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 چکیده

رشد جمعیت و نیاز به منابع غذایی پروتئینی یکی از مباحث مهم 

جامعه انسانی است. باکتری های پروبیوتیک، مکمل های  فرآوری

دل میکروبی روده غذایی میکروبی هستند که از طریق حفظ تعا

تأثیرات سودمندی بر سالمت انسانها دارند. الکتوباسیلوس ها یکی از 

مهمترین باکتریهای پروبیوتیک هستند، از اینرو در این مطالعه تجربی، 

گونه های الکتوباسیلوس از ماست های سنتی استان فارس در محیط 

MRS broth ( ٥بعنوان محیط غنی کننده در شرایط بی هوازی% 

 ساعت در محیط ٨٤دی اکسید کربن( کشت داده شدند و بعد از 
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MRS agar  درجه سانتیگراد  ٧٣در شرایط بی هوازی و دمای

جداسازی شدند. سپس با استفاده از مورفولوژی کلنی ها و رنگ 

آمیزی گرم و تست های بیوشیمیایی مورد تأیید قرار گرفتند. در این 

الکتوباسیلوس از جمله  الکتوباسیلوسمطالعه سویه های مختلف 

جدا شد. نتایج این مطالعه  اسیدوفیلوس، پالنتاروم، کازئی و بولگاریس

نشان داد که در بسیاری از محصوالت لبنی سنتی استان فارس 

 الکتوباسیلوس موجود است که نقش مهمی در سالمت انسان دارد. 

 هوازی شرایط بیالکتوباسیلوس،  پروبیوتیک، کلمات کلیدی:
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 مقدمه

رشد جمعیت و نیاز به منابع غذایی پروتئینی یکی از مباحث مهم 

به فکر فرآوری جامعه انسانی است، از اینرو متخصصین صنایع غذایی 

فرآورده های غذایی پروبیوتیک نقش . طراحی غذاهای جدید هستند

مهمی در سالمتی مصرف کننده دارد و باعث پیشگیری و کنترل 

ت ها، سرطان، همچنین باعث افزایش قدرت سیستم ایمنی و عفون

 .(٥٨٣١)مرتضویان و سهراب وندی، کاهش کلسترول و ... می شود

پروبیوتیک ها معموالً بعنوان مکمل های غذایی معرفی شده اند، شامل 

میکروارگانیسم های غیرپاتوژن زنده می باشند که فواید سالمتی را به 

ویژگی های کلیدی و مهم سلول های میزبان اعظاء می کنند. 

پروبیوتیک مربوط به توانایی شان در باقی ماندن از طریق مجاری 

معدی روده ای و پیوستن به سلول های اپی تلیال و یا موکوس روده 

پروبیوتیک، سالمت پایدارش برای ای می باشد. دیگر ویژگی میکروب 

والت مصرف محص .(solieri et al, 2014مصرف انسان است )

بیماریهای مربوط به پیری را افزایش می دهد، ذاتی پروبیوتیک، ایمنی 

باکتری پروبیوتیک باید در مواد غذایی برای بهبود سیستم معدی روده 

این ای و برای تنظیم بیشتر میکروبهای مفید معدی، زنده بمانند. 

باکتری ها همچون بیفیدوباکتریوم النگوم، بیفیدوباکتریوم الکتیس، 

الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، الکتوباسیلوس کازئی و الکتوباسیلوس 

ر شیرهای تخمیر شده، و اخیراً به بولگاریس معموالً در ماست و دیگ

پنیر بعنوان وسیله رساندن به مصرف کننده، اضافه می شوند 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


4 
 

(Ganesan et al, 2014) . الکتوباسیلوس ها گرم مثبت، فاقد

می  Lactobacillaceaeبه خانواده  اسپور، کاتاالز منفی و متعلق

الکتوباسیلوس ها  اثرات(. Haghshenas et al, 2014)باشند

بعنوان عوامل تعدیل کننده پاسخ ایمنی تنها محدود به جایگاه تجویز 

آنها یعنی دستگاه گوارش نبوده و در واقع این عوامل می توانند الگوی 

 Soltan Dallal etپاسخ ایمنی کل بدن را تحت تأثیر قرار دهند )

al, 2015.) مرتبط با  یدر نواح لیالکتوباس کیوتیپروب یها هیسو

مختلف استفاده شده اند و شامل کنترل تورم روده؛  یسالمت و پزشک

کنترل  ؛یآلرژ یهایماریدرمان ب ؛یدرمان عفونت ها در طول باردار

 یمجار یاز عفونت ها یریو جلوگ کیوتیب یاسهال مرتبط با آنت

 899٤در سال  (.Gad Gamal et al, 2014)باشند یم یرادرا

ممکن است  لوسیالکتوباس یها هیسو یعنوان کرد که برخ یماتسوزاک

سال  در (.Dwivedi et al, 2012)داشته باشند یضد سرطان تیقابل

 لیالکتوباس دیکه اثرات مف افتندیسلطان دالل و همکارانش  518٥

 نینبوده و ا یمنیا ستمیس تیمنحصر به تقو کیوتیپروب یها

کلورکتال  یسرطان یسلول ها ریاز تکث یها بطور مؤثر کیوتیپروب

ها هم بطور  لینشان دادند که الکتوباس نیکنند. همچن یم یریجلوگ

از  میرمستقیو هم بطور غ یو با برهمکنش با سلول سرطان میمستق

مسئول  یرهایمؤثر در کنترل مس یها تیمتابول یآزادساز قیطر

دهند  یاز خود نشان م یسلول ریبر تکث یاثر مهار یسلول ریتکث میتنظ

تواند در  یم یکیوتیپروب یها لیاستفاده از الکتوباس جهیو در نت

 Soltan Dallal et)داز بروز سرطان کلورکتال مؤثر باش یریشگیپ
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al, 2015.) اورالندو و همکارانش نشان دادند که  5119سال  در

 یکلون یرو یریاثرات ضد تکث لوسیالکتوباس یگونه ها یهموژنه ها

 (.Dwivedi et al, 2012)دهند یرا نشان م یسرطان یسلولها یها

جداسازی و شناسایی گونه های ، قیتحق نیاز انجام ا هدف

الکتوباسیلوس از فرآورده های لبنی سنتی استان فارس می باشد که 

نشاندهنده اثرات سودبخش این باکتری بر سالمت مصرف کننده 

 لبنیات می باشد. 

 روش تحقیق

نمونه های لبنی سنتی از مناطق ارسنجان، فسا و گویم نمونه برداری: 

ساعت به آزمایشگاه منتقل  ٤٢نمونه ها طی تهیه شد. در استان فارس 

درجه سانتیگراد  ٢در تمام مدت انتقال نمونه ها در دمای شدند. 

در نمونه ها شامل ماست های سنتی آن مناطق بودند. محافظت شدند. 

 نمونه به آزمایشگاه منتقل شدند.  ٤٢مجموع 

٥٢  پس از تهیه رقت تا نمونه ها در مرحله غنی سازی غنی سازی: 
−٣ 

به محیط مغذی و مناسب رشد الکتوباسیلوس ها در آب پپتونه 

(MRS broth ) .ساعت  ٨٤سپس این محیط به مدت منتقل شدند

گرمخانه گذاری شدند.  ℃٧٣( و دمای %٥دار ) C𝑂2در انکوباتور 

(Mojarad Khanghah et al, 2014)  
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باکتری های رشد کرده در خالص سازی گونه های الکتوباسیلوس: 

 MRSرا بصورت پورپلیت مذاب در محیط  MRS brothمحیط 

agar  گرمخانه گذاری کردیم.  ٨٢℃ساعت و در دمای  ٢٤به مدت

سپس با توجه به شکل کلنی، کلنی های مشکوک به الکتوباسیلوس را 

 ٨٢℃ساعت در دمای  ٤٢خطی به مدت بصورت  MRS agarدر 

و با سپس کلنی ها را براساس تست های بیوشیمیایی  کشت دادیم.

و رنگ آمیزی گرم تا سطح گونه شناسایی و طبق کتاب میکروسکوپ 

 ,Mojarad Khanghah et al)برگی مورد تأیید قرار گرفتند. 

2014 .) 

برای شناسایی سویه های تعیین سویه های الکتوباسیلوس: 

 ٥٨از درات، تعیین شدند. الکتوباسیلوس با استفاده از تخمیر کربوهی

قند با توجه به کتاب برگی برای شناسایی اولیه سویه ها استفاده شد. 

یک نوع قند مخلوط شد  MRS brothبدین ترتیب که در هر محیط 

ساعته به محیط براث تلقیح شد و  ٥٣-٤٢و باکتری خالص کشت تازه 

از معرف فنل رد برای تشخیص تخمیر کربوهیدارت در محیط استفاده 

. گرمخانه گذاری شدند ٨١℃ساعت در دمای  ٤٢به مدت  ، سپسشد

بعد از این مدت از طریق مشاهده تغییر یا عدم تغییر رنگ محیط و 

اسایی نوع قند تخمیر شده، سویه ها براساس جدول کتاب برگی شن

 شدند. 
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 : یافته ها

 ٥٢، بررسی طبق تست های شناسایی و تأییدی کتاب برگیدر این 

شامل الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس،  سویه الکتوباسیلوس ٢گونه و 

الکتوباسیلوس بولگاریس، الکتوباسیلوس پالنتاروم و الکتوباسیلوس 

جداسازی و در ماست های سنتی سه منطقه استان فارس  کازئی

 (. ٥)جدول  شناسایی شدند

براساس مورفولوژی و میکروسکوپی و رنگ آمیزی گرم نیز این گونه ها 

 (. ٥تأیید شناسایی شدند )شکل 

             

 : رنگ آمیزی گرم الکتوباسیلوس در زیر میکروسکوپ١شکل 
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شناسایی سویه های الکتوباسیلوس براساس تست های : ١جدول شماره 

 مورفولوژیکیبیوشیمیایی و 

 تخمیر کربوهیدرات
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 8 الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس + - - + + + - - + - + + + - - +

 5 الکتوباسیلوس بولگاریس + - - + - + - - - - - - - - - -

 ٧ الکتوباسیلوس پالنتاروم + - - + + + + + + + + + + + + +

 ٨ الکتوباسیلوس کازئی + - - + + + + + + - + + + + + +

 

از این تحقیق به این مهم دست یافتیم که در نتیجه گیری: بحث و 

پروبیوتیک مهمی محصوالت لبنی ارسنجان، فسا و گویم، باکتری 

همچون الکتوباسیلوس که می تواند در درمان برخی بیماریها مثمر 

به چاپ رسید،  8٧95در تحقیقی که در سال  ثمر باشد، وجود دارد.

سویه های مختلف الکتوباسیلوس در شهرستان جهرم جداسازی شد و 

تأثیر متقابل آنها بر باکتریهای مهم بیماریزای روده و معده بررسی شد 

برخی از سویه های جداشده از فراورده های لبنی برای و یافته شد که 

درمان اسهال و سایر بیماریهای گوارشی می تواند مناسب باشد )دری 
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در مقایسه این تحقیق و بررسی حاضر می توان  (.8٧95و همکاران، 

ادعا کرد که در محصوالت لبنی استان فارس سویه های مختلف 

 می شود.الکتوباسیلوس یافت 

بنابراین، می توان از این محصوالت، برای تکثیر و تولید بیشتر 

ع غذایی استفاده کرد و همچنین می توان در الکتوباسیلوس در صنای

استفاده درمان بیماریهای معدی و روده ای از این باکتری ها کمک به 

 . کردمؤثری 
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