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چکیده
شناسایی باکتریهای اسید الکتیک تولیدکننده باکتریوسین مورد توجه محققین بسیاری قررار گرفتره اسرت .بررسریهرا نشران داده اسرت کره
باکتریوسینهای باکتریهای اسید الکتیک دارای خواص ضدباکتریایی قابلتوجهی در برابر باکتریهای عامل مسمومیت میباشند و مریتروان
این باکتریوسینها را بهعنوان نگهدارندههای طبیعی مواد غذایی بهکار برد .در این پژوهش فعالیت ضدباکتریایی مایع رویی کشت  11سرویه از

باکتریهای الکتیکی استاندارد بومی (که قبالً شیر خام و ماست محلی جداسازی شده بود) علیه لیستریا اینوکوا ،باسریلو
فلکسنری ،اشریشیا کوالی ،استافیلوکوکو

سررسو  ،شریگال

اورسو  ،یرسینیا انتروکولیتیکا ،کلبسیال پنومونیه مورد ارزیابی قرار گرفت .سپس ماهیت پروتئینی

عامل ضدباکتریایی با استفاده از آنزیم تریپسین بررسی گردید .هر آزمون در سه تکرار انجام و میرانگین قطرر هالره عردم رشرد انردازهگیرری
سویهها با هم مقایسه شدند .طبق نتایج مطالعه ،سویههای اسید الکتیک توان ضدباکتریایی خوبی را در مقابل باکتریهای شاخص نشان دادند.

همچنین سویه  15Eبا قطر هاله عدم رشد  9/13میلیمتر علیه شیگال فلکسرنری و برا قطرر هالره عردم رشرد  1/197میلریمترر علیره یرسرینیا
انتروکولیتیکا بهترتیب بیشترین و کمترین بازدارندگی را نشان دادند .اشریشیا کوالی و شیگال فلکسنری حسا ترین و باسریلو

سررسو

مقاومترین سویههای شاخص در برابر باکتریهای اسید الکتیک بومی شناخته شدند .همچنین نتایج تیمرار آنزیمری ماهیرت پروتئینری عوامرل
آنتاگونیستی تولید شده توسط باکتریهای الکتیکی را تأیید کرد .بر اسا

یافتههای مطالعه ،سویه برومی  T2را میتروان سرویهای برا پتانسریل

بسیار باال برای مهار رشد باکتریهای گرم منفی نظیر شیگال فلکسنری ،اشریشیا کوالی ،یرسینیا انتروکولیتیکا و کلبسیال نومونیه در نظر گرفت.
واژههای کلیدی :پروبیوتیک ،باکتریهای اسید الکتیک ،قطر هاله عدم رشد ،انتشار دیسک
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اثر مهاری سویههای بومی باکتریهای الکتیکی بر باکتریها

انتروکوکررو

مقدمه

جررزو فلررور طبیع ری دسررتگاه گرروارش و

در سالهای اخیر وقوع تعداد زیادی از بیمراریهرای

غررذاهای تخمیررری برروده و گزینررههررای خرروبی برررای

غذایی و افزایش نگرانی در مورد حفظ غذاهای فرآوری

پروبیوتیکها محسوب میشوند (.)Miller et al., 2005

شده منجر به آگاهی روزافزونی در زمینه اهمیرت ایمنری

در طی دهه گذشته مطالعات زیادی روی متابولیرتهرای

مواد غذایی شده و این امرر موجرب توسرعه روشهرای

ضرردباکتریررایی برراکتریهررای تخمیرکننررده مررواد غررذایی

جدیدی برای مهار پراتوژنهرای غرذایی گردیرده اسرت

صورت گرفته است تا بتوان از این مواد طبیعی برهعنوان

( .)Fernandez et al., 2013از جملرره شررایعترررین

جایگزین نگهدارندههای شیمیایی اسرتفاده کررد .برخری

بیماریهای منتقل شونده از طریق مواد غذایی مریتروان

متابولیتهای تولید شده توسط باکتریهای اسید الکتیک

برره بیمرراریهررای ناشرری از اسررتافیلوکوکو

شامل اسیدهای آلری (اسرید الکتیرک و اسرید اسرتیک)،

اورسررو

 ،)Staphylococcusاشرشررررریا کررررروالی

هیدروژن پراکسید و باکتریوسینها هسرتند ( Liu et al.,

( ،)Escherichia coliسررویههررای سررالمونال و لیسررتریا

 .)2014باکتریوسینها برهعنوان پپتیردها ،پرروتئینهرا یرا

مونوسایتوژنز ) (Listeria monocytogenesاشراره کررد.

کمررپلکس پروتئینرری ضرردباکتریررایی سررنتز شررده توسررط

مرکز کنترل بیماریهای آمریکا در سال  1555اعالم کرد

ریبرروزومهررا معرفرری شرردهانررد کرره از برراکتریهررا علیرره

که سالیانه  79میلیون مورد بیماری ناشی از مصرف مواد

باکتریهای خویشاوند نزدیک با هدف از برین برردن یرا

غذایی رخ میدهد که حدود  9111مورد آنها بره مرر

مهررار تولیررد مرریشرروند (.)Pandey et al., 2013

خرتم مریشرود ( .)Cleveland et al., 2001از طرفرری

باکتریوسینهای خاص تولید شرده توسرط براکتریهرای

افررزایش مطالبررات مصرررفکننرردگان برررای اسررتفاده از

اسید الکتیک انواع پاتوژنهای غذایی از جمله باسریلو

(aureus

( ،)Bacillus cereusکلسررتریدیوم پرفرنررژنس

محصرروالت طبیعرری ،توجرره محققرران را برره ترکیبررات

سرررسو

نگرررهدارنرررده طبیعررری ( )bio-preservativeجرررایگزین

( ،(Clostridium perfringensگونررههررای لیسررتریا و

نگهدارنررردههای شررریمیایی ،معطررروف کررررده اسرررت.

استافیلوکوکو

نگرررهدارنررردههرررای طبیعررری اشررراره بررره اسرررتفاده از

 .)al., 1989روشهای مبتنی برر انتشرار باکتریوسرین در

میکروارگانیسمها یا متابولیرتهرای تولیردی آنهرا دارد.

محیط کشت ،برهمنظرور غربرالگری براکتریهرای اسرید

پروبیوتیکها میکروارگانیسمهای زندهای هسرتند کره برا

الکتیک تولید کننده باکتریوسین توسعه یافتره اسرت کره

فعالیرررت خرررود در محررریط روده مرررانع از فعالیرررت

شامل روش نقطهگذاری پلیرت ( ،)spot-on-lawnروش

میکروارگانیسمهای بیماریزا مریشروند ( Narimani et

انتشار از چاهرک ( ،)agar well diffusionروش انتشرار

 .)al., 2013برراکتریهررای گرررم متبررت اس رید الکتی رک

از دیسک ( )disk diffusion assayمیباشد ( Pingitore

( )Lactic acid bacteriaمهررمترررین گررروه باکتریررایی

 .)et al., 2007در تحقیقری سری و پرنج براکتری اسرید

شناخته شده در میران میکروارگانیسرمهرای پروبیوتیرک

الکتیک جداسازی شرده از منرابع مختلرر بررای تولیرد

و

باکتریوسین در برابر  12سویه شراخص مرورد آزمرایش

هسررتند کرره در ای رن می ران دو جررنس الکتوباس ریلو
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قرار گرفتند .این سویهها بازدارندگی وسیعی را در برابرر

بسیاری از سویههای شاخص از جمله اسرتافیلوکوکو
اورسو

شمالغرب و غرب (تبریز ،ایران) اسرتفاده گردیرد .یرک

سرررررویه اسرررررتاندارد الکتوباسررررریلو

پالنتررررراروم

مقاوم به متیسیلین ،شیگال ،سرالمونال ،لیسرتریا

( )ATCC14917نیررز از مرکررز مل ری ذخررایر ژنتیک ری و

از خود نشان دادند .تنها مایع رویی کشت خنتی شرده و

زیستی ایران بهصورت لیوفیلیزه تهیه شرد .براکتریهرای

تیمار شده با کاتاالز شرش سرویه ،در برابرر سرویههرای

اسرریدالکتیک بررهکار رفترره در ایررن پررژوهش قرربالً از

شاخص از خود بازدارندگی نشان دادند ( Sifour et al.,

محصرروالت شرریر و ماسررت محلرری منرراطق مختلررر

 .)2012در تحقیقی دیگر آزمرونهرای آنزیمری بررای 4

آذربایجان شررقی جداسرازی شرده و در محریط کشرت

پالنترراروم انجررام گرفررت و

( MRS broth )Sigma-Aldrichحرراوی  %31حجمرری

مشخص شد که باکتریوسینهای تولید شده بره لیرزوزیم

گلیسرول در فریزر  -81نگهداری شرده بودنرد .در ایرن

و کاتاالز مقاوم بودند ،اما با تریپسین و پپسرین تجزیره و

پژوهش هفت سویه شاخص عامل بیماری غذایی شرامل

غیرفعررال گردیدنررد ( .)Abo-Amer, 2007در بررسرری

لیسررتریا اینوکوا ( ،(ATCC 33090شرریگال فلکسررنری

فعالیت ضدلیستریایی  811سرویه از براکتریهرای اسرید

( ، )Shigella flexneri( (PTCC 1234باسرررریلو

الکتیک جداسازی شده از گلکا (نوعی پنیر که در مناطق

سرررسو

اورسررو

مرررزی لهسررتان تولیررد مرریشررود) بررر روی لیسررتریا

) ،(ATCC 29213کلبسرریال پنومونیرره ()PTCC 1290

سررویه از الکتوباسرریلو

منوسایتوژنز نشران دادنرد کره الکتوباسریلو

پالنتراروم

) ،(ATCC 1431اسررتافیلوکوکو

( ،)Klebsiella pneumoniaeاشریشیا کروالی

(ATCC

یکی از مؤثرترین گونههای براکتریهرای اسرید الکتیرک

) ،1399یرسینیا انتروکولیتیکا))Yersinia enterocolitica

است ( .)Sip et al., 2012برا توجره بره افرزایش تقاضرا

( (ATCC 35669نیررز مررورد اسررتفاده قرررار گرفررت.

برای مواد نگهدارنده طبیعی و لزوم امنیت غذایی بیشرتر،

سویههای شاخص بهکار رفته در این پژوهش در محریط

شناسایی سویههای تولیدکننده باکتریوسین یک ضرورت

کشت مولر-هینتون مایع ( )Merck, Germanyو حراوی

محسرروب مریشررود .هرردف از ایررن پررژوهش شناسررایی

 %31حجمی گلیسررول در فریرزر  -81نگهرداری شرده

باکتریهای اسید الکتیک تولیدکننرده باکتریوسرین علیره

بودند.

باکتریهای شاخص غرذایی و تعیرین ماهیرت پروتئینری

 -فعالسازی و آمادهسازی کشتهای باکتری

قبل از انجام آزمایش ،بهمنظور دستیابی به کشت تازه

عامل ضدباکتریایی بود.

و فعال ،باکتریهای اسید الکتیرک فریرز شرده در دمرای

مواد و روشها

آزمایشگاه از انجماد خارج و پس از کشت سطحی آنها

 -سویهها و محیطهای کشت

برر روی محریط کشرت Sigma-Aldrich, ( MRS agar

در این تحقیرق از  11براکتری اسرید الکتیرک و یرک

 ،)Germanyبهمرردت  18سرراعت در دمررای  37درجرره

پالنترراروم L28

گرمخانررهگررذاری ()Heraeus, Germany

سررویه اسررتاندارد بررومی الکتوباسرریلو

موجود در مجموعه میکروبی پژوهشرکده بیوتکنولروژی

سلسرریو

گردید .سپس از کشتهای  18سراعته ،مقرادیر مختلرر
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به محیط کشت  MRS brothمنتقل و جرذب نروری برا

خنتی گردد .برای اطمینان از عدم حضور براکتری ،مرایع

اسررتفاده از اسررپکتروفتومتر در طررول مرروج  929نررانومتر

رویرری از فیلتررر غشررایی  1/22میکرومتررر ( Jet-Biofil,

تعیین گردید ،سپس سوسپانسریون براکتری برا کردورتی

 )Canadaعبور داده شد (.)Liu et al., 2014

معادل نیم مکفارلند تهیره شرد .براکتریهرای شراخص

 -تعیین اثر ضدباکتریایی مایع رویی کشت

بیماریزای غذایی نیز پرس از کشرت سرطحی برر روی

برای تعیین فعالیت ضردباکتریایی از روش انتشرار از

محیط کشت مولر-هینترون آگرار (،)Merck, Germany

دیسک با جزسی تغییرات استفاده شرد ( Campos et al.,

بهمرردت  18سرراعت در دمررای  37درجرره سلسرریو

 .)2006بهاین ترتیب که  111میکرولیتر از سوسپانسریون

گرمخانهگذاری گردید .سپس از کشتهرای  18سراعته،

باکتری شاخص با کردورت معرادل نریم مرکفارلنرد در

مقادیر مختلر به محیط کشت مولر-هینتون مایع منتقرل

پلیتهای حاوی  21میلیلیتر محیط کشت مولر-هینترون

و جرررذب نررروری برررا اسرررتفاده از اسرررپکتروفتومتر

با آگار نرم (حاوی  1/8درصد آگرار) پورپلیرت گردیرد.

( )GENESYS 5, USAدر طول موج  929نرانو تعیرین

دیسرکهرای کاغرذی اسرتریل ) ،(Padtan Teb, Iranبرا

گردید ،سپس سوسپانسیون باکتری با کدورتی معادل نیم

فاصله مناسب از یکدیگر و از لبه پلیت بر سرطح محریط

مکفارلند تهیه شد (.)Akhondzade et al., 2003

کشت جامد قرار داده شد و سپس  21میکرولیتر از مرایع

 -تولید عامل ضدباکتریایی

رویی کشت تهیه شده از باکتریهای اسرید الکتیرک برر

برای تولید عامل ضدباکتریایی از کشرتهرای فعرال

روی دیسکها قرار داده شد .بهمنظور انتشار باکتریوسین

شده باکتریهای اسید الکتیرک بره نسربت  %11حجمری

از دیسک بر روی محریط کشرت ،پلیرتهرا بهمردت 1

محیط کشت  MRSمایع تلقیح داده شد و در شرایط کم

قرار گرفتند و سرپس

هوازی (در فالکونهای در بسته) و در دمرای  37درجره
سلسیو

بهمدت  48ساعت گرمخانهگذاری گردید.

 -جداسازی مایع رویی کشت حاوی عامل ضدباکتریایی

بهمنظور جداسازی مایع رویری کشرت حراوی عامرل
ضدباکتریایی و حذف سلولهای باکتری ،محریط کشرت

ساعت در دمای  4درجه سلسیو
در دمای  37درجه سلسیو

گرمخانهگذاری شدند .بعد

از  12ساعت فعالیت آنتیباکتریایی مایع رویی کشت برا
اندازهگیری قطر هاله مهار رشدی برا اسرتفاده از کرولیس
تعیین شد.
 -تیمار مایع رویی کشت با آنزیم کاتاالز

 48سرراعته حررراوی سرررلولهررای باکتریرررایی برررا دور

بهمنظور خنتری کرردن اثرر ضردباکتریایی حاصرل از

برهمردت 21

پراکسید هیدروژن تولید شده در طی فرایند تخمیر ،مایع

 9111RPMدر دمای  4درجره سلسریو

دقیقه سانتریفوژ ( )Heraeus, Germanyگردید.

رویی کشت که  pHآن روی  9تنظیم شده بود با آنرزیم

 -تیمار مایع رویی کشت با سدیم هیدروکسید  4موالر

کاتاالز ( )Sigma-Aldrich, Germanyتیمار گردید .ابتدا

مایع رویی کشت باکتریهای اسیدالکتیک با اسرتفاده

مقدار یک میلیگرم از آنزیم پودری کاتاالز طبق پروتکل

از سود  4نرمال روی  9تنظیم شد ترا اثرر ضردباکتریایی

محلرررولسرررازی سرررازنده ،در یرررک میلیلیترررر برررافر

حاصل از اسیدهای آلی تولید شده در طی فرایند تخمیرر

فسفاتپتاسیم  91میلیموالر حل شد و محلرول آنزیمری
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بهداشت مواد غذایی

حاصل به نسبت  1/1میلیلیتر به تیوبهای حاوی مرایع

غیرفعررال گررردد ( .)Hernandez et al., 2005سررپس

رویی کشت (با  )pH=9افزوده گردید .مایع رویی کشت

فعالیت ضدباکتریایی مایع رویری کشرت تیمرار شرده برا

بهمدت یک سراعت در برنمراری (37 )GFL, Germny

روش انتشار از دیسک سنجیده شد.

تیمار گردید و سپس بهمدت  11دقیقه

 -تجزیه آماری و مقایسات میانگینها

درجه سلسیو

جوشانده شد ترا آنرزیم کاتراالز

قبل از انجام تجزیره آمراری نرمرال برودن دادههرا برا

افزوده شده غیرفعال گرردد (.)Hernandez et al., 2005

استفاده از آمارههای چولگی و کشریدگی مرورد بررسری

سپس فعالیت ضدباکتریایی مایع رویی کشت تیمار شرده

قرار گرفت و بررای تجزیره آمراری دادههرا برهصرورت

با روش انتشار از دیسک سنجیده شد.

فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی از نرمافزار آماری

در  111درجه سلسیو

 MSTAT-Cاستفاده شد .مقایسره میرانگینهرا بره روش
آزمون چند دامنهای دانکن در سرطح احتمرال  9درصرد

 -تیمار مایع رویی کشت با آنزیم تریپسین

بهمنظور تأیید ماهیرت پروتئینری مراده ضردباکتریایی
موجود در مایع رویی کشت باکتریهای اسرید الکتیرک،

انجررام گرفررت (.)Alizadeh and Tarinejad, 2010
گرافها با نرمافزار  Excel 2013ترسیم شدند.

مایع رویی کشت خنتری شرده و تیمرار شرده برا آنرزیم
کاتاالز با آنزیم تریپسرین ()Sigma-Aldrich, Germany

یافتهها

تیمار گردید .ابتدا مقدار یک میلیگرم از آنزیم تریپسین،

تجزیه واریانس فاکتوریل اثرات سرویههرای مختلرر

در یک میلیلیتر برافر فسرفات پتاسریم  11میلری مروالر

باکتری اسید الکتیک و پاتوژن نشان داد جدول ( )1برین

 pH=7حل شد و محلول آنزیمی حاصل بره نسربت 1/1

پاتوژنها ،بین سویهها و نیز اثر متقابرل پراتوژن × سرویه

میلیلیتر به میکروتیوبهای حاوی  211میکرولیتر مرایع

در سطح احتمال  %1معنیدار میباشد .بنابراین ،با توجره

رویی کشت افزوده گردید .مایع رویری کشرت بهمردت

به معنریدار برودن اثرر متقابرل ،مقایسره میرانگین بررای

تیمرار

هرکدام از پاتوژنها بهطور جداگانه انجام گرفت (شرکل

یک سراعت در برن مراری  37درجره سلسریو

گردیررد و سررپس بهمرردت  11دقیقرره در  111درجرره
سلسیو

 1تا .)7

جوشانده شد تا آنزیم تریپسرین افرزوده شرده
جدول ( -)1تجزیه واریانس فاکتوریل پاتوژن×سویه باکتری اسید الکتیک
مقادیر آماره

منابع تغییرات

درجه آزادی

میانگین مربعات

پاتوژن

9

27/94

**133/28

سویه باکتری اسید الکتیک

11

9/75

**28/12

پاتوژن × سویه

99

3/27

**19/82

خطا

198

1/217

F

** به مفهوم معنیدار در سطح احتمال %1
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اثر مهاری سویههای بومی باکتریهای الکتیکی بر باکتریها

فعالیت ضدباکتریایی مایع رویی حاصل از کشرت 11

سویههرای  15E ،L28و  EL1بریشتررین بازدارنردگی را

سویه اسید الکتیک بومی و دو سویه اسید الکتیک شاهد

علیه شیگال فلکسنری (شکل  )7داشتند .نتایج نشران داد

با  pHخنتری علیره  7براکتری شراخص عامرل بیمراری

که سویه  Mعلیه تمام سویههای شاخص و سرویههرای

غذایی مورد ارزیابی قرار گرفت کره بهصرورت نمرودار

 L27 ،T2علیررره شرررش بررراکتری شررراخص دارای اثرررر

مقایسه میانگین نشان داده شده است (شرکلهرای  1ترا

بازدارنرردگی بونررد .بررا توجرره برره نتررایج حاصررل لیستریا

 .)7از میان سویههای بررسی شده سرویههرای ،M ،H20

اینوکوا ،اشریشیا کروالی و شریگال فلکسرنری برهعنروان

 L27 ،L28 ،L.pو  EL1بیشرررترین بازدارنررردگی را علیررره

حسررا ترررین سررویه و برراکتریهررای شرراخص یرسررینیا

لیستریا اینوکوا (شرکل  ،)1سرویههرای  L27 ،E6 ،DL3و

انتروکولیتیکا و باسیلو

سرسو

 EL1بیشررترین بازدارنرردگی را علیرره اسررتافیلوکوکو

سویههای شاخص تشخیص داده شدند .همچنین سرویه

اورسو

برهعنوان مقراومتررین

(شکل  ،)2سویههای  15E ،E6 ،L27 ،M ،H20و

 19Eبا قطر هاله عدم رشد  9/13میلیمترر علیره شریگال

 T2بیشترین بازدارندگی را علیه اشریشیا کروالی (شرکل

فلکسنری و با قطر هاله عدم رشد  1/197میلیمترر علیره

 )3داشتند .سویههرای  15E ،L.p ،H20و  T2بریشتررین

یرسینیا انتروکولیتیکا برهترتیرب بریشتررین و کرمتررین

بازدارنرردگی را علیرره کلبسرریال نومونیرره (شررکل ،)4

بازدارندگی را نشان داد .فعالیت بازدارندگی مایع رویری

سویههای  M ،L27و  15Eبیشترین بازدارندگی را علیره

بهدست آمده از کشت باکتریهای اسرید الکتیرک برومی

نشران دادنرد (شرکل  ،)9سرویههرای

بعد از تیمرار برا آنرزیم پروتئولیتیرک تریپسرین متوقرر

 AE2 ،L28 ،EL1 ،L27 ،T2 ،M ،H20و  L.pبررریشتررررین

گردید .که ماهیت پروتئینی عامل فعال را نشان مریدهرد

بازدارندگی را علیره یرسرینیا انتروکولیتیکرا (شرکل  )9و

(شکل .)5

سویههای اسید الکتیک

سویههای اسید الکتیک

شکل ( -)2مقایسه میانگین قطر هاله عدم رشد  12سرویه اسرید الکتیرک در

 pHخنتی علیه باکتری شاخص استافیلوکوکو

93

قطر هاله عدم رشد (میلی متر)

قطر هاله عدم رشد (میلی متر)

باسیلو

سرسو

اورسو

شکل ( -)1مقایسه میانگین قطر هاله عدم رشد  12سرویه اسرید الکتیرک در

 pHخنتی علیه باکتری شاخص لیستریا اینوکو

بهداشت مواد غذایی

قطر هاله عدم رشد (میلی متر)

قطر هاله عدم رشد (میلی متر)

دوره  ،8شماره  ،1پیاپی  ،92بهار 1921

سویههای اسید الکتیک

سویههای اسید الکتیک

قطر هاله عدم رشد (میلی متر)

 pHخنتی علیه باکتری شاخص کلبسیال پنومونیه

 pHخنتی علیه باکتری شاخص اشرشیا کوالی
قطر هاله عدم رشد (میلی متر)

شکل ( -)4مقایسه میانگین قطر هاله عدم رشد  12سرویه اسرید الکتیرک در

شکل ( -)3مقایسه میانگین قطر هاله عدم رشد  12سرویه اسرید الکتیرک در

سویههای اسید الکتیک

سویههای اسید الکتیک

شکل ( -)9مقایسه میانگین قطر هاله عدم رشد  12سویه اسید الکتیرک در

خنتی علیه باسیلو

سرسو

قطر هاله عدم رشد (میلی متر)

 pHخنتی علیه یرسینیا انتروکولیتیکا

شکل ( -)9مقایسه میانگین قطر هاله عدم رشد  12سویه اسید الکتیرک

در pH

سویههای اسید الکتیک

شکل ( -)7مقایسه میانگین قطر هاله عدم رشد  12سرویه اسرید

الکتیرک در pH

خنتی علیه شیگال فلکسنری
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شکل ( -)8بررسی هاله عدم رشد مایع رویی سویههای گزینش شده علیه

شکل ( -)5بررسی هاله عدم رشد مرایع رویری کشرت تیمرار شرده برا آنرزیم

لیستریا اینوکوا الر و ب) ارزیابی فعالیت ضدباکتریایی مایع رویی خنتری

تریپسین علیه  .S. flexneriسویه  :L28شاهد کنترل متبت.

شده  11سویه اسید الکتیرک گرزینش شرده علیره لیستریا اینوکوا را نشران
میدهد .دو سویه  L28و :L.pشاهد کنترل متبت.

مقایسههای گروهی اثر هر کردام از سرویههرا برهتنهرایی

نمودهاند (جدول  .)2بهعبارت دیگر توانستند رشرد هرر

روی باکتریهای گرم متبت و منفی نشران داد کره مرایع

دو نوع باکتری را مهار نمایند و این یکی از ویژگیهرای

رویی کشت خنتی شده هر کدام از سویهها از نظر ترأثیر

خوب سویه بومی جداسازی شرده از محصروالت لبنری

بر روی قطر هاله عدم رشد در باکتریهرا گررم متبرت و

میباشد .سویه بومی  T2سویهای با پتانسریل بسریار براال

منفی به استتنای سویه  T2یکسان بوده و نشاندهنده این

برای مهار رشد براکتریهرای گررم منفری نظیرر شریگال،

موضوع است که سویهها از نظر قطرر عردم هالره رشرد

ایکوالی ،کلبسیال و یرسینیا میتوان در نظر گرفت.

روی باکتریهای گرم متبت و گرم منفری یکسران عمرل

جدول ( -)2مقایسه گروهی در درون هر سویه بین باکتریهای گرم متبت و منفی از نظر اندازه قطر هاله عدم رشد
مقایسه گروهی

سویه

E6

سویه

H20

سویه

میانگین قطر عدم هاله رشد گرم +

3/48±19952

3/91±1/753

4/29±1/125

3/78±1/415

3/15±1/998

3/5±1/431

میانگین قطر عدم هاله رشد گرم -

3/92±1/235

4/41±1/219

4/29±1/728

2/57±1/381

3/18±1/412

3/71±1/248

-1/15ns

-1/595ns

-1/114ns

1/32ns

1/117ns

1/412ns

آماره

t

مقایسه گروهی

سویه

T2

سویه

AE2

سویه

L.P

سویه

L28

سویه

L27

سویه

EL1

میانگین قطر عدم هاله رشد گرم +

2/85±1/949

3/9±19917

4/15±1/314

4/99±1/44

4/83±1/393

49985±1/37

میانگین قطر عدم هاله رشد گرم -

4/32±1/149

3/54±1/118

4/33±1/224

4/99±1/31

4/98±1/171

4/11±1/395

*-2/494

-1/848ns

-1/35ns

1/189ns

1/414ns

1/123ns

آماره

t

 * ،nsبه ترتیب به مفهوم غیر معنیدار و معنیدار در سطح احتمال  %9میباشد.
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15E

سویه

DL3

سویه

N

سویه

M
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نتایج نشان داد که سویههای  T2 ،Mو  L27طیر میزبانی

بحث و نتیجهگیری
فرضرریههررای بسرریاری در مررورد دلیررل خررواص

وسیعی داشتند ،بهاین ترتیرب کره سرویه  Mعلیره تمرام

آنتیباکتریایی پروبیوتیکها مطرح است که از آن جملره

سویههای شراخص و سرویههرای  T2و  L27علیره شرش

میتوان به رقابت برای اتصال به مناطق ویژه در اپیتلیرال

باکتری شاخص دارای اثر بازدارندگی بودنرد .همچنرین

روده ،کاهش نفوذپذیری سلولهای روده ،رقابرت بررای

لیستریا اینوکوا ،اشریشرریا کرروالی ،شرریگال فلکسررنری

جذب مواد غذایی ،تخریب گیرنردههرای سرم ،تحریرک

بهعنوان حسا ترین سویهها و یرسرینیا انتروکولیتیکرا و

سیستم ایمنی ،تولید مواد مختلرر مهارکننرده از جملره:

باسرریلو

اسیدهای آلی ،تولید سورفکتانتهای زیستی ،پرر اکسرید

شاخص شناخته شدند.

هیدروژن ،ترشح ترکیبات سریگنالی و اسریدهای چررب

سرررسو

بررر اسررا

بررهعنرروان مقرراومترررین سررویههررای

مطالعررات صررورت گرفترره توسررط سررایر

زنجیره کوتاه ،نیتریک اکسید و باکتریوسینها اشاره کررد

محققین ،باکتریهرای شراخص گررم متبرت نسربت بره

( Chen and Hoover, 2003; Van Reenen et al.,

باکتریهای شراخص گررم منفری در برابرر مرایع رویری

 .)2003; Liu et al., 2014در میررران ایرررن مرررواد

باکتریهای اسید الکتیک حسا تر میباشرند .مقاومرت

ضرردباکتریایی ،تولیررد باکتریوسررینهررا معیررار مهمرری در

باکتریهای گرم منفی بهدلیل ماهیت غشای سلولی آنها

انتخاب سویههای باکتریهای پروبیوتیک در نظر گرفتره

مریباشرد ( .)Ivanova et al., 2000غشرای خرارجی

شده و یکی از صفات پروبیوتیکها محسوب مریشرود.

باکتریهای گرم منفی نسبت به باکتریوسینهرا غیرقابرل

تحقیقات نشان داده تولید باکتریوسین توسط باکتریهای

نفرروذ اسررت ( )Garneau et al., 2002کرره معمرروالً از

پروبیوتیک بر توانایی رقابت پروبیوتیکها با باکتریهای

فعالیت ضدباکتریایی ایرن پپتیردها جلروگیری مریکنرد.

روده و در نهایت بر سالمتی میزبران خرود ترأثیر متبتری

نتایج بهدست آمده در تحقیرق حاضرر برا نترایج برخری

داشته است ( .)Dobson et al., 2012در پژوهش حاضر

محققرین وی مغرایرت داشرت ( ;Inanov et al., 2000

برومی

 .)Garneau et al., 2002نتایج تحقیق حاضر حساسریت

جداسررازی شررده از شرریر و ماسررت ،سررویه اسررتاندارد

باالی باکتریهای گرم منفی شیگال فلکسرنری ،کلبسریال

پالنترراروم مولررد باکتریوسررین گررروه IIa

پنومونیه و اشریشیا کوالی را در مقایسه با براکتریهرای

 9سویه الکتوباسیلو

الکتوباسرریلو

و  9سرویه انتروکوکرو

( )Liu et al., 2014و همچنرین سرویه الکتوباسریلو

گررم متبرت باسریلو

پالنتاروم  L28که بهعنوان یکی از سویههای بومی تولیرد

انتروکولیتیکا نشان داد.

سررسو

و گررم منفری یرسرینیا

کننررده باکتریوسررین گررروه  IIbشناسررایی شررده بررود

تأثیر متبت عامل ضدباکتریایی  11سویه اسید الکتیک

( )Gholamzadeh et al., 2017بهعنوان براکتری شراهد

بر روی باکتریهای گرم متبت و همچنرین ترأثیر متبرت

متبت مورد استفاده قرار گرفت .هریرک از براکتریهرای

عامل ضدباکتریایی سویه  E6برر روی براکتری شراخص

اسید الکتیک برومی الگروی مهرار رشرد متفراوتی علیره

گرم منفی اشریشیا کوالی ،سرویه  H20برر روی براکتری

سویههای شاخص عامل مسمومیت غذایی نشان دادنرد.

شاخص گرم منفی اشریشیا کوالی و کلبسریال پنومونیره،
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سویه  15Eو L27بر روی براکتری شراخص گررم منفری

آسروژینوزا و استافیلوکوکو

اشریشیا کوالی ،کلبسیال پنومونیره و شریگال فلکسرنری،

ممکن است بهدلیل تولید چندین ترکیرب ضردباکتریایی

سویه  DL3و  Nبرر روی براکتری شراخص گررم منفری

ماننرررد اسررریدهای آلررری ،پراکسرررید هیررردروژن و یرررا

شیگال فلکسنری ،سویه  Mبر روی باکتری شاخص گرم

باکتریوسینهرا باشرد ( .)Sifour et al., 2012برههمرین

منفی اشریشیا کروالی ،یرسرینیا انتروکولیتیکرا ،کلبسریال

دلیل فعالیرت عامرل بازدارنرده در شررایطی کره اثررات

پنومونیه و شیگال فلکسنری ،سویه  T2برر روی براکتری

بازدارندگی احتمالی اسیدهای آلی با تنظیم  pHبرر روی

شررراخص گررررم منفررری اشریشررریا کررروالی ،یرسرررینیا

 9از بین میرفت مورد سنجش قرار گرفت کره در ایرن

انتروکولیتیکرا ،کلبسریال پنومونیره ،سرویه  EL1 ،AE2برر

شرررایط هفررت سررویه از  39سررویه پالنترراروم ،F12

روی باکتری شاخص گرم منفری یرسرینیا انتروکولیتیکرا،
شررریگال فلکسرررنری ،مشرررابه ترررأثیر متبرررت بررراکتری

الکتوباسیلو

پالنتاروم  Lp6SHبرر روی براکتریهرای

الکتوباسررررریلو
الکتوباسریلو

اورسو

کورواترررررو

نشران دادنرد کره

(curvatus

،)L.

گاسرری ( ،)L. gasseriالکتوباسریلو

پالنتاروم و الکتوباسیلو

کازسی ( )L. caseiدر شرایط

شاخص گرم متبت و گررم منفری مطالعره شرده توسرط

مررایع رویرری خنترری در برابررر سررویههررای شرراخص

 Marieو همکاران برود ( .)Marie et al., 2012ایرن در

استافیلوکوکو

سوبتیلیس ،کلبسریال

حالی است که تحقیقات نشران داده باکتریوسرینی نظیرر

پنومونیه و لیستریا منوسایتوژنز از خود بازدارندگی نشان

و

دادنررد .در شرررایطی کرره اثرررات بازدارنرردگی احتمررالی

کلستریدیوم اثر باکتریکشی دارد .اما برهطور خراص برر

پراکسید هیدروژن با کاتاالز یک میلیگرم بر میلیلیترر از

روی باکتریهای گرم منفی بیتأثیر است ( Tafreshi et

بین رفت ،شش گونه اسید الکتیک فعالیرت بازدارنردگی

 .)al., 2010نایسررین بررههمررراه مررواد شررالتهکننررده و

خررود را تنهررا در برابررر سرره برراکتری اسررتافیلوکوکو

نایسررین بررر روی گونررههررای مختلررر باسرریلو

اورسو  ،باسیلو

سروبتیلیس و لیسرتریا منوسرایتوژنز

متابولیررتهررای دیگررر در مررواد غررذایی بررهخرروبی رشررد

اورسو  ،باسریلو

باکتریهای گرم منفی را نیز مهار مینماید .لذا مریتروان

حفظ کردند .در بررسری حاضرر بعرد از تیمرار محلرول

امیدوار بود که این باکتریوسینها نیز با سایر هردلها اثر

رویی با آنزیم تریپسرین غیرفعرالسرازی کامرل فعالیرت

بیشتری بر تمام سویههای داشته باشد.

آنتیباکتریرایی مشراهده گردیرد (شرکل  )5کره ماهیرت

در تحقیقی توانایی تولید باکتریوسرین در  39براکتری

پروتئینی عامل فعال را تأیید میکند .در تحقیقی با روش

اسید الکتیک جدا شده از منابع مختلر را برا اسرتفاده از

انتشار از چاهک برای بهدست آوردن باکتریهرای اسرید

آزمون انتشار از چاهرک در برابرر  12براکتری شراخص

الکتیک تولیدکننده باکتریوسین در برابر باکتریهای گرم

انرردازهگیری کردنررد .ایررن سررویههررا طیررر بازدارنرردگی

متبت و گرم منفی استفاده گردید .مشخص شد کره 123

گستردهای را در برابرر بسریاری از سرویههرای شراخص

باکتری اسرید الکتیرک در برابرر براکتریهرای شراخص

مانند کلبسیال پنومونیه ،لیستریا منوسرایتوژنز ،سرالمونال،

مختلر پپتیدهای ضردباکتریایی تولیرد مریکننرد .مرایع

باسرریلو

93

سرروبتیلیس ،اشریشرریا کرروالی ،سررودومونا

رویی کشت خنتی شده  14سویه فعالیت آنتی میکروبری

دوره  ،8شماره  ،1پیاپی  ،92بهار 1921

بهداشت مواد غذایی

متمایزی را در برابر لیستریا مونوسایتوجنز ،ایکروالی و

کشت باکتریهای اسید الکتیک مریباشرد .همچنرین برا

سوبتیلیس نشان دادند .بعد از تیمار برا کاتراالز

تیمار آنزیمی ماهیت پروتئینی عامل بازدارنده تأیید شرد.

تمررام  14سررویه فعالیررت ضرردباکتریایی خررود را حفررظ

با توجه به فعالیت ضدباکتریایی و ماهیت پروتئینی عامل

کردند .زمانی که مایع رویی کشت خنتری شرده ایرن 14

بازدارنده موجود در مایع رویی کشت سرویههرای اسرید

سویه با پروتئینراز  ،kپپسرین و تریپسرین تیمرار شردند،

الکتیک بومی ،برای تأیید بیشتر باکتریوسینی بودن عامرل

فعالیت ضدباکتریایی  8سویه یا کاهش یافت و یا حذف

بازدارنده ،HPLC ،خالصسازی باکتریوسرین و بررسری

شد ( .)Liu et al., 2014این در حالی اسرت کره نترایج

سکانس آن در تحقیقات آتی مورد بررسی قررار خواهرد

متفاوتی توسط برخی محققرین بررای باکتریوسرینهرای

گرفت .اهمیت تحقیق حاضرر بررای یرافتن سرویههرای

پالنتراروم ST 13BR

بررومی کرره در محافظررت از فرررآوردههررا و مررواد غررذایی

باسیلو

تولید شده توسرط الکتوباسریلو

ثبررت شررده اسررت .مشرراهده کردنررد کرره تریپسررین،

تخمیری سنتی نقش بهسزایی دارند ،پرواضح است.

کیموتریپسین و رنین هیچ تأثیری بر باکتریوسرین تولیرد
شده توسط باکتری جدا شده از غالت سنتی بلغارسرتان

نظیررر الکتوباسرریلو

الکترریس زیرگونرره الکترریس b14

نداشررت ( .)Todorov and Dicks, 2006در تحقیررق
حاضر تمامی  11سویه بعد از تیمار با آنزیم کاتاالز یرک
میلیگرم بر میلیلیتر فعالیت خود را علیه شریگال حفرظ
کردند .فعالیت ضدباکتریایی بعد از تیمار با کاتاالز ثابرت
باقی ماند کره نشراندهنرده عردم ارتبرا ایرن خاصریت

سپاسگزاری
از معاونت محتررم پژوهشری دانشرگاه شرهید مردنی
آذربایجان و نیز ریاست محترم پژوهشکده بیوتکنولوژی
کشاورزی شمالغرب و غرب کشور بهخاطر در اختیرار
قرار دادن امکانات مالی و پژوهشی این تحقیق تقردیر و
تشکر میگردد.
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Abstract
Identification of bacteriocin-producing lactic acid bacteria (LAB) has been noticeable by most
researchers. Surveys showed that LAB bacteriocins have remarkable antagonistic effects against
foodborne pathogens. Consequently, these bacteriocins could be used as natural preserving for foods. In
this research, the antimicrobial effect of supernatants derived from 10 standard and native strain of LAB
(previously isolated from raw milk and traditional yogurt) were evaluated against Listeria innocua,
Bacillus cereus, Shigella flexneri, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Yersinia enterocolitica, and
Klebsiella pneumonia. All treatments were conducted in three replicates and the mean values of the
inhibition zone diameters were compared. Moreover, protein nature of the antibacterial agents was
identified by trypsin treatment. According to the results, LAB showed a satisfactory antagonistic effect
against indicator organisms. Among the LAB, 15E strain demonstrated the highest (6.03 mm) and lowest
(0.167 mm) inhibitory impact on S. flexneri and Y. enterocolitica, respectively. It was revealed that E.
coli and S. flexneri were identified as the most sensitive and B. cereus as the most resistant strain against
native LAB bacteriocins. Trypsin treatment confirmed the protein nature of the antagonistic agents
produced by the LAB. It was concluded that T2 native strain could be considered as the most effective
strain versus gram-negative bacteria such as S. flexneri, E. coli, Y. enterocolitica, and K. pneumonia.
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