکتیک از اعضای مهم فلباکتری های ا

، باکتری پروبیوتیک ور کلی این باکتری ها به عنوانتعادل اکولوژی گونه های متفاوت میکروارگانیسم ها به عهده دارند. به ط

و تخمیر محصوالت  کیفی  و ایمنی غذا()ظ در صنایع مختلف غذاییسالم  میزبان دارند و به عنوان محافتاثیرات مثبتی بر 

این باکتری ها برای دفع باکتری  ،در صنع  مرغ. شناخته شده اندو اصالح بو، طعم و باف  این محصوالت  گوشتی و سبزیجات

اولین بار در سال می شوند و تولید تخم مرغ استفاده های بیماری زای مرغ و به عنوان آنتی بیوتیک برای بهبود تولید گوش  و 

 ,Goktepe I). رایج شد GPA (Growth Promoting Antibiotic)استفاده از  ،بعد از آن ومورد استفاده قرار گرفتند  0491

et.al. 2005 , Abbass Hilmi H.T, et.al 2010) 

ثب ، فاقد اسپور، اغلب زنجیره گرم مباسیل و کوکوباسیل که به صورت  هستند از باکتری های اسید الکتیک ،الکتوباسیل ها

جزء فلور  ،این باکتری ها ، فاقد کاتاالز و اکسیداز و اندول و ناتوان در احیاء نیترات می باشند و اغلب غیر متحرک هستند.ای

 ,Shan N.P. 2009, Kandler O, et.al. 1984) شی، دستگاه تناسلی زنان شناخته شده اندنرمال دهان، دستگاه گوار

Sanders M.E. 2000).  

 .sanders M.E)در کاهش عدم تحمل الکتوز، کاهش اثرات هایپر کلسترومی  خاصی  پروبیوتیکی این باکتری ها به دلیل

 .Gluck U. et.al) و سموم  (Ouikui H, et.al. 2011)و تنفسی  (Krutman J. 2009)، کاهش ناراحتی های پوستی(2000

 ،(Gonzales S, et.al. 1994)یبوس  و نفخ شکم  ،.Jonkers D, et.al)  (2002پانکراسو بیماری های مزمن کبد و  (2003

 .Sanders M.E. 2000, Marteau P.R, et.al)و ضد آلرژی  اثرات ضد سرطانی و(Madden J.A. 2002) تحریک ایمنی 

 از آن ها می توان استفاده کرد. (2001

از جمله پاتوژن )فاسد کننده های  ع  از رشدی که بر روی باکتری های مختلفدر صنع  با توجه به اثرات ممان این باکتری ها

این باکتری ها  از دارند، سعی بر آن شده اس  تا غذا مانند لیستریا، کلوستریدیوم، انتروکوک، باسیلوس و استافیلوکوک ها و ...(

 Abbas Hilmi H.T, et.al. 2010).   فاده شودنوان نگهدارنده بیولوژیک غذا استآن ها به ع یا باکتریوسین های خالص شده

- Todorve S.D, et.al. 2013) 

به دلیل توانایی تولید ترکیبات ضد میکروبی همچون اسیدهای آلی، هیدروژن پراکسید و باکتریوسین  این باکتری هادر واقع،  

نتی بیوتیک ها در حذف آبسیاری از  جایگزین توانستند سایر میکروارگانیسم ها می باشند و با این عمل  ها قادر به مهار رشد

در میان ترکیبات های پاتوژن و بیماری زا گردند و در عوض، ایجاد تعادل اکولوژی در انسان و موجودات دیگر گردند.  باکتری

و مهارکننده ضد میکروبی مختلف، باکتریوسین ها مورد توجه بیشتری قرار گرفته اند، زیرا این ها می توانند به عنوان محافظ 

طبیعی مؤثر در مقابل بسیاری از باکتری های بیماری زا قرار بگیرند و جایگزین مواد نگهدارنده شیمیایی گردند. همچنین به 

روده شناخته شوند و توانایی های بالقوه ای نیز  عنوان مکمل غذای میکروبی زنده و تح  تاثیر میزبان با بهبود تعادل میکروفلور

و عطر غذا دارند و اثرات مفیدی بر سالم  مصرف کننده ایجاد می کنند. این ترکیبات ضد میکروبی از جنس در ایجاد طعم 

پروتئین هستند که بر روی طیف وسیعی از باکتری های دیگر اثر دارند و به صورت فعال بیولوژیکی و آب گریز بوده و معمواًل 

 Abbas). ا، هم بر روی کروموزوم و هم بر روی پالسمید قرار داردفاز رکود رشد تولید می شوند و ژن کد کننده آن ه در

Hilmi  H.T, et.al. 2010 - Abdulla A.A. 2014 - Latta Meskin N. 1980 - Todorve S.D, et.al. 2013) 
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دیواره سلولی،  SDS-PAGEفیزیولوژی و مورفولوژی، های روش های مختلفی برای شناسایی این باکتری ها هچون روش 

مطالعاتی که در   (Pilasombut K, et.al. 2005).وجود دارد DNAو ساختمان بازهای  16S-23S rRNAمقایسه توالی ها 

زمینه الکتوباسیل در ایران صورت گرفته بیشتر با هدف کاربرد در صنایع غذایی مختلف با انجام آنالیزهای مولکولی بوده 

اسازی الکتوباسیل ها و سنجش فعالی  باکتریوسین آن ها بر روی باکتری های از روده مرغ به منظور جد ،اس .در این مطالعه

 استفاده شد. لیستریا مونوسیتوژنزو سالمونال تیفی  ،اشرشیا کلیبیماری زای استاندارد 

 مواد و روش ها

 جداسازی و غربالگری الکتوباسیل ها از روده مرغ

کشتارگاه های مناطق اطراف تهران جمع آوری و نمونه( از  01ی مرغ )رف ، روده هاصورت گ 0349در این مطالعه که در سال 

ساع  به محیط آزمایشگاه منتقل شدند. پس از ایجاد برش های کوچک در شرایط استریل با تیغ  0 در مجاورت یخ، کمتر از

قرار گرفتند  MRS Broth (Merck Germany)حاوی محیط کش  اختصاصی  میلی لیتر 01استریل، درون لوله های حاوی 

درجه سانتی گراد نگهداری شدند. بعد از رشد باکتری ها، بر  38 در (Anoxomat)بی هوازی  ساع  در جار 09-95و به مدت 

ساع  نگهداری شدند. بعد  09کش  داده شدند و در شرایط هوازی به مدت  MRS Agar (Merck Germany)روی محیط 

 الی به منظور خالص سازی، رنگ آمیزی به روش گرم و مشاهده میکروسکوپی انجاممتو از پیدایش کلنی ها و انجام چند کش 

 SIM (Germany، اکسیداز )دیسک اکسیداز پادتن طبGermany (Merck ،))و آزمون های بیوشیمیایی کاتاالز شد

(Merck کتوباسیل ها، آزمون به منظور جداسازی و شناسایی الکتوباسیل ها صورت گرف . به منظور شناسایی گونه و سویه ال

قند( و محیط پایه فنل  w/v 0%فاقد عصاره گوش  و گلوکز )MRS Broth  (Merck Germany)محیط  0 تخمیر قندی در

گزیلوز، گاالکتوز، الکتوز، ملزیتوز، مانیتول و کاروز، رافینوز، رامنوز، فروکتوز، آرابینوز، تره هالوز، ساقند  00قند( با  w/v 0%رد )

درجه سانتی گراد نگهداری و  31-38روز در شرایط هوازی در دمای  1نمونه ها به مدت  انجام شد. (Merck Germany)مانوز

مقایسه و گونه و حتی سویه الکتوباسیل ها شناسایی  Bergeyتغییرات روزانه مشاهده و ثب  شدند. نتایج نهایی با جدول 

وباسیل، بعد از خالص سازی نمونه ها و شناسایی الکتوباسیل ها، از گردید. به منظور نگهداری طوالنی مدت نمونه های الکت

استفاده شد و پس از خنثی سازی محیط ها و  PBS Germany) (Merckو  Skim Milk + 15% Glycerolمحیط 

 .ددرجه سانتی گراد تا انجام آزمایشات بعدی فریز شدن -11میلی لیتری، در  8/0قرارگیری نمونه ها در اپندورف های 

                                                                                                                          سنجش فعالیت ضد میکروبی

 سکانتشار از دی ،(Spot Test)روش اصلی نقطه گذای  3بازدارندگی یا فعالی  مهاری الکتوباسیل های جدا شده به اثر       

(Disk diffusion)  و انتشار از چاهک(Well Diffusion)  ارزیابی شد. برای این منظور، ابتدا کش  های تازه از باکتری های

، لیستریا مونوسیتوژنز ATCC 8739، اشرشیا کلی ATCC 1943پاتوژن استاندارد سالمونال تیفی انتریکا زیرگونه تیفی 

ATCC 19115  بر روی محیطCaso Agar (TSA)  (Merck Germany) دمای  ساع  در 09به مدت  صورت گرف  و

سانتی گراد نگهداری شدند. سوسپانسیون میکروبی نیم مک فارلند از پاتوژن ها تهیه شد. از نمونه های  درجه 38-31

 ,BTL)وژدقیقه نمونه های رشد کرده سانتریف 01دور به مدت  9111و سرانجام در  الکتوباسیل نیز کش  تازه انجام شد

Bench Centrifuge)  و مطابق روش های بازدارندگی زیر سنجیده شدند. شدند 
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                                سنجش اثر بازدارندگی به روش نقطه گذاری 

 MRS Agarمیکرولیتر از مایع میکروبی الکتوباسیل به صورت نقطه در محیط  5-01انجام این آزمایش، ابتدا منظور  به  

(Merck  Germany)  آگار، سوسپانسیون میکروبی نیم مک  %18/1مولر هینتون آگار  قرارگرف . بعد از تهیه محیط کش

   MRS Agar (Merckفارلند تهیه شده از پاتوژن ها درون این محیط ها ریخته شد و سپس این محیط ها بر روی محیط 

Germany)  ساع  05-09ام سطح پلی  را بپوشانند. نمونه ها بعد از حاوی الکتوباسیل ریخته شدند، به طریقی که تم

 شد.  درجه سانتی گراد، مشاهده و قطر هاله های عدم رشد اندازه گیری 38نگهداری در دمای 

 سنجش اثر بازدارندگی به روش انتشار از چاهک 

 Merck)هینتون آگار ولربه منظور آزمون ایجاد چاهک، نمونه های پاتوژن توسط سوآب به صورت سطحی بر روی محیط م

Germany)  لوله استریل ریخته و داخل یک لوله  0کش  داده شدند. مایع های رویی الکتوباسیل درNaOH 0  نرمال تا زمان

متر( ریخته شد و لوله دیگر بدون تغییر باقی ماند. هیدروژن  pHخنثی شدن آن )اندازه گیری با کاغذ تورنسل و دستگاه 

تهیه شد. پس از کش  سطحی از پاتوژن ها بر روی محیط کش  مولر  در ارلن های استریل الکتیک همو اسید  %3پراکسید 

چاهک به  چاهک با فاصله از یکدیگر زده شد و درون هر 9میلی متری، در هر پلی ،  8هینتون آگار، با دستگاه  چاهک زن 

مایع رویی خنثی شده الکتوباسیل، اسید الکتیک و هیدروژن تر مایع رویی اولیه الکتوباسیل، میکرولی 11ترتیب شماره به مقدار

 قطر هاله درجه سانتی گراد نگهداری و 38ساع  در شرایط هوازی در دمای  05-09پراکسید ریخته شد. این پلی  ها به مدت 

 عدم رشد هر یک، اندازه گیری و ثب  شد.

 سنجش اثر بازدارندگی به روش انتشار از دیسک 

، دیسک (Merck Germany)ز دیسک، پس از کش  سطحی پاتوژن ها بر روی محیط مولر هینتون آگار در روش انتشار ا

مایع رویی الکتوباسیل بر روی دیسک ها  ،قطره 0-0سپس های بالنک )پادتن طب( با فاصله برروی محیط گذاشته شدند و

شرایط هوازی نگهداری و قطر هاله های عدم  درجه سانتی گراد در 38ریخته شد. نمونه ها به مدت یک شبانه روز در دمای 

 رشد بعد از این مدت زمان اندازه گیری شدند. 

   اثر مدت زمان در میزان فعالیت بازدارندگی

 10،09،95در زمان های  برای این منظور، فعالی  بازدارندگی انجام شده با روش های باال )چاهک گذاری و انتشار از دیسک(

روش های  لوله کنار گذاشته شد و بعد از تلقیح باکتری، از 3ار گرف ، به این صورت که برای هر نمونه ساع  مورد ارزیابی قر

 توباسیل انتشار از چاهک و دیسک گذاری مطابق آن چه که در روش ها گفته شد، به منظور سنجش فعالی  ضد میکروبی الک

ثب  گردید.ن های ذکر شده، مشاهده و ، پس از مدت زماعدم رشد استفاده گردید. در انتها، قطر هاله  

 اثر شکست سلولی بر میزان فعالیت بازدارندگی

از دستگاه  به منظور شکس  سلولی برای مشخص شدن خارج یا داخل سلولی بودن ماده ترشحی نمونه های مایع الکتوباسیل  

ها، لوله های حاوی الکتوباسیل درون بشر  استفاده شد. بعد از تهیه کش  های تازه از الکتوباسیل (Sonicator) سونیکاتور
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برای شکس  سلول ها استفاده گردید. سپس با (Starsonic 60) دقیقه از دستگاه سونیکاتور  1حاوی آب قرار گرفته و به مدت 

شد و چاهک گذاری، فعالی  ضد میکروبی سنجیده و قطر هاله های عدم ر پادتن طب()استفاده از آزمون های انتشار از دیسک 

 از شکس  سلولی( مقایسه و بررسی گردید.با روش های قبل )بدون استفاده 

 PCR بررسی وجود ژن باکتریوسین با استفاده از روش مولکولی

 طراحی پرایمر (1

الکتوباسیلوس گونه شاخص از باکتری ها که واجد بیشترین فعالی  ضد میکروبی بودند، ) 3ابتدا از میان الکتوباسیل ها، 

( انتخاب شدند. سپس از مقاالت معتبر و متعدد، جایگاه های الکتوباسیلوس پارا پالنتاروم و الکتوباسیلوس دلبروکی پالنتاروم،

 سای  با استفاده از ،باکتریوسین آن گونه مورد نظر ژن اب رتبطاختصاصی م هایپرایمر جف ژن مورد نظر بررسی شدند. 

NCBI نرم افزار و   Gene Runner والکتوباسیلوس پالنتاروم ) ابه توالی های باکتری های مورد نظربا توجه به تش 

رای زیر گونه دلبروکی نیز جف  پرایمر اختصاصی ب الکتوباسیلوس دلبروکیبرای د. طراحی شدن (الکتوباسیلوس پاراپالنتاروم

به دس  آمد و از لحاظ  NCBIبررسی صح  پرایمرها، توالی ژن آن ها از پایگاه اطالعات اینترنتی طراحی گردید. به منظور 

  ABC Transporter و  pln Nشدند. در نهای  ژن باکتریوسین  Blastاتصال اختصاصی جایگاه ژنی دارای چند شکلی، 

(Bacteriocin percurer peptide) (MVG Germany) آمده اس  (0شدند که توالی آن ها در جدول ) تایید و طراحی. 

 

 

 راحی شده(: پرایمر اختصاصی ط1جدول )

 

 

 DNA( استخراج 2

ی مطابق دستور العمل موجود در کی  ژن پالسمید DNAبود. استخراج  DNAاولین مرحله بعد از طراحی، استخراج 

شس  و شو، خشک نمودن و در  و DNAاستخراج همچون آماده سازی نمونه، متالشی شدن نمونه، تنظیم شرایط اتصال 

 انجام گرف . (Macherey-Nagel)برای خالص نمودن آن  DNAنهای  شستن 

 Lactobacillus plantarum strain پرایمر رف  0

5-2 & strain L-ZS9 
Forward 

primer 
CCGTTAATGGGTGATTGAGTTG 

 

 Lactobacillus plantarum strain پرایمر برگش  0

5-2 & strain L-ZS9 
Reverse 

primer  
    ATGTTAAGCAACCTATCCACTG 

   

 

 Lactobacillus delbrueckii پرایمر رف  3

subsp. bulgaricus 2038, 
Forward 

primer 
AGTTCCTTGCTGCTGGTC 

 
 Lactobacillus delbrueckii پرایمر برگش  9

subsp. bulgaricus 2038, Reverse 

primer 
TTGATTGGCGTGGTTGAG 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

7171 
 

PCR  

و ... بودند، مطابق کی  مورد استفاده درون لوله   dNTP، استخراج شده، پرایمرها DNAکه شامل نمونه ها در این مرحله، 

مارکر  و واکنش زنجیره ای پلیمراز بر روی آن ها انجام شد. قرار گرفتند ترموسایکلر درون دستگاههای اپندورف ریخته شده و 

زئیات مراحل، زمان و دما جف  باز نیز انتخاب و همراه با نمونه ها درون دستگاه قرار گرف . ج 011-01111با وزن مولکولی 

 آمده اس . (0در جدول )

 

 دستگاه ترموسایکلر در PCRانجام برنامه (: 2جدول)

دما )درجه سلسیوس(                                          زمان )ثانیه( 

 ثانیه 001حداکثر   43( دادن واسرش  اولیه                             0

 43                                 واسرش            (0

 91-18اتصال                                               

 10سنتز                                                   

 ثانیه 98-01

 ثانیه 11-01

 ثانیه 41-01

  .بار تکرار شد 38،  0مرحله   (3

 دقیقه 9-01 10                  ( مرحله نهایی                    9

 (Hold)( توقف 8

 روغن معدنی 

      

 میکرولیتر 08-01

 ( ژل آگاروز و الکتروفورز نمونه ها4

 Bio)درون دستگاه الکتروفورز و سپس  ساخته شده از قبل %0 پس از اتمام کار ترموسایکلر، محصول تکثیر شده در ژل آگاروز

Rad PCR) میلی ول ، رنگ آمیزی  11در وسط ژل و برقراری جریانبارگیری نمونه ها و بارگیری مارکر  ازاده شد. پس قرار د

قرار  DNAمشاهده باندهای  به منظور UV-Transluminaterساع ، ژل بر روی  0 از بعد با اتیدیوم بروماید صورت گرف .

کمترین واجد بیشترین و و شناسایی باکتری هایعدم رشد  هاله به منظور مقایسه نتایج SPSSگرف . در نهای  از روش آماری 

 ضد میکروبی استفاده گردیدخاصی  

 یافته ها )نتایج(

 با روش های مورفولوژی و بیوشیمیایی از روده مرغ جداسازی و شناسایی الکتوباسیل ها

یزی گرم و آزمون های نمونه الکتوباسیل بر اساس روش های رنگ آم 10نمونه حاصل از روده مرغ،  011از  در این مطالعه،

متر)کوچک(، محدب، به رنگ سفید تا کرم میلی  0-0بیوشیمیایی به دس  آمد، به این صورت که کلنی باکتری ها به صورت 

( 0که در شکل ) . در مشاهده میکروسکوپیندمشاهده شد( نشان داده شده، 0همان طور که در شکل )  MRS Agarدر محیط

اسپور، تک تک، دو تایی یا چند تایی و حتی  کوکوباسیلی گرم مثب ، بدون و به صورت باسیل ا، باکتری هنشان داده شده اس 

که به دلیل محیط و اندازه برخی باکتری ها بلند بود که با گذش  زمان کوتاه تر شدند  ،زنجیره ای مشاهده شدند. در ابتدا

اندول منفی بودند و  و S2Hاکسیداز منفی،  کاتاالز و م شده،در آزمون های بیوشیمیایی انجاتواند باشد. می  شرایط آزمایشگاهی
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ف هم می تواند وجود تاژک های پیرامونی اطرا ها آن که حرک مورد منفی مشاهده شد  9تس  حرک  آن ها نیز به جز 

 باکتری باشد.

 

 MRS Agar   (: کلنی های کوچک، محدب با حاشیه های صاف بر روی محیط کشت1شکل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مثبتمشاهده میکروسکوپی و رنگ آمیزی گرم  (:2شکل )

 رباسیل و کوکوباسیل، فاقد اسپو

 

این تخمیر قندی، از دو  جنس و گونه الکتوباسیل های شناسایی شده نیز بر اساس آزمون های تخمیر قندی تعیین شد. در

برای اطمینان از شناسایی،  قند %0با  ل ردو محیط کش  پایه فن قند %0با فاقد گلوکز و عصاره گوش   MRSروش مختلف 

گونه مختلف  00ند. نشان نداد گونه و سویه الکتوباسیل هاشناسایی هیچ تفاوتی در  ،بررسیدو  نتایج ایناستفاده گردید. 

گونه  3ارتباط با در ( و کمترین فراوانی %11/04بیشترین فراوانی متعلق به باکتری الکتوباسیلوس پالنتاروم )الکتوباسیل )

از این  ((%13/0) ( و الکتوباسیلوس پانتریس%13/0) (، الکتوباسیلوس آویاریوس%13/0) باکتری الکتوباسیلوس فارسیمینیس

 ( آورده شده اس .0مشاهده به دس  آمد که میزان درصد فراوانی هر باکتری با جزئیات، در نمودار ستونی )
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 اوانی الکتوباسیل های شناسایی شده(: درصد فر1) نمودار ستونی

 

 اثر ضد میکروبی الکتوباسیل ها بر روی باکتری های ایجاد کننده مسمومیت غذایی

 ه گذاری، دیسک گذاری و چاهک گذارینقطروش های الف( 

 . میانگین هاله عدمدسته حساس، نیمه حساس و مقاوم طبقه بندی شدند 3عدم رشد به صورت میلی متر به نتایج قطر هاله 
( به دس  آمد. بر اساس قطر هاله عدم رشد، بیشترین حساسی  در باکتری 3روش نامبرده در جدول ) 3رشد با استفاده از 

( 8( و بیشترین مقاوم  در باکتری لیستریا مونوسیتوژنز )با میانگین درصد 11/00سالمونال تیفی انتریکا ) با میانگین درصد 

(، الکتوباسیلوس پالنتاروم %33) ین فعالی  ضد میکروبی نیز توسط باکتری های الکتوباسیلوس پاراپالنتاروممشاهده شد. بیشتر

نرمال و مقایسه  NaOH 0با خنثی نمودن مایع رویی الکتوباسیل با  .( ایجاد شد%33/04( و الکتوباسیلوس دلبروکی )00%)

حال  خنثی نیز مشاهده شد و تفاوت قابل توجهی با دیگر روش های  نتایج هاله عدم رشد با یکدیگر، فعالی  ضد میکروبی در

به کار رفته نشان نداد. نکته دیگر قابل توجه، عدم تغییر میزان فعالی  بعد از خنثی سازی در اکثر سویه ها بود. هاله عدم رشد 

 ( نشان داده شده اس .9( و )3برخی از باکتری های مد نظر در شکل )

 

 روش چاهک گذاری، نقطه گذاری و دیسک بالنک 3عدم رشد با طر هاله میزان درصد قین میانگ(: 3) جدول

 حساس نیمه حساس مقاوم میزان حساسی 

 1-1    00-1 05-03                   (mm)هاله عدم رشد 

 11/00 91 33/0 سالمونال تیفی انتریکا

 11/1 11/81 11/0 اشرشیا کلی

 11/01 39/98 8 لیستریا مونوسیتوژنز
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 به روش نقطه گذاریالکتوباسیلوس پاراپالنتاروم توسط  سالمونال تیفی انتریکاباکتری (: هاله عدم رشد 3شکل )

 لیستریا مونوسیتوژنز

لیستریا ، سالمونال تیفی انتریکا، اشرشیا کلی(: هاله های عدم رشد به روش چاهک گذاری و دیسک بالنک در باکتری های 4شکل )

 توژنزمونوسی

 

 و مقایسه آن با دیگر روش ها سلولی در میزان فعالیت بازدارندگیشکست اثر  ب(

در واقع نشان دهنده خارج سلولی بودن ماده ه کنشان نداد  این آزمون تغییری در میزان فعالی  بازدارندگی الکتوباسیل ها

همان طور که در نمودار با یکدیگر مقایسه شدند و تمامی نتایج فعالی  بازدارندگی به صورت درصد  مترشحه ضد میکروبی بود.

   .روش های مختلف اس  در بازدارندگی میزان درصد فعالی  ها، نشان از تشابه میزان فعالی ( نشان داده شده اس ، 0)

                 

در مقابل گونه های  مونوسیتوژنز لیستریا واشرشیا کلی ، تیفی انتریکا سالمونال باکتری های مقایسه درصد حساسیت(: 2نمودار )

 الکتوباسیل
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 ج( اثر مدت زمان در میزان فعالیت بازدارندگی

کاهش فعالی  بازدارندگی  ،تنها در برخی نمونه ها مشاهده نشد. در فعالی  ضد میکروبی در این روش تغییرات قابل محسوسی

طول زمان یا کاهش آن چه که از این آزمایش حاصل شد، ثاب  بودن میزان فعالی  بازدارندگی در  ر طول زمان مشاهده شد.د

 ( قابل مشاهده اس 3ت در نمودار )نتایج مشاهدا ساع  بود. 10و  95 با شیب مالیم بعد از

 ی باکتری های پاتوژن(: نمودار خطی اثر مدت زمان در میزان درصد فعالیت بازدارندگ3نمودار )

 

   PCRمشاهده ژن باکتریوسین با روش مولکولی 

بعد از استخراج  الکتوباسیلوس دلبروکی و الکتوباسیلوس پاراپالنتاروم، الکتوباسیلوس پالنتارومنمونه باکتری حاوی  01تایج 

DNA مطابق روش استاندارد انجام  وPCR  از این  .به صورت زیر بوده اس  جف  باز 011-01111مولکولی مارکر و با وزن

 ( نشان داده شده اس ،8همان طور که در شکل ) پالنتارومالکتوباسیلوس پارا و الکتوباسیلوس پالنتاروماز  %10/58تعداد، 

 الکتوباسیلوس دلبروکیاز  %011 جف  باز و 959وزن مولکولی باplnN  (Bacteriocin precursor peptide) دارای باند ژن

با وزن مولکولی  ABC Transporter (ATP Binding Protein)با ژن پالسمیدی  ( نشان داده شده اس ،1کل )که در ش

باندی تشکیل نداد که می تواند ناشی از عدم وجود  الکتوباسیلوس پالنتارومنمونه از   0تنها مشاهده شدند. جف  باز،  989

آن دخال  داشته فعالی  ضد میکروبی در  یا هیدروژن پراکسیدکتیک ال اسید وجودبه احتمال زیاد و  بوده باشد باکتریوسین

 اس .
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سالمونال تیفی انتریکا
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 الکتوباسیلوس پاراپالنتارومو الکتوباسیلوس پالنتاروم   plnN(: مشاهده باند ژن باکتریوسین 5شکل)

: 11اند)منفی( و شماره: عدم تشکیل ب6: مارکر، شماره 5، شماره الکتوباسیلوس پالنتاروم: 7و4و3و2: کنترل منفی، شماره 1شماره 

 الکتوباسیلوس پاراپالنتاروم: 9و 8)منفی(، شماره الکتوباسیلوس دلبروکی

 

 الکتوباسیلوس دلبروکی  ABC Transporter(: مشاهده باند ژن باکتریوسین 6شکل )

: 5الکتوباسیلوس پالنتاروم، شماره : 4: الکتوباسیلوس پالنتاروم، شماره 3: الکتوباسیلوس دلبروکی، شماره 2:کنترل منفی، شماره 1شماره 

: 9: الکتوباسیلوس  پاراپالنتاروم، شماره 8: الکتوباسیلوس پالنتاروم، شماره 7: الکتوباسیلوس دلبروکی، شماره 6مارکر، شماره

 : الکتوباسیلوس پالنتاروم11الکتوباسیلوس پارا پالنتاروم، شماره 

 

 گیرینتیجه  و بحث

یع غذایی و دارویی مختلف به اثبات رسیده اس  و مشخص شده که این باکتری ها عامل اصلی اهمی  الکتوباسیل ها در صنا

تخمیر و نگهدارنده زیستی غذا هستند و در طعم، بو و باف  فرآورده های تخمیری نقش به سزایی دارند. همچنین به دلیل 

توانند مورد استفاده قرار آنتی بیوتیکی می ای به عنوان دارو و جایگزین ه ،وجود ترکیبات ضد میکروبی همچون باکتریوسین

در مطالعه حاضر نیز، به منظور شناسایی و مشاهده باکتریوسین، آزمایشات مختلفی در این راستا انجام شد. ابتدا،  بگیرند.

 %10ه ها، به دس  آمده از این رود نمونه 011استفاده اس ، صورت گرف . از اسازی الکتوباسیل ها از روده مرغ که بال جد
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گونه الکتوباسیل شناسایی شد.  00باکتری الکتوباسیل به دس  آمد. بر اساس آزمون های مختلف مورفولوژی و بیوشیمیایی، 

الکتوباسیلوس گونه باکتری  3و کمترین فراوانی در ارتباط با  الکتوباسیلوس پالنتاروم.بیشترین فراوانی متعلق به باکتری 

بود. بر اساس هدف در نظر گرفته شده که همان تعیین  الکتوباسیلوس پانتریسو  آویاریوس الکتوباسیلوس ،فارسیمینیس

سالمونال ، اشرشیا کلیوجود باکتریوسین و سنجش فعالی  ضد میکروبی بر روی باکتری های ایجاد کننده مسمومی  غذایی )

های بیوشیمیایی صورت گرف . اثر ضد میکروبی آن  ( بود، شناسایی باکتریوسین آن با روشلیستریا مونوسیتوژنز، تیفی انتریکا

ها بر روی باکتری های ایجاد کننده مسمومی  غذایی مشاهده شد و اثر آن ها به اثبات رسید. از میان باکتری ها، 

ناخته واجد باالترین فعالی  ضد میکروبی ش الکتوباسیلوس دلبروکیو  الکتوباسیلوس پالنتاروم، پالنتاروم الکتوباسیلوس پارا

 %10/58تایید شد و باندها در PCRگونه باکتری شاخص، توسط روش مولکلی  3شدند. در نهای ، وجود ژن باکتریوسین در 

مشاهده شدند. در ادامه، مرحله به  الکتوباسیلوس دلبروکی  %011 و الکتوباسیلوس پارا پالنتارومو  الکتوباسیلوس پالنتاروم

 گر محققین مورد مقایسه قرار گرفته که در ادامه به آن پرداخته می شود.مرحله آزمایشات صورت گرفته با دی

بعد از انتقال به  اف تهران تهیه شد.جداسازی اولیه نمونه از روده های مرغ کشتارگاه های مناطق اطر ،در بررسی حاضردر ابتدا 

 کش  داده MRS Agarو سپس   MRS Brothمحیط آزمایشگاه، به منظور رشد باکتری ها در شرایط بی هوازی در محیط

(، همگی از روده 0111) Lima E.T( و 0115و همکارانش ) Shin M.S( و 0109و همکارانش ) Almohammad H.Iشدند. 

 MRSاز محیط  همانند مطالعه حاضر، های جوجه به منظور جداسازی الکتوباسیل ها استفاده نمودند، به این صورت که همگی

از کلنی های  رنگ آمیزی گرم حاضر، پس از در مطالعه .د اولیه باکتری ها استفاده کردندی رشدر شرایط بی هوازی برا

 روش مطابق تحقیق حاضر،، انجام شد. SIM اکسیداز، کاتاالز وآزمون های بیوشیمیایی  ،ها الکتوباسیلمشخص و خالص 

Messaoudi منظور شناسایی استفاده کردند.  به کاتاالز و رنگ آمیزیبود که از آزمون های  (0110)ش و همکارانAnwar  و

وصیات کلنی و بیوشیمیایی همچون رنگ آمیزی گرم، کاتاالز، تولید بر پایه خص را ایزوله های باکتری ،(0109) همکارانش

ده کردند این محققین، از روش های بیشتری به منظور شناسایی الکتوباسیل ها استفا .اندول، هیدرولیز کازئین و... انجام دادند

و از روش فعالی  اکسیداز که یک روش شناخته شده و رایج در بین آزمایشات اس ، استفاده ای ننمودند. روش این محققین 

گونه و حتی سویه الکتوباسیل ها،  شناساییبه غیر از روش های اضافی به کار برده شده، با بررسی حاضر مشابه اس . برای 

و نوع آن ها متفاوت اس ، که در بررسی  می شود، با این تفاوت که در منابع مختلف تعداد عمدتًا از تخمیر قندها استفاده

گونه الکتوباسیل با استفاده  00استفاده شد و  Bergeyقند و انطباق و شناسایی نمونه ها، بر اساس جدول  00حاضر، از تخمیر 

الکتوباسیلوس ( و %18/09) کتوباسیلوس دلبروکیال(، %11/04) الکتوباسیلوس پالنتاروماز این روش شناسایی شدند. 

 نیز از (0115) شو همکاران Shin M.S( بیشترین فراوانی ها را بین تمام الکتوباسیل ها نشان دادند. %00/03)سالیواریوس 

سایی ، برای شناسایی باکتری های اسید الکتیک استفاده کردند و باکتری های پدیوکوکوس و انتروکوکوس شناBergeyجدول 

به منظور  ،(0115) شو همکاران Nazef شدند که روش شناسایی، با بررسی حاضر مطابق  داش . این در حالی اس  که

استفاده نمودند. بر  S03و  rDNA S01 روش مولکولی و سپس API 50 CHکی   ازاسایی باکتری های اسید الکتیک شن

که با بررسی حاضر در نوع شناسایی و  بودند L. ingluvieie, L. reuteriباکتری ها متعلق به  %44 اساس نتایج به دس  آمده،

استفاده از این روش در شناسایی الکتوباسیل ، Bergeyنوع باکتری های به دس  آمده مغایر بود. با توجه به استنادی  جدول 

ظور شناسایی باکتری ها ( نیز از روش مولکولی به من0109و همکارانش ) Almohammad H.Iها نیز اطمینان بخش اس . 

 الکتوباسیلوس ساکئی(، %35)الکتوباسیلوس کورواتوس استفاده نمودند و بیشترین گونه های شناسایی شده آن ها متعلق به 

( بودند. هر چند روش شناسایی آن ها با بررسی حاضر مغایر بود، اما در هر دو %9/4)الکتوباسیلوس سالیواریوس ( و 01/03%)

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

7171 
 

به عنوان سومین گونه فراوان شناخته شد. تفاوت های موجود در نوع گونه ها، می تواند به سیلوس سالیواریوس الکتوبابررسی 

 اسید الکتیک نظیر سویه های باکتریعل  نوع مرغ و رژیم غذایی استفاده شده و تغییرات فلور نرمال به وجود آمده، باشد. 

جمله باکتریوسین، توانایی آنزیم و متابولی  های مختلف از تولید ، الکتیک مانند اسید، با تولید اسیدهای آلی هاالکتوباسیل 

نترل آلودگی های مختلف میکروبی با توجه به طیف اثر گسترده آن ها، دارند. به همین جه  در ادامه، باالیی جه  ک

 جش فعالی  ضد میکروبیبه منظور سنباکتریوسین الکتوباسیل ها به دق  مورد بررسی قرار گرفتند. در بررسی حاضر، 

چاهک، نقطه گذاری و انتشار از دیسک بر روی باکتری های ایجاد کننده مسمومی  غذایی روش انتشار از  3از  الکتوباسیل ها،

نشان دادند. باالترین و لیستریا مونوسیتوژنز  اشرشیا کلی ،سالمونال تیفی انتریکابر روی  ده شد که اثر ضد میکروبی خود رااستفا

نظور شناسایی به مبه دس  آمدند.  الکتوباسیلوس پالنتارومو الکتوباسیلوس پارا پالنتاروم ی  ضد میکروبی در گونه های خاص

 ندنرمال خنثی شد NaOH 0، مایع رویی الکتوباسیل ها توسط وجود باکتریوسین به عنوان ترکیب ضد میکروبی به دس  آمده

 و، سالمونال تیفی انتریکا اشرشیا کلیکتری های ایجاد کننده مسمومی  غذایی ) بر روی باو سپس فعالی  ضد میکروبی آن ها 

که فعالی  ضد میکروبی در اغلب نمونه ها مشاهده شد و این نشان دهنده وجود خود ، سنجیده شدند (لیستریا مونوسیتوژنز

مایع رویی الکتوباسیل باکتریوسین،  ، برای شناسایی(0100و همکارش ) Gayathriمیکروبی بود.  باکتریوسین در فعالی  ضد

روش ایجاد چاهک و دیسک گذاری انجام  0پاتوژن ها را با و قطر هاله های عدم رشد  ندنرمال خنثی کرد NaOH 0با را 

 ، ویبریو کلرا،اشرشیا کلی ه برخی باکتری های پاتوژن مانندبر علی میکروبی گونه های الکتوباسیلوس،فعالی  ضد ند. داد

  و پروتئوس مورد بررسی قرار گرفتند که به جز شیگال، مابقی واجد منطقه مهاری بودند. شیگال دیسانتری، کلبسیال

Messaoudi( 0100و همکارانش)  نیز ازNaOH 0  موالر برای تنظیمpH  محیط به منظور اجتناب از اثر مهاری توسط اسید

الکتوباسیلوس کتری های الکتوباسیلوس را سنجیدند که الکتیک و هیدروژن پراکسید استفاده نمودند و اثر مهاری با

 بیشترین اثر مهاری را بین الکتوباسیل ها نشان داد. اصول روش های به کار برده، مطابق بررسی حاضر بود. سالیواریوس

Almohammad وژ شده را ، ابتدا به منظور تعیین وجود باکتریوسین، مایع های رویی نمونه های سانتریف(0109) شهمکاران و

مورد بررسی قرار دادند. سپس حساسی  آن ها را به آنزیم های پروتئاز و هیدروالز سنجیدند. بعد از  pHبا افزایش دما و تغییر 

را بر روی باکتری های ایجاد کننده فساد مواد غذایی از  DN86 الکتوباسیلوس کورواتوساثر مهاری تایید وجود باکتریوسین، 

از روش ایجاد چاهک مطالعه کردند. این پژوهشگر و ، سراشیا و باسیلوس با استفاده فیلوکوکوس اورئوساستا، قبیل لیستریا

همکارانش برای سنجش فعالی  ضد میکروبی به یک روش ایجاد چاهک اکتفا نمودند و در عوض از روش های مختلفی برای 

ستفاده کردند. روش افزایش دما و استفاده از آنزیم ها که همانند مطالعه حاضر بود، ا pHشناسایی وجود باکتریوسین همچون 

برای تعیین هوی  باکتریوسین با مطالعه حاضر مغایر اس  و عدم استفاده از این روش ها در مطالعه حاضر به دلیل استفاده از 

س  و در ادامه در روش مولکولی برای شناسایی باکتریوسین بود که این روش، از آزمون های دقیق و بدون نقص در نتیجه ا

فعالی  ضد میکروبی باکتری های اسید الکتیک را بر روی لیستریا   ،(0115و همکارانش ) Nazefمورد آن بحث خواهد شد. 

روش این  انجام دادند.بعد از تعیین وجود باکتریوسین آن ها توسط افزایش و کاهش دما، با استفاده از روش انتشار از آگار، 

حاضر در تعیین وجود باکتریوسین مغایر بود. با وجود این که از حرارت و انجماد برای سنجش وجود پژوهشگر با مطالعه 

، با توجه به این که شرایط برای حذف اسید های آلی و حتی نرمال NaOH 0باکتریوسین می توان بهره گرف ، اما استفاده از 

بر میزان فعالی  بازدارندگی  زمان و شکس  سلولیر اث ،در تحقیق حاضرهیدروژن پراکسید مهیا می شود، بهتر اس . 

ن فعالی  مهاری نشان ندادند، همان گونه در میزا الکتوباسیل ها مورد بررسی قرار گرف  که به طور کل هیچ کدام اثر خاصی

د مور را برویس الکتوباسیلوس و  الکتوباسیلوس پالنتاروم( نیز فعالی  ضد میکروبی 0113) همکارشو  Oganbanwoکه 
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روز  001گراد به مدت  درجه سانتی 9خود را در  ضد میکروبی فعالی  ،که این باکتری ها سنجش قرار دادند و مشاهده نمودند

گراد اثر خود را از دس  می دهند که عل  آن را می  درجه سانتی 31در دمای روز  01-51، درحالی که پس از حفظ می کنند

به دس   به منظور تایید نتایج ،دقیق نیس  ،از آن جا که نتایج بیوشیمیایی و بر پایه کش . توان به دمای در نظر گرفته دانس 

گزارش باکتریوسین های تولیدی از تیکی و مولکولی بهره گیری می شود. محققین زیادی در حال از روش های ژن آمده، معموالً

گرم مثب  ها  از مواد شبه باکتریوسین تولید شده توسطخصوص الکتوباسیل ها می باشند، اگرچه برخی نیسم ها به میکروارگا

طیف مهار کنندگی کمی دارند اما بر علیه بسیاری از باکتری های گرم مثب  و  نظیر الکتوباسیل ها نیز شناخته شده اند که

ز روش مولکولی نیز به منظور شناسایی ماده مترشحه ضد میکروبی الکتوباسیل ها ا حاضر، در این تحقیق .گرم منفی مؤثرند

PCR اکتری های شاخص مورد نظر، از استفاده گردید، به این ترتیب که بعد از طراحی جف  پرایمرهای ژن باکتریوسین ب

. قرار گرفتند الکتروفورز در دستگاه %0س محصوالت آن ها، بر روی ژل آگاروز سپ روش واکنش زنجیره ای پلیمراز استفاده شد.

انجام دادند، اما روشی  %0و  %0رانشان، به ترتیب در ژل آگاروز و همکا Shin (0115)( و 0109) Abdullaمشابه این روش را 

بود. در این تحقیق، از دو  Real Time-PCRو به دنبال آن  PCRند، انجام داد 0100و همکارش در سال  Macvanaکه 

 مراحل به کار رفته مشابه بودند. روش مولکولی پیاپی استفاده شد که با بررسی حاضر مغایر بود، اما مابقی

و به دلیل اهمی  وجود باکتریوسین در صنع  غذا و دارو و باتوجه به پایداری  حاضر با توجه به نتایج به دس  آمده از تحقیق

بر مدت زمان و اسیدیته، به نظر می رسد که با بهره گیری از این باکتری ها و ماده مترشحه از آن ها، می توان  دما، آن در

غذایی غلبه کرد. تنها آن چه در این جا حائز اهمی   باکتری های ایجاد کننده مسمومی  اری از باکتری های پاتوژن مانندبسی

مسمومی  استفاده می شود، باید ل، برای حفظ مواد غذایی از فساد و ممانع  از اگر از سویه های الکتوباسیاس ، این اس  که 

انجام  در هر حال، باالتری دارد. ضد میکروبی قدرت ،در آن ماده غذایی خاصآن باکتری  از در نظر گرف  که کدام سویه

به منظور ابداع روشی ساده تر، مقرون به صرفه و سریع برای شناسایی الکتوباسیل ها و تخلیص  پژوهش های تکمیلی

باکتریوسین برای اثبات  تعیین وجود و اباکتریوسن آن ها، تحقیقات هدف دار در مورد پروتئومیکس و ژنومیکس این باکتری ه

 .توصیه می شود و شناسایی دیگر اثرات باکتریوسین، در سالم  و انسان دقیق تر و شناسایی آن ها در شرایط سخ  درونی

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

7117 
 

 قدردانی

اری آقای دکتر جمالی فر )دانشکده داروسازی تهران(، که بنده را در اجرای این تحقیق ی ا تشکر از همکاری های جنابب

 ندرساند

Abbass Hilmi H.T. (2010). Lactic acid Bacteria and their antimicrobial protential application. Department of 

food & Environmental Sciences. 1-41. 

Abdulla A.A. (2014). Antimicrobial activity of lactobacillus cidophillus that carry the bacteriocin gene. Int. J. 

Current.Micro & Applied Sci. 3 (6): 269-276. 

Adams MR. Hall CJ (1988) Growth inhibition of food born pathogen by lactic acid and acetic acid and their 

mixtures. Int. J. Food Science Technol, 23: 287-92. 

Almohammed H.I., Ferchichi M.S. (2014). Purification and characterization of a novel classllA bacteriocin 

produced by Lactobacillus curvatus DN86 from Saudi chicken ceca.  J. Current Micro & Appl Sci. 3 (4): 641-

654. 

Gayathri D.A. (2012). Antagonistic potential of lactobacillus spp against entheropathogenic bacteria, purification 

and characterization of their bacteriocins, J. Food Sci & Tech. 4(5): 265-269. 

Gluck U, Gebbers J.O. (2003). Ingested probiotics reduce nasal colonization with pathogenic bacteria 

(Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, and beta hemolytic streptococci), Am. J. Clin. Nutr. 77(2): 

517-520. 

Goktepe I, Juneja V.K, Ahmedna M. (2005). Probiotic in food safety and human health. QR171.I6G645. 

Gonzales S, Ambrosini V.M, Nadra M, Hloyado A.P, Soliver G. (1994). Acetaldehyde production by strians 

used as probiotic in fermented milks, J. Food Production. 57 (5: 436- 440. 

Jonkers D, Stockbrugger R. (2002). Probiotics in gastrointestinal and liver diseases, J. Aliment pharmacol. Ther. 

26 (2): 133-148. 

Kandler O, Weiss N. (1984) Regular, non-sporing Gram-possitive rods, in Bergey′s manual of systematic 

bacteriology. Vol 2, 8thed : 1208-1234. 

Krutmann J. (2009). Pre- and probiotics for human skin, J. Derma to Sci. 54 (1):1-5. 

Latta Meskin N. (1980). Journal of Agricultural & food Chemistry, (2) 6. 

Lima E.T Andreaetti Filho R.L, Okamoto A.S, Noujaim J.C, Barros M.R, Crocci A.J. (2007). Evaluation in vitro 

of the antagonistic substances produced by Lactobacillus spp. Isolated from chicken, Canadian, J.Veterinary 

Research. 71:103-107.  

Macvana S.J, Muriana P.M. (2012). A bacteriocin PCR array for indentification of bacteriocin-related structural 

genes in lactic acid bacteria. J. Microbiol Metods. 80:197-204. 

Madden J.A, Hunter J.O. (2002). A review of the role of the gut microflora in irritable bowel syndrome and the 

effect of probiotics, J. Nutr. 88 (1): 67-72. 

Marteau P, Seksik P, Jian R. (2002). Probiotics and intestinal health effects. A clinical perpective, Br. J. Mutr. 

88: 51-57. 

Messaoudi S., Kergourlay G., Rossero A., Zendo T., et.al. (2011). Identification of lactobacilli residing in 

chicken ceca with antagonism against campylobacter. J. Int. Micro.14: 103-110. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

7111 
 

Nazef L, Belguesmia Y, Thai A, Prevos H, Drider D. (2008). Identification of LAB from poultry feces: Evidence 

on Anti-Campylobacter and a Listeria activities, J. Poultry Sci. 87: 329-334. 

Ogunbonwo ST, Sanni AI, Onilude AA. (2003). Characterization of bacteriocin produced by Lactobacillus 

plantarum F1 and Lactobaciillus berevis OG1, African. J. Biotech. 2 (8): 219-227. 

Ouikui H, zhenchan L, Rong Dong B, Chang Qunn H, Taxiang W. (2011). Probiotics for preventing acute upper 

respiratory tract infections, J. conhrance. 9. 

Pilasombut K., Worawidh W., Nitisinprasert S., Swetwiwathana A., ZendoT., et.al. (2005). Screening and 

characterization of bacteriocin producing lactic acid bacteria isolated from chicken intestine. J. Nat Sci. 39: 612-

621. 

Sanders ME. (2000) Consideration for use of probiotic bacteria to modulate human health. J. Nutr. 130(2 suppl): 

384-390. 

Shan NP. (2000). Probiotic bacteria, selective and survived in dairy foods. J. Dairy Sci. 83: 894-907. 

Shin M.S, Han S.K, Ji A.R, Kim K.S, Lee W.K. (2008). Isolation and characterization of bacteriocin producing 

bacteria from the gastrointestinal tract of broiler chickens for probiotics, J. Appl. Micro. 2203-2212. 

Todorve S.D, Vaz-Velho M, Frunco B.D.G.M, Holzapfel W.H. (2013). Partial characterization of bacteriocins 

produced by three Strains of Lactobacillus sakei, isolated from Salpico, afermented meat product from North-

west of protugal. J. Food Control. 30:111-121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

7111 
 

Antimicrobial properties of lactobacilli on bacteria that cause food 

poisoning 

Abstract 

Lactobacilli, as one of the probiotic microorganisms, have an important role in human and animals 

health.These bacteria as primers and as biological preservatives in the food fermented products and as 

medicine,can replace many of the current antibiotics in use can be used. The aim of this study is to 

identify antimicrobial from chicken lactobacilli, against certain standard bacteria that cause food 

poisoning, for example, E. coli, Salmonella typhi enterica and Listeria monocytogenes. In order to do 

experiment, initially, various lactobacilli were isolated from chicken intestines. After cultivation of 

these bacteria on an MRS medium, and purification of the lactobacilli, different morphological and 

biochemical tests were used to identify the quality and the type of these bacteria. Subsequently, their 

antimicrobial properties were tested on some standard bacteria that cause food poisoning, using 

various methods- Spot test, Well diffusion, and Disk diffusion. For three types of lactobacilli with the 

greatest antimicrobial effect were identitfy the gene primer of the bacteriocin and the DNA of these 

bacteriocin were extracted. Finally, the method of PCR and an electrophoresis machine, in order to 

visualise their gene banding was used. According on the results obtained from this study, from the 100 

samples collected from chicken, 61 lactobacilli samples were obtained (with the most pertaining to 

Lactobacillus plantarum; and the least from Lactobacillus pantheris, Lactobacillus gasseri, and 

Lactobacillus farciminis), all of which possessed antimicrobial properties with varying degrees against 

cause food poisoning bacteria. After doing PCR technique, of note, 85.71% of the Lactobacillus 

plantarum and Lactobacillus paraplantarum, and 100% of the Lactobacillus delbrueckii bacteriocin 

gene was confirmed. Given the antimicrobial properties of the bacteriocin of lactobacilli isolated from 

chicken intestines on bacteria that cause food poisoning, can be used in the food and medicinal 

industries for human and animal health purposes.  
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