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 :چکیده
عنوان محافظتت کننتده   هب (وWHOسازمان جهانی بهداشت )نیسین تنها باکتریوسین مورد تأیید  :زمیـنـه و اهـداف

تأثیر ضدمیکربی نیستین بتر   در این مطالعه . شودبندی میطبقه خطربی نیسین جزء ترکیباتاست.  طبیعی مواد غذایی

در سوپ جو تجارتی در شرایط دمایی مختلف تعیین شد.  همچنتین   سوبتیلیسباسیلوس و باسیلوس سرئوس روی 

 های مورد مطالعه با  میکروسکپ الکترونی تعیین شد.مکانیسم اثر نیسین بر روی ساختار باکتری

هتای  تحت تأثیر غلظتت  باسیلوس سوبتیلیسو  باسیلوس سرئوسهای رویشی لگاریتم تعداد سلول :روش بـررسـی

g/mlµ7 ،127/7 ،27/7  درجتته  27و  2روز نگهتتداری ستتوپ جتتو تجتتارتی در دو دمتتای  21نیستتین در متتدت  7/7و 

هتای متورد مطالعته در تمتاس بتا      ساختار سلولی باکتری ها سه مرتبه تکرار شد.آزمایش ید.گراد ارزیابی گردسانتی

های مختلتف نیستین، درجته حترارت و     ها تحت تأثیر غلظتزیادترین غلظت نیسین بررسی شد. لگاریتم تعداد باکتری

 ( ارزیابی شد. ANOVAزمان نگهداری با آزمون آنالیز واریانس )مدت

هتای متورد مطالعته را    های استفاده شده در سوپ جو، میزان رشد و بقتاء بتاکتری  نیسین در تمام غلظت :هايـافـتـه

های مورد مطالعه در مدت نگهتداری ستوپ جتو    گراد در مهار باکتریدرجه سانتی 2تحت تأثیر قرار داد. تأثیر دمای 

ترونی حاکی از صدمه و آسیب به غشتاء  (. تصاویر میکروسکپ الک>77/7Pگراد بود)درجه سانتی 27دمای  بیشتر از

 های مورد مطالعه بود. سیتوپاسمی باکتری

های پاتوژن غتذازاد  دار از رشد باکتریطور معنینیسین فعالیت ضدمیکربی دارد و با کاهش دما به :گیـرینتـیـجـه

 کند. ممانعت می

 تجارتی، دماسوپ جو  ،باسیلوس سوبتیلیس ،باسیلوس سرئوسنیسین،  :هاكلید واژه
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 مقدمه:
 یندهاا  فااتدو ن هداده م  ددو ا ید  ی        آبا توسعه فر

 فز یش طول عمر هداه م  دو ا ی  ی  توجه منز فدزن   به

اا  دو ا ینهفرآشهه  سو.  گر چه  درنزه شر یط باه شت  

ادددا  رنتدددرل  ددددا اندددوز من   یددد  ی  با دددوا یافتددده

ادا   اا ام ددو ا ید  ی  هتو هسدته بیمدام     دیکرن مگاهیسم

(.  رثدر دردر    1م  دحدهنا رنده     ی ددو ا ید    دنتقله  ز 

خطدر   ن عدو من هاشد   ز دحاف دو     بهرننهگا  هس و 

 هده ن  آگاه شدهه طوم نسیع بهاا  شیمیای  ن سنتیک رننهه

خطدر  اا  ط یع  ن ب خو اا  جایدزین  آهاا با هداه مههه

طدوم  ه.  ز جمله ترری ا  ضدهدیکرب  ط یعد  رده بد    استنه

ام صنعو دو ا ی  ی  ردامبرا ییده  ردراه  هیسدی      نسیع  

سدازدا  جاداه    یوسی  دوما تأییده   سو. هیسی  تناا بارتر

دحاف و رنندهه ط یعد  ددو ا     (  سو نWHOباه شو  

ادا  خاصد   ز   سدویه نسدیله  هبد هیسدی    .باشده ی  ی  د 

ن شدوا  دد  تولیده   الرتدیس گوهه زیر الرتوروروس الرتیس

 GRAS :Generally  خطدددربددد  جدددزر ترری دددا 

Recognized as Safe) گددراا بندده  ددد هیددز ط قدده 

هیسی  تحو شر یط سدردا ن گرددا یایده م  سدو ن     (. 3ن2 

 ز  ید   شدوا.  م فتد  امدم دد    توسط سیستم گو مش  به

عندو    فزناهد  ید  ی     هرشدوم بد   05ترریب ام بدیش  ز  

هشا  ا اه شهه رده هیسدی   رثدر ر بدر     (. 4گراا   ستاااه د 

اا  گرم دث و دوثر  سو   ز مشده  طیف نسیع   ز بارتر 

رنده ن دوجدب لیدز    اا جلدوگیر  دد   فرم منیش   سپوم آه

 (.0شوا  اا  منیش  د سلول

    سپومز  اا  گرم دث و  او ز   دیلهاا بارتر باسیلوس

یدک   باسدیلوس سدرسوس   باشدنه. جای  د با گستر  امه

تدری  عو ددم دسدمودیو    یاتوژ  ی  ز ا  سو ره  ز شدایع 

 منا.  ی  بارتر   هو ع دختلاد  تورسدی   شمام د ی  ی  به

رنه ره ام دیا  آهاا ان هوع بکر   بدا دسدمودیو   تولیه د 

فدر م    ی  ی  امر ه استنه. یک  هترنتورسی  فساس به

فدر م   دسونل سنهمم  ساال   ایدر  تورسی  دقانم بده 

ادا   (. سدلول 7ن  6ره با سنهمم  ستار ی  امدر ه  سدو    

شدوهه   نسیله فر م  ییر فعال دد  منیش  آ  به آساه  به

 سددپوماا  آ  ددداام اسددتنه تحددو چنددی  تیماماددای   دددا  

داههه ن بعه  ز تکثیر ام دااه ی  ی  سد ب دسدمودیو   باد 

باسدیلوس  امچدو    باسیلوس سوبتیلیس(. 8ی  ی  شوهه  

الیم  سپومز  بوا  تا فهنا  ا م   دقاندو ام به سرسوس

اا  دحاف ت  دو ا ی  ی   سو.  ی  بارتر  ام بر بر فرآینه

 ن تکثیددر ام دددااه یدد  ی  تورسددی  دقددانم  صددوم  مشدده

رنه ره عالیم دشدابه شدکم  سدتار ی     فر م  تولیه د به

ا ما.  ز جملدده عالیددم دسددمودیو بددا  باسددیلوس سددرسوس

تو   به  ستار غ  امااا  شکم  ن د باسیلوس سوبتیلیس 

تاوع هاگااه   شامه ررا. بیشدتری  ید  اای  رده امگیدر ن     

اسدتنه شدادم دحردوال      باسدیلوس ادا   آلواه به گوهده 

 اددا  آما یددال    گیدداا  ن سدد زی ا   گوشددو   انیدده  

 (.6    سو اا  بره   یا ی  اا  هشاستهنماهفرآ

ام چنهی  دطالعده فعالیدو ضدهدیکرب  هیسدی  ام دحدیط      

رشو آزدایشداا  ن من  چنهی  بارتر  یداتوژ  ید  ز ا   

اا  بارتر دوما برمس  در م گرفته  سو. ام  ی  دطالعا  

ادا  دادام    دوما دطالعه مفتام دتادانت  ام بر بدر یل دو   

اا  آهاا هیسی   ز خوا هشا  ا اهه ره هاش   ز تاان  سویه

ن امچنی   ستاااه توأم سایر ترری ا  دماهعو رننهه داهنده  

دن وم  ث دا   تداثیر   (. به15ن 9 سیهاا  آل  با هیسی  بوا  

     ی  ترری دا  بایده   اا  ضهدیکرب  ط یعدحاف و رننهه

صوم  توأم با سایر عو دم دحاف ت  ددو ا  تناای  ن یا بهبه

ی  ی   بر    ی اا  ثر   سینرژیست  ددوما  مزیداب  ددر م    

ردامگیر  ددو ا هداه مهدهه ام    (. ام صوم  بده 11گیرهه  

دیمدو زیداا آهادا  ام یدک     تر با توجه بده اا  یایی یل و

و   ادم  ز  ت( د Hurdle Technologyسیستم ترری    

نماه ید  ی  ن ادم  ز سدالدو ن    صرفه  دتراا  تولیه فرآ

باه شو آ   طمینا  فاصم ررا. ام  ی  دطالعه تأثیر هیسی  

ام سوپ  سوبتیلیسباسیلوس ن  باسیلوس سرسوسبر من  

عنو   یک ددهل ید  ی   ام شدر یط اددای      جو ت امت  به

هیسی  بدر من   دختلف تعیی  گرایه. امچنی  دکاهیسم  ثر 
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اا  دوما دطالعه با دیکرنسدک   لکترنهد    ساختام بارتر 

 تعیی  شه.

 ها:مواد و روش
 نیسین:

امصده هیسدی  فعدال   ز شدررو      0/2یوام هیسدی  فدان   

SIGMA–ALDRICH  United Kingdom, EC 

ساز  هیسی   ز ( خریه م  شه. جاو آدااه 215-807-5

( 6/1 فدهنا  pHدول ام لیتدر  بدا    5/5 2 سیه رلریهمیک 

 ستاااه گرایه. سپس با ع وم دحلول  ز دیکرنفیلتر  سترلیزه 

 یک ددام درددر  دحلددول  سددتوا هیسددی   سددتریم شدده.    

 صوم  هیسی  فعال بیا  اا  هیسی  ام  ی  دطالعه بهیل و

 (.12د  شوا 

 های مورد مطالعه:باکتری

باسدددیلوس ن   ATCC 11778س سدددرسوسباسدددیلو
 ز گددرنه دیکددرا شناسدد     ATCC 6633سددوبتیلیس 

ادا   ا هشکهه ا دپزشک  ا هشداه تار   تایه شده. بدارتر   

 Brain Heart Iinfusionلیدوفیلیزه بده دحدیط ددایع      

broth ) Merck, KGaA, Darmstadt, 

Germany) گدر ا  امجه سداهت   30ن ام ادا   دنتقم شه

گد  م  شده. فده دم ان بدام     ساعو گردخاهده  18ده  به

ادا بدر من    دتو ل  ت هیه رشو گرایده. ام  ا دده سدویه   

 Streak Brain Heart Infusion  ا مدحیط آگام شیب

agar  )Merck, KGaA)    رشو شه. بدر    سدتاااه ام

گدر ا  امجه ساهت  4ا م ام ادا  طول آزدایش رشو شیب

 (.13هداه م  شه 

 :باکتریایی سوسپانسیون تهیه

بددارتر   ز من  یل ددو تایدده ن دحاسدد ه دیددز     ر  بدد 

سوسپاهسیو  شدکم منیشد     ه.ش ستاااه    سپکترنفتودتر

بر    BHIاا  دوما دطالعه با رشو آهاا ام دحیط بارتر 

گد  م   ساعو ن گردخاهه 18ده  فه دم ان بام دتو ل  به

سوسپاهسدیو   گر ا تایه گرایه.  ز امجه ساهت  30ام ادا  

اا  دختلف تایه شه ن بعه  ز در سدو جد ا   بارتر  مدو

 Pharmaciaهددوم  آهاددا بددا اسددتداه  سددپکترنفتودتر   

LKB-Nova Spacell England   655( ام طول ددو 

من  رشددو سددطح   هدداهودتر  شددمام  بارتریددای  بدده  

 Spread Plate Count .ام دحیط آگام صوم  گرفو )

آدددهه تعدده ا بددارتر   جدد ا هددوم  بهسددو بددا توجدده بدده

CFU/ml 715  .ترتیب ام ار بام بهی  (13دحاس ه گرایه

 ه ام آزددایش سوسپاهسدیو  بارتریدای  بدا جد ا هدوم        

دحاس ه شهه  تایه ن جاو تلقیح ام دهل ید  ی   سدتاااه   

 گرایه.

  :سازی مدل غذاییآماده

 اا  دختلف باسیلوس ام فموم گستراه گوههبا توجه به

 ز سوپ جو ت امت  فاضر ام دطالعه دو ا ی  ی  خشک  

 بدا توجده    . سدوپ جدو  گرایهعنو   دهل ی  ی   ستاااه هب

. سدداز  شددهاسددتوم لعمم رامخاهدده تولیدده رنندهه آدددااه بده 

ادا  دابدم   ام فالسدک    سوپ جدو ااهموههساز   ستریم

  g/mlµ 5ادا   صوم  گرفو. ام  ا دده یل دو   تورالن 

 (. 13هیسی  به ار فالسک  فزناه شه  0/5ن  20/5  120/5

 تلقیح و نگهداری مدل غذایی:

ادا   بدارتر  فرم منیشد   سوسپاهسیو  دقاایر دناسب  ز  

ا خدم  به آسپتیکتحو شر یط  طوم د ز  ندوما دطالعه به

هحو  ره تعده ا هادای  بدارتر  ام    . بههشاا تلقیح فالسک

بوا  ره با رشدو سدطح  تأییده     CFU/ml 315ار هموهه 

امجده   8ام ان اددا    طوم د ز به. سپس ار تیمام گرایه

امجده   20عنو   ادا  هادناسدب یخچدال( ن   هگر ا  بساهت 

منز  21ددده  (  بددهعنددو   ادددا  دحددیطهگددر ا  بددسدداهت 

دن وم دقایسده زددا    اا  سوپ جو بههداه م  شه. هموهه

دطالعه  ز دیز    نلیه تلقدیح  اا  دوما مسیه  تعه ا بارتر 

 CFU/ml 315 ) بددددهCFU/ml 615  ن یددددا رمتددددر  ز

CFU/ml 115     9  6  0  4  3  2  1ام منزاددا  صددار  

رشدو سدطح  بدر    من  هداه م   بده  21ن  18  10  12

نده. تمدام   آگام دوما  مزیداب  ددر م گرفت   BHIمن  دحیط 

 (9.  اا سه بام تکر م شهآزدایش

 میکروسکپی الکترونیک:ارزیابی 

اا  دوما دطالعه رده ام دحدیط   اا  منیش  بارتر سلول

تحو تدأثیر   ساعو 3ده    بهمشه رراه بواهه BHIدایع 

امجده   20( ام اددا   g/mlµ 0/5بیشتری  یل و هیسی   

اا یدس  ز برا شدو  ز   گر ا در م گرفتنه. سپس هموههساهت 

 امصده   0/2نسدیله دحلدول گلوتامآلهایده    دحیط رشو به
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گر ا فیکس  نلیده  امجه ساهت  4ساعو ام ادا   2ده  به

 (PBSددوالم    1/5اا با دحلول بافر فسداا   شههه. هموهه

بام شستشو ا اه شه ن با رمک ساهتریاوژ بدا انم یدایی     3

 rpm3555ادیقه مسوبا  بارتریای  تایه شه.  15ده  ( به

ده  یک سداعو ام  اا بهدن وم فیکساسیو  ثاهویه هموههبه

  osmium tetroxide )1/5دحلول تترنرسایه  نسمیوم  

بام با دحلول بافر فساا   3اا در م ا اه شه. ام  ا ده هموهه

اا  دختلف اا ام یل وشستشو شه. یس  ز آبدیر  هموهه

دال دیر   TAAB embedding لکم ن  ستو   ام مزی  

 گدر ا   امجده سداهت   75ادا ام اددا    شههه. سدپس هموهده  

سداعو یلیمریدزه شدههه. دقداطع بددا      48دده  فده دم   بده 

 LKBهدداهودتر بددا اسددتداه  نلتر تددوم دددهل 05ضددخادو 

4801A   امصده  سدتا     25تایه شه ن ان بام با دحلدول

 سدیتر     Reynold نم هیم ام دتاهول خالص ن دحلدول  

آدیدز  شده   ادیقده مهد    40ده  سهیم ن هیتر   هقره( به

ادا توسدط دیکرنسدک   لکترنهد      وهده ام هاایو هم (.14 

ام PHILIPS BIOTWIN100) تر هسمیشدددد    

75KV   اا تایه شه.دشااهه شه ن  لکترن  دیکرنگر 

 

 

 

 :آماری تجزیه و تحلیل

 SPSS 17.0اا  ز هرم  فدز م  دن وم ت زیه ن تحلیم ا اهبه

اا  ددوما  تحو نینهنز  ستاااه شه. لدامیتم تعه ا بارتر 

اا  دختلدف هیسدی   امجده فدر م  ن     یل ودطالعه ام 

ددده  زدددا  هدادده م  بددا آزدددو  آهددالیز ن میدداهس       

 ANOVA   بددر رب  ا مدعندد (  مزیدداب   شدده. سددطح 

 0/.5P < بوا.  
 

 :هايافته
ن  باسدیلوس سدرسوس  ادا    هتایج لددامیتم تعده ا سدلول    

اا  دختلف هیسی   تحو تأثیر یل و باسیلوس سوبتیلیس

اا  سدوپ  زدا  هداه م  ام هموههامجه فر م  ن ده  

 هشا  ا اه شهه  سو.   2ن  1اا  جو ت امت  ام جهنل

 

ام  هداه م  شهه (g/mlµ اا  دختلف هیسی  تأثیر یل وتحو  باسیلوس سرسوساا  منیش  لدامیتم تعه ا سلول :1جدول 

 گر اامجه ساهت  20ن  8منز ام ان ادا   21ده  به سوپ جو

 دما نیسین
 روزهای نگهداری

0 1 2 3 4 5 6 9 12 15 11 21 
0 

      °C 1 

01/0±01/3 00/0±69/2 03/0±11/2 55/0±95/1 03/0±11/1 00/0±69/1 10/0±41/1 11/0±10/1 00/0±11/0    

125/0 01/0±09/3 01/0±56/2 06/0±01/2 03/0±12/1 01/0±69/1 04/0±32/1 11/0±10/1 00/0±00/1 00/0±51/0    

25/0 02/0±06/3 02/0±02/2 01/0±31/1 11/0±20/1 00/0±00/1 00/0±11/0       

5/0 01/0±05/3 01/0±19/1 02/0±22/1 00/0±00/1 00/0±63/0        

0 

      °C 25 

01/0±09/3 00/0±53/6           

125/0 00/0±01/3 00/0±95/2 00/0±14/3 00/0±15/3 00/0±25/5 00/0±55/6       

25/0 01/0±05/3 00/0±14/2 01/0±02/3 01/0±10/3 00/0±11/4 00/0±20/5 00/0±01/1      

5/0 01/0±02/3 01/0±24/2 02/0±09/2 00/0±10/2 01/0±11/3 00/0±03/4 00/0±30/5 00/0±39/1     

 

هداه م  شهه  (g/mlµ اا  دختلف هیسی تحو تأثیر یل واا  منیش  باسیلوس سوبتیلیس لدامیتم تعه ا سلول: 2جدول 

 گر اامجه ساهت  20ن  8منز ام ان ادا   21ده  ام سوپ جو به

 دما  نیسین
 روزهای نگهداری

0 1 2 3 4 5 6 9 12 15 11 21 

0 

      °C 8  

00/0±00/3 00/0±01/3 00/0±00/3 00/0±88/2 03/0±00/2 03/0±80/0 08/0±88/0 00/0±00/0 00/0±80/0    

020/0 00/0±01/3 00/0±80/2 00/0±00/2 02/0±30/2 00/0±80/0 20/0±22/0 00/0±03/0      

20/0 02/0±00/3 00/0±82/2 00/0±01/2 02/0±08/2 00/0±08/0 00/0±00/0       

0/0 00/0±02/3 00/0±80/2 00/0±00/2 03/0±00/2 20/0±22/0 00/0±01/0       

0 

    °C 20 

00/0±08/3 00/0±80/0           

020/0 00/0±02/3 00/0±00/0 00/0±08/0          
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20/0 00/0±00/3 00/0±30/0           

0/0 00/0±03/3 00/0±30/0           

 
 

 

گر ا  امجه ساهت  20اا  شااه فاده هیسی  ام ادا  هموهه

بارتر   فز یش مشه ثابدو ا شدتنه. تدأثیر تمدام     ام ار ان 

 ا م  با گرنه شااه ا شدو اا  هیسی  تاان  دعن یل و

 50/5P<) رمتددری  یل ددو  هیسددی  2ن1اددا  جددهنل .)

 g/mlµ 120/5  گدر ا   هسد و   امجه ساهت  20( ام ادا

  باسدیلوس سدرسوس  گرنه شااه   ز مشه شدکم منیشد    به

(. هیسدی  ام  ید  اددا    >50/5Pا م راسدو   طدوم دعند   به

م  دادام   باسدیلوس سدرسوس  طوم راددم مشده   هتو هسو به

اا  منیش  اا  هیسی   ز مشه سلول(. یل و1رنه جهنل

گدر ا هسد و   امجه ساهت  20ام ادا   باسیلوس سوبتیلیس

امجده   8(. ام اددا   2گرنه شااه دماهعو ررا جدهنل  به

 g/mlµ 0/5ن  g/mlµ 20/5اددا  گددر ا یل ددو سدداهت 

ا م  ز طدوم دعند   گرنه شااه  تو هستنه بده یسی   هس و بهه

(. بیشتری  1جلوگیر  رننه جهنل باسیلوس سرسوس مشه 

امجده   8ام اددا    4( ام منز g/mlµ 0/5یل و هیسی   

دماهعو  باسیلوس سرسوسطوم رادم  ز مشه گر ا بهساهت 

گددر ا   تمددام امجدده سدداهت  8(. ام ادددا  1 جددهنل  رددرا

 م  دادام همدوا  باسیلوس سوبتیلیس یسی  مشه اا  هیل و

 g/mlµاا  (. دماهعو  ز مشه بارتر  با یل و2 جهنل 

 ا م هشا  هه ا  ختال  دعن  g/mlµ 0/5ن  20/5

 

 

 

 

 50/5P<)  ام یل و 1 جهنل .)g/mlµ 0/5   فساسدیو

باسدیلوس  هس و بده   باسیلوس سرسوساا  منیش  سلول
 ا بیشتر بوا. ام ادا  گرامجه ساهت  8ام ادا   سوبتیلیس

گر ا هیسی   ثر داام  بیشدتر  م  بدر من    امجه ساهت  20

 هشدا  ا ا  باسیلوس سدرسوس هس و به  باسیلوس سوبتلیس

بسز ی  ام (. رااش ادا توأم با هیسی  تأثیر 2ن1اا  جهنل

 اا  دوما دطالعه ا شو.دماهعو  ز مشه بارتر 

 ارزیابی فوق ریزبینی:

باسددیلوس ن  باسددیلوس سددرسوس اددا  ترددانیر سددلول 
اا  شااه ن تیمدام شدهه  بیشدتری     شادم گرنه سوبتیلیس

 1ام تردویر  گر ا امجه ساهت  20یل و هیسی ( ام ادا  

سداختام   (Cن  Aشدااه   هشا  ا اه شهه  سدو. ام گدرنه   

اا با ایدو مه دشدخص ن سیتویالسدم یکپامچده     رادم سلول

هشا  ا اه شهه  سو. هیسی  دوجب تخریب ایو مه سلول  

 ادا ن خدرن  دحتویدا  سدلول  آهادا شدهه  سدو        بارتر 

 B  نD  بیشدتر   باسدیلوس سدوبتیلیس  (. آسیب سدلول  ام

هحو  ره عالنه بدر یدامگ  ایدو مه سدلول       همایا  بوا. به

اا  منیش  اچام  ز ام یاشدیهگ  شدهه   م سلولسیتویالس

 (. Dبوا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
با ایو مه سالم ن یکنو خو  باسیلوس سرسوسگرنه شااه: سلول  -A. باسیلوس سوبتیلیسن  باسیلوس سرسوس لکترن  دیکرنگر    -1تصویر 

 3400 x  )B-  9700 تخریب ایو مه سلول  ن خرن  دحتویا  سلول   ییکا ( با هیسی :  باسیلوس سرسوستیمام سلول x  )C-  :گرنه شااه

تخریب رادم  با هیسی : باسیلوس سوبتیلیستیمام سلول  -x  )D 7400ایو مه سلول  رادم ن سیتویالسم یکپامچه   با باسیلوس سوبتیلیسسلول 

 (x 7400 ن  ز ام گسیختد  سیتویالسم سلول  ییکا ( باسیلوس سوبتیلیسایو مه سلول  
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 بحث:

  بحث:
طوم رامبرا   هقدش ددوثر    ترری ا  ضهدیکرب  ط یع  به

یه  ثدر  اا  ی  ی  ا مهه. بنابر ی   بر   تأیام رنترل یاتوژ 

تناای  ن ام ترریب با سدایر عو ددم   بایه فعالیو آهاا بهآهاا 

(. 16ن11اا  ید  ی   مزیداب  شدوهه     دحاف ت  ام دحیط

 دطالعا  گستراه فار   ز تدأثیر بدالقوه بکدامگیر  هیسدی      

ادا ن ترری دا  ام  دحاف دو  ز ددو ا     امر ه سایر من به

هتدایج  ید  دطالعده    (. با توجه بده 16ن13  12ی  ی   سو  

اا  دوما برمس  بر من  مشه شکم هیسی  ام تمام یل و

ا م    ثر باسیلوس سوبتیلیس ن  باسیلوس سرسوسمنیش  

( هشا  ا اهه 2555بوا.  تی   ن امکام     دماهعو رننهگ 

باسدیلوس  ادا  ددوما هیداز بدر   رنتدرل مشده       ره یل و
ام صوم  بکامگیر  توأم  لیستریا دنوسیتوژهزن  سوبتیلیس

تو هده ردااش یابده    سایر ترری ا  ضهدیکرب  د  هیسی  با

(. ادده   نلیدده ن  صددل  هیسددی  ام دماهعددو  ز مشدده 17 

اا  گرم یشار سیتویالسم  بارتر  IIاا  لیپیه هوع بارتر 

دث و  سو.  ز  ید  طریدس سد ب  فدز یش هاورید یر  ام      

گراا. ام هاایو  ید  دسدهله   یشار ن  ی اا منزهه ام آ  د 

ادا  روچدک ن ترری دا     ریع دولکدول خدرن  سد  دن ر به

(. ام 19ن  18شدوا   فیات  ا خم سلول  ن درگ سلول د 

( تأثیر هیسی  ام دحیط دایع 2551دطالعه یریاگو ن دوزالم  

BHI   گدر ا  امجه سداهت   35امر ه با رامن ررنل ام ادا

گر ا بوا. آهاا هشا  ا اهه ره هیسی  امجه ساهت  8بیشتر  ز 

باسیلوس اا  منیش  رمتر  من  سلول امجه تأثیر 8ام 
(. ام فالیکدده م جکویددک ن امکددام    25ا ما   سددرسوس

(  هشا  ا اهه ره با رااش ادا  ثر دماهعو رنندهگ   2550 

باسدیلوس  ادا   هیسی  امر ه با رامن ررنل بدر من  سدویه  
 (. بدا توجده   21  یابده ام دحیط رشو  فز یش د  سرسوس

ام دقایسه با گرنه شدااه هیسدی  ام    هتایج دطالعه فاضربه

ادا  یایی  دوجب داام ار ان بارتر  شه   دا دیز   تدأثیر  

 امجدده  20ام ادددا  بدداال    باسددیلوس سددوبتیلیس من  

تو هده هاشد   ز   در تدب بیشدتر بدوا  رده دد      گر ا( بهساهت 

تغییر   یشار بارتر  ام  ی  ادا ن فساسیو آ  باشه. ادا 

 دحدداف ت  ام فنددانم  اددامال  عنددو   یکدد   ز عو دددمبدده

تدأخیر  اا ام دو ا ی  ی  م  بهتو هه مشه دیکرن مگاهیسمد 

بیاهه زا. ام دطالعا  دتعها صوم  گرفته رااش ادا تدأثیر  

اا  یاتوژ  م  ردااش  دماهعو رننهگ  هیسی  من  بارتر 

ا اه  سو.  ی   در هاش   ز رااش سدیالیو یشدار سدلول     

(.  سدولوداروس ن امکدام     23ن22اا  سدو    ی  بارتر 

( هشا  ا اهه ره فعالیو ضهدیکرب  هیسی  بدر من   2558 

 ام گوشدو چدرش شدهه گدان ن بسدته       لیستریا دنوسدیتوژهز 

عدو دل  داهنده ترری دا  دماهعدو رنندهه امدر ه  اددا         به

(. بدا  24هداه م  ن سویه بارتر  بکام گرفته شدهه  سدو    

هدیکرنب  هیسدی   دطالعا  صوم  گرفته تأثیر ضد توجه به

تو هه تحدو تدأثیر شدر یط دحیطد  دختلدف  ز جملده       د 

 مگاهیسم اا  دوما برمس   ادا  هداه م  ن دهل ید  ی   

 در م بدیرا. 

هتددایج برمسدد  سدداختام بددارتر  تحددو تددأثیر هیسددی  بددا   

( د ی  آ   سو رده هیسدی    TEMدیکرنسک   لکترنه   

ن صدهده  اا مساه  ن تخریب یشار سلول  بارتر با آسیب

به سیتویالسم آهاا زدینه م  بر   هابوا  بارتر  توسط سایر 

الیم نجدوا  خدتال  ام دحتدو      رنه. بهعو دم فر ام د 

فساولیپیهاا ن ترریب  سیهاا  چرا یشار سلول بدارتر   

عهم تو های  هیسی  ام  ی اا منزهه ام یشدااا   ره دن ر به

 ام گدد  م  هیسددی  شددوا  دیددز    ثرسددخو ن دحکددم ددد 

(. 20-27ادا دتادان   سدو     ادا  دختلدف بدارتر    سویه

هسدد و بدده  باسددیلوس سددوبتیلیسچناهکده ام  یدد  دطالعدده  

 بیشتری  آسیب م   ز خوا هشا  ا ا.  باسیلوس سرسوس

 

 گیری:نتیجه

دطالعه فاضر هشا  ا ا رده بکدامگیر  هیسدی  ام اداادا      

باسدیلوس  ادا  منیشد    تو هه داهع  ز مشه سلولیایی  د 
ام سوپ جو ت امت  شوا.  باسیلوس سرسوسن  سوبتیلیس
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عنددو   یددک ترریددب  ام صددوم  بکددامگیر  هیسددی  بدده 

دن وم  فز یش داههگام  دو ا ی  ی   ردااش  ضهدیکرب  به

زدا  هداه م  تو هه تأثیر آ  م   فز یش ااه ن ده ادا د 

دااه ی  ی   فز یش یابه.  گرچه  جز  تشدکیم ااندهه ددااه    

و هده ام فعالیدو ضدهدیکرب  هیسدی  بدر من       تی  ی  د 

اا  بیمامیز  تأثیرگ  م باشه. با  ید  نجدوا بدر       مگاهیسم

مسددیه  بدده یددک سیسددتم اددامال دتشددکم  ز ترری ددا     

ادا  بیشدتر  جادو    برمسد  ضهدیکرب  ط یعد  هیداز بده   

ادا  ید  ی  گوهداگو  بدر علیده      بکامگیر  هیسی  ام دهل

 باشه. اا  ی  ی  د یاتوژ 

 ر:تقدير و تشک
رامشناس دحتدرم آزدایشدداه باه شدو ددو ا      بهینوسیله  ز

ی  ی  ا هشکهه ا دپزشک  ا هشدداه  مندیده  جنداا آددا      

امیغشدا  ام  اا  بد  امکام  خاطر ااا  داسم داه  به

 همایه. دهما ه  د  ن تشکر  ه ام  ی  دطالعه
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