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Background and Aim: Nowadays, probiotic Lactobacilli are as suitable candidate to 

control and treat diseases, due to their microbial characteristics and especially co-

aggregation which prevent attachment and colonization of pathogenic bacteria. The aim of 

this study is investigation of antimicrobial and co-aggregation of probiotic bacteria, 

Lactobacillus.plantarum PTCC 1601, Lactobacillus casei PTCC 1801, and isolated 

Lactobacilli from dairy products of Sabzevar city against some pathogenic bacteria. 

Materials and Methods: Isolation and purification of probiotic lactobacilli from 

Sabsevar traditional dairy products was done by common methods. Among 10 isolated 

probiotic lactobacilli,two of them which had more probiotic potentail were selected and 

their phylogenetic and molecular characteristics was investigated by 16s rDNA sequencing 

technique. Antimicrobial and anti-adhesive effect of probiotic bacteria was examined by 

Modified Double Layer, co-Culture and co-aggregation methods. Co-aggregation of 

probotic bacteria with pathogens was seen by ATM microscope. 

Results: In this study, isolated probotic lactobacilli from Sabsevar traditional dairy 

products and standard bacteria, L.plantarum and L.casei shown the most antimicrobial 

effect and co-aggregation with pathogenic bacteria, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia 

coli and Staphylococcus aureus, respectively. Inhibition of pathogenic bacteria in the 

presence of probotic bacteria was seen by co-culture method. 

Conclusions: According to this study, all used probiotic bacteria in this research 

inhibited the growth of pathogenic bacteria, among them L.casei had spectacular 

antimicrobial effect and co-aggregation with pathogenic bacteria and it may be used as a 

suitable candidate to control diseases. 
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به  ضد میکروبی و داشتن خصوصیات علتبه  پروبیوتیکی هایالکتوباسیلوس  امروزه :زمینه و اهداف

ف از هد .جلوگیری می کننددر بدن میزبان  باکتری های بیماری زا استقرار از اتصال اولیه وکه  پذیریتجمع ویژه 

 PTCC الکتوباسیلوس پالنتاروم این مطالعه، بررسی اثر ضدمیکروبی و تجمع پذیری باکتری های پروبیوتیکی

محصوالت لبنی شهرستان  الکتوباسیلوسینیز جدایه های  و PTCC 1608 یاکازه  الکتوباسیلوس و 1058

 سبزوار بر روی برخی از باکتری های بیماری زا است.

های لبنی سنتی های استاندارد از نمونهپروبیوتیکی با روش هایتوباسیلوسالکمواد و روش کار: 

بیشترین توان  پروبیوتیکی، دو جدایه که الکتوباسیلوس هایخالص سازی شدند. از ده جدایه  جداسازی و

 16s rRNAآن هابه کمک تکنیک  ویژگی های فیلوژنی و مولکولی پروبیوتیکی را داشتند، انتخاب شدند و

sequencing .باکتری های پروبیوتیک با استفاده از روش های  اثر ضد میکروبی و ضد اتصالی بررسی شد

Modified Double Layer  ،Co-Culture  وCo-aggregation  مورد بررسی قرار گرفت وسپس با استفاده از

 شد. مشاهدهباکتری های پروبیوتیک با باکتری بیماری زا  تجمع پذیری AFMمیکروسکوپ نیروی اتمی 

از ماست سنتی شهرستان سبزوار و نیز شده پروبیوتیکی جدا  هایالکتوباسیلوستحقیق  در این: هایافته

بیشترین اثر ضد میکروبی در کشت  یئالکتوباسیلوی کازه و  الکتوباسیلوس پالنتارومهای استاندارد باکتری

استافیلوکوکوس  شیاکلی ویرئروژینوزا، اشسودوموناس آ دوالیه و تجمع سلولی با باکتری های بیماریزای

های پروبیوتیک با استفاده تری های بیماریزا در حضور باکتریمهار رشد باک رترتیب نشان دادند اث به راس اورئو

 .از روش کشت همزمان مشاهده شد

ی جلوگیری توانای ی در این تحقیقپروبیوتیک های باکتری که نشان دادانجام شده  های آزمایش: گیرییجهنت

اثر ضد میکروبی ونیز تجمع پذیری  یئالکتوباسیلوس کازه از رشد باکتری های بیماریزا را داشتند و دراین میان

و شاید بتوان از آن بعنوان کاندیدای مناسب جهت کنترل بیماری  داشت زاباکتری های بیماریقابل مالحظه ای با 

 استفاده کرد.

 ، پروبیوتیکAFM یاتممیکروسکوپ نیروی  ، Co-Culture ،Co-Aggregation،الکتوباسیلوس کلیدی کلمات 
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 تریکبا یهاهیش سویدایهای میکروبی و پیماریش بیافزا

تا با  هن را بر آن داشتیها، امروزه محققیکوتیب یمقاوم به آنت

د، درمان و یمف یهاسمیروارگانیکم یریارگکد و بیجد یهاروش

 مصرف ش،یپ سال ها از سر سازند.یها را م یمارینترل بک

منظور  به ییغذا مواد در ها( یکوتی)پروب زنده یسم هایروارگانیکم

 جیرا مختلف جهان یشورهاک در انسان، سالمت بخشی در داشتن اثر

 های زندهپروبیوتیک، میکروارگانیسم(. باکتری های 6و  2است ) بوده

که وقتی در مقادیر متعادل مورد استفاده قرار گیرند در  ای هستند

تقرار در بخش این باکتری ها با اس. سالمتی میزبان مفید خواهند بود

برای میزبان می  یهای مختلف بدن سبب ایجاد خواص سالمت بخش

. (3) روند شوند و باید بر حسب کاربردشان به میزان کافی بکار

ت یه قابل اهمکها سبب شده یکوتیژه ای در پروبیات ویخصوص
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زا هستند و یر بیماریسم ها غیروارگانیکن میباشند از جمله اینکه ا

هارا ندارند، به یکوتیب یاز مصرف آنت یوارض ناشمشابه ع یعوارض

 یت ضد سرطانیخاص یباشند، دارایننده مقاوم مکهضم  یهامیآنز

خون  یها یل و چربلستروکاهش کهستند و قدرت  یو ضد تومور

 و الکتوباسیلوساز جنس  ها عمدتا  پروبیوتیک(. 4-1) را دارند

دستگاه  هایوارگانیسمیکرمو شبیه به  باشندیمها بیفیدیوباکتریوم

چون تحمل اسید  یگوارش انسان هستند از این رو دارای خصوصیات

، هیدروژنتولید اسیدهای ارگانیک، پراکسید و امالح صفراوی،

با باکتری های  سلولیذیری پ و تجمع ضد میکروبیترکیبات 

دستگاه زا به سطوح  بیماریزا، ممانعت از اتصال باکتری های بیماری

با توانایی  پروبیوتیکهای (. باکتری7-60) می باشند... و  گوارشی

ود تجمع سلولی با میکروب های بیماری زا و اثرات ضد اتصالی خ

زا به سلول هدف در  های بیماریمانع از رسیدن و اتصال باکتری

شان شده و آن ها را با تولید ترکیبات ضد میکروبی از بین  میزبان

 عاتمطال(. 66ری جلوگیری می کنند )و از شروع روند بیما می برند

پروبیوتیک و میان باکتری های تجمع سلولی ارتباط با کمی در

پروتئین  نشان می دهد، که شده است انجامباکتری های بیماریزا 

در تجمع سلولی های پروبیوتیکی باکتری مایع روییدر  موجودهای 

از این  (. یکی7) باشندسطحی می هایپروتئین و اغلب نقش دارند

 به عنوان پروتئین سطحی اخیرا  است که APFپروتئین ، هاپروتئین

(. 62شناسایی شده است ) هاالکتوباسیلوسموثر در تجمع سلولی 

 الکتوباسیلوس مورد مطالعه در این تحقیق از جنسهای پروبیوتیک

 وهای گرم مثبت، کاتاالز منفی، غیر متحرک که باکتری باشندمی

 اثرهدف از این تحقیق، بررسی  (.63) تندفاقد اسپور هس

های پروبیوتیکی جدا  الکتوباسیلوسضدمیکروبی و اثر تجمع سلولی 

 شدههای خریداری الکتوباسیلوس شده از محصوالت لبنی و
 یئالکتوباسیلوس کازهو PTCC 1058 الکتوباسیلوس پالنتاروم

PTCC 1608   یا کلیشبراش شایع نظیر باکتری های بیماریزابر علیه 

PTCC 1396 ، زا ونیآئروژسودوموناسPTCC 1310 ، استافیلوکوکوس
 بود. انتروکوکوس فیکالیسو  کلبسیال پنومونیه، اورئوس

 هاروشمواد و 

های  الکتوباسیلوسجداسازی و خالص سازی 

 شهرستان سبزوار پروبیوتیکی از ماست سنتی

 شهرستان سبزوار با ابتدا نمونه هایی از ماست های محلی

آب  ml53گرم از هر نمونه با  4شد و  شرایط استریل جمع آوری

براث  MRSمحیط کشت  ml53به  ml4مقطر رقیق و از آن 

(Merck, Germany انتقال داده شد و به مدت )ساعت در  10˚ϲ35 

در جار بی هوازی گرماگذاری شدند. سپس خالص سازی نمونه ها با 

 ,Merck)آگار  MRSبرروی محیط کشت  روش کشت خطی

Germany)  باسیل های گرم رنگ آمیزی گرم با استفاده ازانجام و ،

از سایرین جدا  الکتوباسیلوسمثبت نازک و زنجیره ای برای تایید 

یایی برای شناسایی بیشتر آزمایش های استاندارد بیوشیم. شدند

از نظر میزان پتانسیل  الکتوباسیلوس(. ده جدایه 64) انجام گردید

-0اسیدی  pHمحیط با  با آزمایشاتی نظیرتحمل شرایط پروبیوتیکی

بررسی شدند  XGAL(Merck, Germany) و تحمل نمک صفراوی 2

و دو جدایه که نتایج بهتری نسبت به سایرین داشتند انتخاب و از 

 -ϲ23˚برای انجام آزمایشات بعدی ذخیره گلیسرول تهیه و در  هاآن

 (.61نگهداری شدند )

های با خاصیت  کتوباسیلوسال شناسایی مولکولی

 16SrRNAژن بر اساس تعیین ترادف  پروبیوتیکی

 TMDNP با استفاده از کیت استخراج DNAمراحل استخراج 

(High yield DNA purification) در شرایط استریل انجام شد و 

استخراج شده از ژل آگارز یک درصد و  DNAبرای بررسی کیفیت 

با دستگاه نانو اسپکتروفتومتری  DNA الکتروفورز استفاده شد. غلظت

(Termo nonodrap 1000از رابطه ) Conc DNA(μg/ml)=50.d.A260 

از نظر تکثیر  PCR های ژنومی با استفاده از DNAو اندازه گیری شد 

16SrRNA .واکنش  مورد بررسی قرار گرفتندPCR  به منظور تکثیر

DNA فر میکرولیتر )با 53شده در حجم نهایی  استخراجPCR 10x 

lµ5 ، 2Mgcl(mM2 )lµ5 ،dNTPs  (mM5/2) lµ 5/4،  از هر

میکرولیتر  3( و u5پلیمراز ) Taq یمآنزو  lµ 4 (pMol43پرایمر )

DNA سیکل  35میکرولیتر آب مقطر( در  53) الگو و تا حجم نهایی

 ،قهدقی 2به مدت  C⁰25تکثیر، مرحله اولیه جداسازی دورشته در 

مرحله اتصال  ،ثانیه 33به مدت  C⁰25ر مرحله واسرشت شدن د

مرحله طویل شدن رشته هدف  ثانیه، 15به مدت  C⁰52پرایمرها 

به  C⁰52 دقیقه ومرحله طویل شدن نهایی در 4به مدت  C⁰52در

الگو  DNA فاقد PCR گردقیقه انجام شد. از مخلوط واکنش 5مدت 

 PTCCرد استاندا الکتوباسیلوسوس پالنتارومبه عنوان شاهد منفی و 

زمان پژوهش های علمی تهیه شده از بانک میکروبی سا (1058

. برای استفاده گردید به عنوان سویه کنترل مثبت) صنعتی ایران

  fD1 یجهانیک جفت پرایمر  از PCR واکنش

(5′CCGAATTCGTCGACAACAGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3′ )و 

rD1 (5′-CCCGGGATCCAAGCTTAAGGAGGTGATCCAGCC-3′ )

س از الکتروفورز پ PCRایران( استفاده شد. محصوالت -ن)سیناژ
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مشاهده  documentation (Cambridge U.K)  Gelدستگاه توسط 

کره جنوبی  BioNeerشد و نمونه ها برای تعیین توالی به شرکت 

 (.61فرستاده شدند )

 آماده سازی باکتری ها و شرایط کشت آن ها

 PTCC 1058 نتارومالکتوباسیلوس پال یپروبیوتیک باکتری های

 ازو باکتری های بیماری PTCC 1608 یئالکتوباسیلوس کازهوو 
 PTCC 1396 شیا کلییراش و  PTCC 1310زا ونیآئروژسودوموناس 

از سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران به صورت لیوفیلیزه 

محیط  ml53در  خریداری شده یپروبیوتیک باکتری های .شدند تهیه

MRS در  لسیوسدرجه س 35ساعت در  10قیح و به مدت براث تل

س از آن ها کشت جامد تهیه سپو  گرماگذاری شدندجار بی هوازی 

 شیا کلییراش ،و زا ونیآئروژ سودوموناس یباکتری های بیماریزا شد.
 ,Merckبراث ) BHIمحیط  ml 53درخریداری شده هر کدام 

Germany ) سیوسسلدرجه  35ساعت در  21تلقیح و به مدت 

 کلبسیال یباکتری های بیماریزاسویه های  گرماگذاری شدند.

از  کالیسف انتروکوکسو  س اورئوسواستافیلوکوک ه،یپنومون

تفاده با اس زابیماری  باکتریاز صحت و  شدندبیمارستان تهران تهیه 

بیوشیمیایی  هایآزمون بیوتیک ها واز روش تست حساسیت به آنتی

های از نمونه های باکتری. ان حاصل گردیدمتداول استاندارد اطمین

تهیه و  درصد 33یسرول لگذخیره پروبیوتیک باکتری های  بیماریزا و

 (.8ند )درجه نگهداری شد -23در 

  اصالح شده روش کشت دو الیه ای

 MRS مایع های پروبیوتیک در محیط کشت ابتدا باکتری

ت داده تحت شرایط استریل کش Merck, Germany 5/1=pH)براث )

 درجه 35ساعت در  21به مدت  و پس از گرماگذاریشدند 

از هر پروبیوتیک در وسط پلیت  lμ 53 ،جار بی هوازیدر  سلسیوس

و اجازه داده  ( ریختهMerck, Germany) آگار MRS حاوی محیط

 و جذب محیط شود شد تا رطوبت حاصل از مایع میکروبی کامال  

 21به مدت ( Merck, Germany)آگار  MRSپلیت های مجددا  

شدند. گذاری  یگرما گذارجار بی هوازی  دردرجه  35ساعت در 

روی محیط رمذاب ب MHA (Merck, Germany)محیط  پسس

MRS  آگار(Merck, Germany)  حاوی پروبیوتیک ریخته و اجازه

ببندد. سوسپانسیون معادل نیم مک فارلند محیط  داده شد تا کامال 

روی بر  های بیماریزا تهیه و بصورت متراکم از کشت شبانه باکتری

کشت داده شدند. پلیت ها به  MHA (Merck, Germany)محیط 

درجه گرماگذاری و سپس از نظر قطر هاله  35ساعت در  21مدت 

آزمایش برای هر باکتری سه بار تکرار شد و  .عدم رشد بررسی شدند

باکتری ضورحدرمیانگین قطر هاله عدم رشد باکتری های بیماریزا 

 (.8و  61) گردیدپروبیوتیک گزارش  های

 های بیماریزاباکتری ثیر کشت همزمان بر مهار رشدأت

 MRS در محیط پروبیوتیکباکتری های  ابتدا کشت شبانه

 درجه 35، در جار بی هوازی و دمای (Merck, Germany) براث

ساعت در  21زا به مدت  تهیه شد. باکتری های بیماری سلسیوس

BHI (Merck, Germany )محیط کشت  در سلسیوس درجه 35

به مدت  پروبیوتیک و بیماریزا هاییباکترگرماگذاری شدند. سپس 

 PBSو با بافرفسفات  یفیوژسانتر rpm 43333 قه با دوریدق 43

(2/5pH= .شستشو داده شدند )میکرولیتر از باکتری های  433

 cfu /ml))ور همزمان بط حل و در بافر فسفاتبیماریزا پروبیوتیک و 
از  143– 543 (cfu /ml) و از باکتری های پروبیوتیک 143 – 543

BHI (Merck, Germany )به محیط کشت  باکتری های بیماریزا

 4ساعت،  41و همچنین پس از  ساعت اولدر . (6) شدند لقیحت

در محیط کشت  میلی لیتر از کشت توأم را خارج و از آن سری رقت

تهیه شد. پلیت  pour plateروش با استفاده از کتریاختصاصی هر با

 cfuدرجه گرماگذاری شده و تعداد  35ساعت در  21ها به مدت 

بررسی شد. جهت کنترل و مقایسه از هر باکتری بیماریزا به تنهایی 

کشت داده شد و مطابق BHI (Merck, Germany ) در محیط کشت

رصد مهار رشد باکتری ها انجام شد. د روش باال آزمایش بر روی آن

پروبیوتیک از طریق فرمول زیر  باکتری هایهای بیماریزا در حضور

 .(8و  67) گردیدمحاسبه 

 

باکتری  باپروبیوتیک باکتری های  بررسی تجمع یافتن

 های بیماریزا

به  پروبیوتیک های باکتری درصد اتصالدراین آزمون میزان 

 (.68شد ) بررسی Colladoو بر اساس روش زا  باکتری های بیماری

 ,Merck)براث  MRSپروبیوتیک در محیط  باکتری هایابتدا 

Germany35ساعت در دمای  21و به مدت شدند  داده ( کشت 

و در جار بی هوازی گرماگذاری شدند. کشت شبانه  سلسیوسدرجه 

تحت  BHI (Merck, Germany) از باکتریهای بیماریزا در محیط

پروبیوتیک و  باکتری هایدست آمد. ب سلسیوسدرجه  35شرایط 
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 5به مدت  سلسیوسدرجه  23 یدر دماباکتریهای مورد آزمایش 

و توسط بافر فسفات  وژیفیسانتر rpm 43333قه و با دور یدق

مایع رویی خارج شده و از رسوب باقی مانده در . شستشو داده شدند

 1ری میزان جذب نوبا  PBSسوسپانسیون باکتریایی در  ،انتهای لوله

 533 برای هر نمونه تهیه شد. nm 113در طول موج  درصد

میکرولیتر از  533و  پروبیوتیکباکتری های میکرولیتر از نمونه 

 35ساعت در  1باکتریهای بیماریزا با یکدیگر مخلوط شده و به مدت 

ساعت هر لوله اپندورف  1گرماگذاری شدند. پس از  سلسیوس درجه

وبیوتیک و بیماریزا سانتریفیوژ شدند. پر باکتری هایحاوی مخلوط 

بررسی  nm 133رویی از نظر میزان جذب نوری در طول موج  مایع

 شدند و میزان تجمع یافتن براساس فرمول زیر محاسبه شد.

×1001A /2A-1A درصد تجمع یافتن= 

1A میزان جذب نوری بالفاصله پس از مخلوط کردن باکتری 

میزان جذب 2A د نظر است و پروبیوتیک و باکتری های مورهای 

ساعت است در این آزمایش به عنوان  1پس از  مایع رویینوری 

 (.68و  61) کنترل هر باکتری به تنهایی بررسی شد

باکتری  باپروبیوتیک باکتری های  بررسی تجمع یافتن

 AFM با استفاده از میکروسکوپهای بیماریزا 

ز میکروسکوپ برای اولین بار با استفاده ا در این آزمایش

سودوموناس  با یئالکتوباسیلوس کازه تجمع سلولی نیروی اتمی 
مورد مطالعه قرار گرفت. ابتدا تجمع پذیری باکتری ها بر  زا ونیآئروژ

. سپس از نمونه توسط سمپلر (68شد ) انجام Collado طبق روش

میلی متر یک قطره قرار داده شد  4×4به ابعاد  بر روی المل استریل

توسط میکروسکوپ نیروی  در دمای اتاق خشک شدن کامل وپس از

 .(20) شد ازآن عکس برداری (AFM) اتمی

 محاسبات آماری

 مطالعه این در T-testبا آزمون نتایج یآمار تحلیل تجزیه و

 محاسبه گردید.  16 نسخه SPSS افزار نرم توسط

 هاافتهی

ف جدایه ها و هم ترازی تراد 16S rRNAپس از تعیین ترادف 

( گردید به Blast)تطابق  های به دست آمده با ترادف های معتبر

  از نرم افزار منظور رسم درخت فیلوژنی سویه های ترادف یابی شده،

Clustal (1.82 version) نرم افزار ،Phylodrow Version 0.80) ) و

تحلیل داده توالی یابی شده استفاده شد.  Neighbour joiningروش 

و  K1کره جنوبی نشان داد که دو سویه  BioNeerتوسط شرکت 

Y11 شباهت با %22 سبزوار دارای سنتی جدا شده از ماست 
الکتوباسیلوس (. سویه 2 یرتصواست )الکتوباسیلوس رامنوسوس 

 درGenBank: JX556102.1 . با شماره اختصاصی Y11 رامنوسوس

 .(4 یرتصوبه ثبت رسید ) (NCBI)مرکز ملی داده های بیولوژیکی 

نتایج ارزیابی کشت دوالیه اصالح شده نشان داد که از میان 

دارای بیشترین  یئکازه الکتوباسیلوس چهار باکتری پروبیوتیک،

میانگین اثرمهار رشد میکروبی بر روی باکتری های بیماری زا و بویژه 

میلی متر  4/35با قطر هاله عدم رشد زا ونیآئروژ سودوموناس برروی

س واستافیلوکوک ه،یکلبسیال پنومونهاله عدم رشد  بود. میانگین قطر
 33در حضور این باکتری پروبیوتیک  کالیسف وانتروکوکس اورئوس

بیشترین اثر  پالنتاروم الکتوباسیلوسمیلی متر بدست آمد و 

با میانگین قطر هاله  س اورئوسواستافیلوکوکمیکروبی را بر روی ضد

سویه های جداشده میلی متر داشت و از بین  33/35عدم رشد 

بر  دارای بیشترین اثر مهاری رشد Y11الکتوباسیلوس رامنوسوس 

میلی  33/31با میانگین قطر هاله عدم رشد  هیکلبسیال پنومونروی 

 (.4نمودار ) متر بود

به ترتیب بیشترین  کازه ای الکتوباسیلوس در کشت همزمان،

زا ونیآئروژ سسودومونااثر مهاری رشد را بر باکتری های بیماری زای 
 در صد مهار 35/54 و 33/03میانگین  به ترتیب باشیاکلی یراشو 

بیشترین اثر مهاری  پالنتاروم الکتوباسیلوسرشد نشان داد. همچنین 

 سوانتروکوک و س اورئوسواستافیلوکوکرشد را برروی باکتری های 
درصد مهار رشد  31/53و  34/55با میانگین  به ترتیب کالیسف

کمترین میانگین درصدهای مهار رشد  هیکلبسیال پنوموننشان داد و 

ها با داشت. در میان جدایه باکتری های پروبیوتیک ها را در حضور

یشترین میانگین درصد مهار رشد باکتری های بشت مشابه روش ک

مربوط به سویه  K1الکتوباسیلوس رامنوسوس  بیماریزا در حضور

و کمترین میانگین درصد مهار رشد مربوط به  زاونیآئروژ ناسسودومو

بود. میانگین درصد مهار  %15/15با  س اورئوسواستافیلوکوک سویه

باکتری پروبیوتیک  در حضور چهار فکالیس سوانتروکوک رشد

 .بود 55/12%
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 16sمربوط به ژن  bp 4533، باند PCR: محصول 4شکل 

rRNA کتری جداسازی شده الکتوباسیلوس رامنوسوس باY11  از ماست

 .سنتی سبزوار

بر روی  K1رامنوسوس الکتوباسیلوس از بین جدایه ها 

بیشترین اثر و  %41/55با میانگین مهار رشد  استافیلوکوکس اورئوس

(. بررسی 2نمودار کمترین اثر را نشان داد ) کلبسیال پنومونهبرروی 

باسیلوس های پروبیوتیک با باکتری های اثر تجمع پذیری الکتو

و از  بیماریزا از این جهت که از اثر ضد اتصالی بر روی آن ها داشته

  شروع بیماری جلوگیری می کند اهمیت دارد نتایج نشان داد که

و  سودوموناس آئروژنرابا  کازه ای الکتوباسیلوس میزان تجمع پذیری

و به ترتیب با میانگین  بیش از سایر باکتری ها است اشیرشیا کلی

درصد بدست آمد وهمچنین میانگین  45/10 و 33/55 تجمع یافتن

بیش  استافیلوکوکس اورئوس با الکتوباسیلوس پالنتارومتجمع یافتن 

 درصد بود. تجمع سلولی 43/15 پروبیوتیک از سایرباکتری های

 با طور مجزا به الکتوباسیلوس پالنتاروم و یئکازه الکتوباسیلوس
 یرتصوبا میکروسکوپ نوری نیز بررسی شد ) س اورئوسوستافیلوکوکا

3).

 

 از ماست سنتی سبزوار با استفاده از نرم افزار Y11و  K11الکتوباسیلوس رامنوسوس  جدا سازی شده الکتویاسیلرسم درخت فیلوژنی سویه های : 2شکل 

Phylodrow Version 0.80)) 

 بیشترین K1رامنوسوس الکتوباسیلوس  در بین جدایه ها نیز

و درصد  53ا وزنیآئروژسودموناس  میانگین تجمع پذیری را با

 درصد 11/12 هیکلبسیال پنومون میانگین تجمع پذیری آن با کمترین

همچنین بررسی نتایج آزمون تی مستقل نشان داد در سطح بود. 

. وجود داردها  الکتوباسیلوسبین  دارییمعندرصد تفاوت  4خطای 

 تجمع سلولی باکتری پروبیوتیکی (. مشاهده3 )نمودار

استافیلوکوکوس با باکتری بیماری زای  یئالکتوباسیلوسوس کازه

میکروسکوپ نیروی اتمی  با استفاده از در حد میکرومتر ائوروس

(AFMصورت گرفت و پس از عکس برداری )  با استفاده از نرم

کروی  های (، باکتریAFM) یاتمافزارهای این میکروسکوپ نیروی 

که  یکرومتریم 5/3با اندازه حدود ئوس وراستافیلوکوکوس ا شکل

با اندازه  یئکازه  الکتوباسیلوستوسط باکتری های میله ای شکل 

 (.1 یرتصومیکرومتری احاطه شده بود، مشاهده شد ) 4حدود 
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 های پروبیوتیک بر روی باکتری های بیماری زا میانگین درصد مهار رشد تأثیر کشت همزمان باکتری :2نمودار 

 یلوکوکوس اورئوساستافبا باکتری بیماری زای  الکتوباسیلوس پالنتاروم و یئه الکتوباسیلوس کازتصویر تجمع سلولی باکتری های پروبیوتیکی  :3شکل 

 با استفاده از میکروسکوپ نوری.
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 و باکتری های بیماری زا میانگین درصد تجمع یافتن باکتری های پروبیوتیک :3نمودار 

 

ابتدا تجمع پذیری باکتری ها بر در حد میکرومتر که در کوس اورئوساستافیلوکوو  ئیالکتوباسیلوس کازهتصویر میکروسکوپی از تجمع سلولی  :1شکل 

میلی متر یک قطره قرار داده شد وپس از خشک شدن  4×4به ابعاد  . سپس از نمونه توسط سمپلر بر روی المل استریل(68شد ) انجام Collado طبق روش

 .شد اری( ازآن عکس برد (AFM توسط میکروسکوپ نیروی اتمی در دمای اتاق کامل

 بحث

 یهایترکبا یهاهیش سویدایها و پ یماریش بیامروزه با افزا

 یهاتا با روش هن را بر آن داشتیها، محققیکوتیب یمقاوم به آنت

ها یمارینترل بکد، درمان و یمف یهاسمیروارگانیکم یریارگکد و بیجد

این مطالعه به منظور بررسی خواص ضد میکروبی سازند.  سریرا م

برخی از باکتری های بیماریزا و مهار  یی های پروبیوتیک بر روباکتر

 باکتری های   ذیریپتجمع  و  ضد اتصالی آن ها بر اساس مکانیسم 

برای  در این تحقیق پروبیوتیک و باکتری های بیماریزا انجام شد.

سال در  روشی کهاز  یکوتیپروب بررسی اثر کشت کامل باکتری های

نامید و  Double layer method آن را Maiaنام به  یدانشمند 2334

کمی اصالح شد و همکاران  Arbab Solemaniتوسط  2343در سال 

(. 61و  8) استفاده شد نام گرفت، Modified Double Layerو 

 بر یمهار اثر در این آزمایش یکوتیپروبهای  یباکترکشت کامل 

 هاله عدم قطر مجموع نیانگیداشتند. م باکتری های بیماریزا رشد

 بدست آمد ومتر  یلیم 5/31 یهالرشد در روش کشت دو 

 را بر رشد ینندگکمهار اثر نیشتریب یئلوس کازهیتوباسکال

 میلی متر 55/35رشد اندازه قطر هاله عدم  با اوزنیسودوموناس آئروژ

 و Christian Forestierمطابق با یافته های داشت که این نتایج

پروبیوتیک در  باکتری های تواناییبود که  2330سال همکارانش در 

را در بین بیماران گزارش  اوزنیآئروژ سودموناس جلوگیری از عفونت

کردند  اعالم 2341 سالو همکارانش در  Mami anas (.26) نددکر

اثرات ضد میکروبی علیه  الکتوباسیلوس پالنتاروم کشت کامل

 و داردوبتلیس باسیلوس س و کلییشیاراش س،ورئواستافیلوکوکوس ا

 سورئوا استافیلوکوکوسبر روی  الکتوباسیلوس پالنتاروم ندنشان داد
که دراین تحقیق نیز  بیشترین اثر ضد میکروبی را دارد

 بیشترین اثر ضد میکروبی علیه الکتوباسیلوس پالنتاروم
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 یها ییاز توانا یکی(. 22نشان داد ) سورئوا استافیلوکوکوس

زا را به یماریب یها یترکه قادرند باکاست آن  یکوتیپروب یهایترکبا

 یها یترکت بایب فعالین ترتیبد ،ابندیها تجمع  دام انداخته و با آن

 Reid ازی یگزارش ها شود. یردشان مهار مکزا متوقف و عملیماریب

در سال   Colladoو  2331در سال  Schachtsiek ،4200در سال 

 عالوه بر یکوتیپروب یاه یترکباکه بیان داشتند  ود داردجو 2335

عوامل ممانعت کننده رشد باکتری های بیماریزا نظیر  تولید

با مکانیسم  وسین،یپراکسید هیدروژن و یا تولید باکتر، اسیدهای آلی

 مکانیسم دفاعی قابل اهمیتی، تجمع سلولی با باکتری های بیماریزا

یماری زا عوامل باکتریایی ب استقراربرای میزبان بر علیه اتصال و  را

اما هنوز مطالعات در خصوص مکانیسم ؛ (2،26،24) دنایجاد می کن

 روشو  های تجمع سلولی و باکتری های بیماریزا ها وجود ندارد

 در حال حاضر برای اندازه گیری قابلیت تجمع سلولی های کمی

و همکارانش  Cesenaپروبیوتیک وجود دارد که توسط  باکتری های

آزمایش شده  collado 2330 و Jankovi 2333 ،2334در سال 

که  ه شدبرای اولین بار نشان داد در تحقیق حاضر ،است

درصد  بیشترین سودوموناس آئروژنرا باالکتوباسیلوسوس کازه ای 

دیگر باکتری های بیماریزا  در میانرا  (%33/55)سلولی تجمع 

ه کد آن است یؤش مین آزمایج حاصل از اینتا .(21،21و  26شت )دا

 یها یترکقادرند با با ییباال یبا درصدها یکوتیپروب یها یترکاب

ب سبب ین ترتیابند و بدیش تجمع یمورد آزمابیماری زای 

ان یافتن میزان تجمع یم و نیز زا شوندیماریب باکتری هایمهار

شتر از یزا بیماریب باکتری هایبا  یئکازه الکتوباسیلوس

لین بار توسط میکروسکوپ برای او و بود الکتوباسیلوس پالنتاروم

نیروی اتمی تجمع سلولی باکتری پروبیوتیکی با باکتری بیماری زا 

بر روی  الکتوباسیلوس پالنتاروماثر  2335در سال بررسی شد. 

در  (.27شد ) گزارشو همکارانش  Limتوسط  اوزنیآئروژ سودموناس

و  های پروبیوتیکی الکتوباسیلوساین تحقیق نیز اثر کشت همزمان 

الکتوباسیلوس در این میان  که باکتری های بیماریزا بررسی شد
بیشترین اثر مهار رشد را  سورئوا استافیلوکوکوس روی بر پالنتاروم

و همکارانش در   Lim توسطنتایج بدست آمده  و مشابه نشان داد

 یئکازه الکتوباسیلوس کشت همزمان (. در27بود ) 2332سال 
 اوزنیآئروژ سودموناس د را برمهار کنندگی رش بیشترین اثر

با  ( نشان داد که تقریبا  %35/54) شیا کلییراش( و سپس 33/03%)

بود  یکسان 2330در سال  Klale و Khalfaنتایج بدست آمده توسط 

(28.) 

 تقدیر و تشکر 

بدین وسیله از اساتید محترم دانشگاه حکیم سبزواری، جهت 

 می گردد. ین پژوهش، تشکر و قدر دانیبه ثمر رسیدن ا

 تعارض منافع:

پزشکی ایران هیچ  شناسیمیکروببین نویسندگان و مجله  

 وجود ندارد. گونه تعارض منافعی
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