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Background and Aim: Nowadays, prebiotics are the matter of interest, because of 

stimulating the growth and activity of beneficial enteric bacteria (probiotic) and their 

antimicrobial and antitumor characteristics. The aim of this research is to study the effect of 

prebiotic Chitosan on the growth of probiotic bacteria and their antimicrobial effect. 

Materials and Methods: This research was done in 2010 in order to study of the effect of 

prebiotic chitosan on the growth of probiotic bacteria Lactobacillus acidophilus PTCC 1643 and 

Lactobacillus casei PTCC 1608 by using of drawing growth curve of these bacteria in the 

presence of different chitosan concentrations, also, the effect of this prebiotic on antimicrobial 

properties of probiotic bacteria was investigated against Escherichia coli by using of overlay 

method and blank disk method. 

Results: According to the test results, the growth of two probiotic bacteria were increased 

in the presence of chitosan and the most effective concentration of prebiotic chitosan was 

achieved, 6.5 (mg/mL).Antimicrobial effects of probiotic bacteria were increased in the presence 

of chitosan against E.coli especially Entrohaemoragic E. coli in comparison with the time that 

probiotic bacteria were used alone. 

Conclusions: According to the results of this study, prebiotic chitosan, due to increasing 

effect on the growth and antimicrobial characteristic of probiotic lactobacillus, can be a proper 

candidate for effective symbiotic compound against pathogenic bacteria. 
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 ،ها()پروبیوتیک ای مفیدهای رودهباکتریعالیت ازنظر تحریک رشد و ف هابیوتیکپریامروزه  زمینه و اهداف:

بیوتیک پری. هدف از این تحقیق، بررسی اثر اندبسیار موردتوجه قرارگرفتهو ضد توموری  خصوصیات ضد میکروبی

 ها است.پروبیوتیک و خاصیت ضد میکروبی آن هایباکتریبر رشد  کیتوزان

 هایباکتریکیتوزان بر میزان رشد  بیوتیکپری ور بررسی اثربه منظ 9831این تحقیق در سال مواد و روش کار: 

با استفاده از رسم  Lactobacillus casei PTCC 1608 و  Lactobacillus acidophilus PTCC 1643 پروبیوتیک

بر  بیوتیکپریو همچنین اثر این  کیتوزان انجام شد بیوتیکپری مختلف یهاغلظتدر حضور  هاباکتریمنحنی رشد این 

با استفاده از روش اثر کشت کامل و  E.coliزای پروبیوتیک علیه باکتری بیماری هایباکتریخاصیت ضد میکروبی 

 بررسی شد. انتشار دیسک

پروبیوتیک در حضور کیتوزان افزایش که رشد دو باکتری  شده مشخص شدهای انجامبر اساس آزمایش: هایافته

 هایباکتریخاصیت ضد میکروبی  .به دست آمد لیترگرم بر میلیمیلی 5/6یتوزان ک غلظت پری بیوتیک نیمؤثرتریافت و 

در مقایسه  (EHEC) کلیشیایاشر هموراژیکانتروویژه به E.coliپروبیوتیک این تحقیق در حضور کیتوزان علیه 

 تنهایی بررسی شد، افزایش یافت.پروبیوتیک به هایباکتریبازمانی که خاصیت ضد میکروبی 

به علت اثر افزایشی بر رشد و خاصیت  بیوتیک کیتوزانپریی این تحقیق هاافتهبر اساس ی :گیریجهنتی

زا بیماری هایباکتریبر  مؤثرعنوان کاندید ترکیب سینبیوتیک به تواندیمپروبیوتیکی  الکتوباسیلوسضدمیکروبی دو 

 باشد.

 وتیکپروبی، الکتوباسیلوس ،کیتوزان ،بیوتیکپری :کلیدی کلمات
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مهمقد

هضم زنجیره کوتاه غیرقابل یهادراتیکربوه ،هابیوتیکریپ

های گوارشی انسان قرار نگرفته و از باشند که تحت تأثیر آنزیممی

های طریق تحریک رشد و یا فعالیت یک یا تعدادی از باکتری

. امروزه (۱-۳) نمایندسالمت میزبان کمک میبه روده

چراکه در نوع  ،اندها بسیار موردتوجه قرارگرفتهبیوتیکپری

عنوان منابع توانند بهالیگوساکاریدهای با وزن مولکولی پایین می

این مواد زمانی  (.3) حساب آیندهای روده بهکربن برای باکتری

صورت ور کردند، بهکه بدون تجزیه شدن از روده کوچک عب

ها( ای مفید )پروبیوتیکهای رودهتغییرنیافته در اختیار باکتری

و تولید اسیدهای چرب زنجیره کوتاه  pHقرارگرفته، سبب کاهش 

های که به نوبة خود منجر به کاهش تعداد میکروارگانیسم شده

ها ازنظر تحریک رشد و بیوتیکپری(. 2،0)شوند زا میبیماری

بااهمیت  Lactobacillusو  Bifidobocteriumهای اکتریفعالیت ب

 (.1-3)باشند می

گلوکوز β( 1-3خطی با پیوندهای ) کیتوزان یک پلی مر

باشد. اغلب آمینی است. این ماده مشتق داستیله شده کیتین می

دی استیله شده هستند  %53های تجاری موجود بیش از کیتوزان

یکی از  .دارندکیلو دالتون  1111تا  111و وزن مولکولی بین 

 پزشکی ایران یشناسکروبیممجله 

 ۱۳30 بهمن و اسفند – 2شماره  – ۱1سال 
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خصوصیات مهم کیتوزان بار مثبت آن در محلول اسیدی است که 

است که به  آن های اولیه روی مولکولاین به علت وجود آمین

قابلیت حل شدن کیتوزان زمانی  شوند.ها متصل میپروتون

، بنابراین شوندهای آمینی، پروتونه گروه %31گیرد که صورت می

کاهش  3 – 3/3از  باالتر pHشدت در ماده به حاللیت این

های کیتوزان خصوصیت تشکیل فیلم دارند و یابد. محلولمی

 (.۱۱،۱1) ها مؤثرندبنابراین در ژل

کیتوزان به علت فراوانی، قیمت مناسب و خصوصیات 

مؤثرش بسیار کاربرد دارد. این ماده دارای خاصیت ضد میکروبی 

ها است. فعالیت ضد گانیسمعلیه طیف وسیعی از میکروار

طورکلی میکروبی این ماده بستگی به نوع کیتوزان دارد. به

ها نسبت به این ماده بسیار حساس هستند. دسته مخمرها و کپک

های گرم های حساس به کیتوزان باکتریدوم میکروارگانیسم

فاکتورهای  های گرم منفی هستند.مثبت و درنهایت باکتری

طور محرک داخلی و خارجی فعالیت د که بهمتعددی وجود دارن

های دهند. کیتوزانضد میکروبی کیتوزان را تحت تأثیر قرار می

( فعالیت ضد کیلو دالتون 11با وزن مولکولی پایین )کمتر از 

 دهند.میکروبی َبیشتری نسبت به کیتوزان طبیعی نشان می

 استیله شدن باالتری دارند خاصیت ضدهایی که دیکیتوزان

 است هادهند که به علت حاللیت آنمیکروبی بیشتری نشان می

(۱۳،۱۲.) 

سبب افزایش خاصیت ضد میکروبی کیتوزان  pHکاهش 

شود که خاصیت ضد میکروبی کیتوزان به علت . گفته میشودیم

های کیتوزان و های کاتیونی مولکولواکنش یونی بین گروه

 (.۱۳) های آنیونی غشاء سلولی میکروب استگروه

بیوتیک قادر است سبب تحریک عنوان یک پریکیتوزان به

بیوتیک به . این پریشود Bifidobacteriaو  Lactobacillusرشد 

 D–های آزاد آمینی در واحدهای علت طول کوتاه زنجیره و گروه

به علت خصوصیات  و همچنین گرددراحتی حل میگلوتامین به

ضد تومور و ضد میکروبی  بیوتیک بودن،فیزیولوژیکی نظیر پری

 (.۱۳،۱۲باشد )بسیار موردتوجه می

بر  بیوتیک کیتوزانپریهدف از این تحقیق، بررسی اثر 

ها بوده پروبیوتیک و خاصیت ضد میکروبی آن هایباکتریرشد 

 است.

 

 هاروشمواد و 

 های مورداستفادهاکتریب

 شده در این تحقیقپروبیوتیک استفاده هایباکتری 

 1643 Lactobacillus acidophilus PTCC  و Lactobacillus 

casei PTCC 1608   و سویه شاهد استانداردATCC 25922 

E.coli های لیوفیلیزه از صورت آمپولبهPersian Type Culture 

Collection .تهیه شدند 

زای جداشده از دستگاه ادراری باکتری بیماری

زای عامل تری بیماری، باک(UPEC)کلی شیاییوروپاتوژنیک اشر

و  (ETEC)کلی شیایاسهال به نام انتروتوکسیژنیک اشر

به ترتیب از دانشگاه الزهرا،  (EHECکلی )شیایانتروهموراژیک اشر

فناوری، و مرکز پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست

 بیوتکنولوژی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد تهیه شد.

 کشت و پری بیوتیک یهاطیمح

شده در این تحقیق شامل کشت استفاده یهاطیحم

Lactobacillus MRS Broth (MRSB)  شرکت(HIMEDIA 

آلمان(،  Merck)شرکت  Luria Broth (LB)هندوستان(، 

(MHB) Muller Hinton Broth  و(MHA) Muller Hinton 

Agar  شرکت(Merck ،)ری بیوتیک کیتوزان با پ بودند. آلمان

 از شرکت سیگما خریداری شد. %53السیون یدرجه دی است

بررسی تأثیر پری بیوتیک کیتوزان بر رشد 

 های پروبیوتیکباکتری

ها تأثیر بر بیوتیکهای اثر پریازآنجاکه یکی از مکانیسم

های پروبیوتیک در جهت مثبت است این آزمایش رشد باکتری

های پروبیوتیک تحت تأثیر جهت بررسی اثر افزایش رشد باکتری

 مختلفی هابیوتیک کیتوزان انجام شد. ابتدا غلظتپری 

 ( mg/mL31-1/1 )پروبیوتیک هایاز کیتوزان تهیه شد. باکتری 

هوازی در تحت شرایط بی (mL 31براث ) MRS در محیط کشت

از کشت تازه  ساعت کشت داده شدند. 23به مدت  C 45°دمای

معادل نیم مک فارلند تهیه شد. سپس  ونیسوسپانس

 براث MRSسیون میکروبی در محیط کشت تازه سوسپان

(mL31) کیتوزان متفاوت پری بیوتیک یهاشده با غلظتتکمیل

هوازی به و جار بی C45°عنوان کنترل در و بدون پری بیوتیک به

بار میزان ساعت گرما گذاری شدند. هردو ساعت یک 23مدت 

ی بررسی شد و منحن nm 323موج ها در طولجذب نوری نمونه
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 های پروبیوتیک در حضور و عدم حضور رشد باکتری

 (.۱3) کیتوزان رسم شدبیوتیکپری

یت ضد صبررسی تأثیر پری بیوتیک کیتوزان بر خا

 پروبیوتیک هایمیکروبی باکتری

های بررسی اثرات ضد میکروبی کشت کامل باکتری

 پروبیوتک در حضور کیتوزان

مؤثر برافزایش بیوتیک در این آزمایش بهترین غلظت پری

های پروبیوتیک انتخاب شد. پس از تهیه کشت رشد باکتری

گرم در میلی 3/3های پروبیوتیک در حضور شبانه باکتری

 23به مدت  C45° لیتر از پری بیوتیک کیتوزان در دمایمیلی

های ضد میکروبی انجام شد. با هوازی، آزمایشساعت در جار بی

پروبیوتیک رشد کرده در حضور از هر  میکرولیتر 31کمک سمپلر

آگار قرار داده شد و  MRSکیتوزان در وسط پلیت حاوی محیط 

اجازه داده شد تا رطوبت حاصل از مایع میکروبی کامالً جذب 

 C45° ساعت در 23آگار به مدت  MRSمحیط گردد. پلیت های 

هوازی گرما گذاری شدند. سپس محیط مولر هینتون و جار بی

آگار حاوی پروبیوتیک  MRSمحیط  ر رویبمذاب  MHAآگار 

رشد کرده در حضور کیتوزان ریخته شد و اجازه داده شد تا کامالً 

ببندد. سوسپانسیون معادل نیم مک فارلند از  MHA محیط

صورت متراکم به زا تهیه و بههای بیماریکشت شبانه باکتری

ساعت  23ها به مدت کشت داده شدند. پلیت MHAروی محیط 

گرما گذاری شدند و پس از زمان گرما گذاری جهت  C45°در 

بررسی قطر هاله عدم رشد بررسی شدند. آزمایش برای هر 

با  شدعنوان شاهد مراحل فوق انجام به .باکتری سه بار تکرار شد

تنهایی های پروبیوتیک بهاین تفاوت که اثر ضد میکروبی باکتری

 (.۱0)بررسی شد 

 

 روش انتشار دیسک

 mL 31های پروبیوتیک در ، باکترییمایع رویه جهت تهی

 لیترگرم بر میلیمیلی 3/3براث در حضور  MRSمحیط کشت 
و جار  C 45°ساعت در  23به مدت  پری بیوتیک کیتوزان

سانتریفیوژ منتقل  یهالولههوازی گرما گذاری شدند. سپس به بی

یوژ سانتریف C3°و دمای  rpm 11111دقیقه با دور  11و به مدت 

با دقت به ظرف استریل دیگری منتقل  لولهشدند. مایع رویی هر 

( جهت اطمینان از عدم میکرون 2/1و سپس از فیلتر میلی پور )

 روییمایع وجود هرگونه سلولی در مایع رویی عبور داده شدند. 

و برای مصرف  –C21° رمدت در فریزبرای استفاده کوتاه

های شبانه از باکتری ذخیره شدند. کشت –C 51°بلندمدت در

در دمای  (LB) لوریا برتانی در محیط E.coliزا و شاهد بیماری

°C 45 استریل از هر سوسپانسیون  بتهیه شد. با کمک سوآ

صورت به MHAمحیط  بر روی)معادل نیم مک فارلند(  یباکتر

متراکم کشت داده شد و پس از جذب کامل رطوبت 

به  روییمایع  L31اوی های حها دیسکسوسپانسیون باکتری

محیط کشت با رعایت فاصله هر  بر رویکمک پنس استریل 

ها به دیسک از دیگری و نسبت به لبه پلیت قرار داده شد. پلیت

ازاین مدت گرما گذاری شدند و پس C 45°ساعت در  23مدت 

گیری شد. این آزمایش سه بار تکرار قطر هاله عدم رشد اندازه

های پروبیوتیک اثر ضد میکروبی باکتریعنوان شاهد به .شد

 (.۱2) تنهایی بررسی شدبه

 آنالیز آماری

 SPSSافزار آنالیز آماری در این تحقیق با استفاده از نرم

 .SPSS Statistics for Windows, Version 17.0) 15نسخه 

Chicago: SPSS Inc,USA)  آزمونو t بر اساس و  جفت شده

رسم نمودارها با STDEV Error Bar  میانگین و انحراف معیار

تفاوت  هاداده اغلبانجام شد. در  Excel افزاراستفاده از نرم

 مشاهده شد. P value=  1111/1 و %3دار در سطح احتمال معنی

 هایافته

ها برافزایش رشد منظور بررسی اثر پری بیوتیکهب

 ها در حضور های پروبیوتیک منحنی رشد پروبیوتیکباکتری

بیوتیک کیتوزان رسم شد. پری بیوتیک کیتوزان دارای اثر یپر

 L.caseiو  L.acidophilusهای پروبیوتیک افزایش رشد باکتری

بیوتیک کیتوزان برافزایش رشد بود. بیشترین تأثیر پری

L.acidophilus غلضت پری بیوتیک  نیمؤثرتر .مشاهده شد

 tآزمون آماری  لیتر به دست آمد.گرم بر میلیمیلی 3/3 کیتوزان

پروبیوتیک  هایباکتریجفت شده اثر کیتوزان بر رشد 

L.acidophilus  وL.casei شاهد فاقد کیتوزان مقایسه با در 

را  Pvalue= 1111/1و  %3در سطح احتمال دار تفاوت معنی

 .نشان داد

به ترتیب اثر کیتوزان برافزایش رشد  2و  1 نمودارهایدر 

شده نشان داده L.caseiو  L.acidophilusهای پروبیوتیک باکتری

 است.
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 L.acidophilusتأثیر پری بیوتیک کیتوزان برافزایش منحنی رشد  :۱ نمودار
 

 

 L.caseiتأثیر پری بیوتیک کیتوزان برافزایش منحنی رشد  :۲ نمودار
 

غلظت کیتوزان در افزایش رشد  نیازآنجاکه مؤثرتر

لیتر بود در گرم بر میلییلیم 3/3های پروبیوتیک حدود باکتری

منظور بررسی تأثیر پری بیوتیک کیتوزان بر این تحقیق به

های پروبیوتیک از این غلظت خصوصیات ضد میکروبی باکتری

های پروبیوتیک در ابتدا مشخص شد که باکتری استفاده شد.

 E.coli یهاهیضد میکروبی علیه سو تنهایی دارای خاصیتبه

هستند و بیشترین اثر ضد  شده از روده انسانویژه سویه جدابه

که به  L.caseiمربوط به  روییمایع کشت کامل و میکروبی 

 متر به دست آمد.میلی 3/13و  31حدود ترتیب 

س از پپروبیوتیک های باکتریخصوصیات ضد میکروبی  

لیتر پری بیوتیک گرم بر میلیمیلی 3/3قرار گرفتن در حضور 

بیشترین تأثیر کیتوزان در افزایش خاصیت کیتوزان بررسی شد. 

های پروبیوتیک مشاهده شد که ضد میکروبی کشت کامل باکتری

زا در حضور کشت های بیماریعدم رشد باکتری یهاقطر هاله

 مترمیلی 3 های تحت تأثیر کیتوزان در حدودکامل پروبیوتیک

تأثیر پری بیوتیک کیتوزان بر خاصیت ضد  .افزایش یافت

های وتیک علیه باکترییهای پروبباکتری روییمایع وبی میکر

های عدم رشد قطر هاله ،مورد آزمایش نیز مشاهده شد

پروبیوتیک  هایباکتری روییمایع زا در حضور های بیماریباکتری

آنالیز آماری مقایسه میانگین اثر ضد  تغییر کرد. مترمیلی 3حدود 

های پروبیوتیک به باکتری روییمایع کشت کامل و  میکروبی

= 1111/1و  %3دار در سطح احتمال تفاوت معنیهمراه کیتوزان 

P-value را نشان داد. 
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به ترتیب اثر کیتوزان برافزایش  3و  3، 3، 4 نمودارهایدر 

های باکتری روییمایع خاصیت ضدمیکروبی کشت کامل و 

در  E.coli یهاهیعلیه سو L.caseiو  L.acidophilusپروبیوتیک 

 روندیتنهایی بکار مهای پروبیوتیک بهباکتری کهقایسه با وقتیم

 شده است.نشان داده

 

 L.acidophillusکیتوزان بر خاصیت ضد میکروبی کشت کامل  کیوتیبیاثر پر :۳ نمودار

 کیتوزان در مقایسه با شاهد فاقد E.coliزا و شاهد های بیماریعلیه سویه
 

 

 

 

 

 

 L.caseiکیتوزان بر خاصیت ضد میکروبی کشت کامل  کیوتیبیاثر پر :3 نمودار

 کیتوزان در مقایسه با شاهد فاقد E.coliزا و شاهد های بیماریعلیه سویه
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 L.acidophillus روییمایع کیتوزان بر خاصیت ضد میکروبی  کیوتیبیاثر پر :0 نمودار

 کیتوزان قددر مقایسه با شاهد فا E.coliزا و شاهد های بیماریعلیه سویه 
 

 

 L.casei روییمایع کیتوزان بر خاصیت ضد میکروبی  کیوتیبیاثر پر :2 نمودار

 کیتوزان در مقایسه با شاهد فاقد E.coliزا و شاهد های بیماریعلیه سویه
 

 بحث

 ،هابیوتیکپریمروزه محققین بر این باور هستند که ا

ازنظر  توانندیم(، هضمزنجیره کوتاه غیرقابل یهادراتیکربوه)

و  Bifidobocteriumهای افزایش رشد و فعالیت باکتری

Lactobacillus زمان پروبیوتیک مصرف هم( و 0) بااهمیت باشند

سبب افزایش صورت ترکیبات سین بیوتیکی بهبیوتیک و پری

تحقیقات نشان داده است که . شودیها متعداد پروبیوتیک

پروبیوتیک خوراکی را تحریک تنها رشد یا فعالیت ها بیوتیک پری

های بومی خاصی در بلکه سبب رشد و فعالیت باکتری ،دنکننمی

 (.۱1،0رسد )که این عملکرد مؤثر به نظر می شدهروده 

  Gibson وRabertford  بیوتیک  واژه سین 1333در سال

ها و را تعریف کردند که درواقع مخلوطی از پروبیوتیک

های رات مفید خود را از طریق مکملها هستند که اثبیوتیکپری

های زنده در دستگاه گوارش و تحریک غذایی حاوی میکروب

انتخابی رشد و یا فعال کردن متابولیسم یک یا تعداد محدودی از 

نمایند و بدین ترتیب سبب های مؤثر در سالمت اعمال میباکتری

 (.۱0،0) .شوندیرفاه میزبان م

Gibson  و  2113در سال و همکارانشOliver  و همکارانش

ها که سبب بیوتیکبه نقش مصرف تنهای پری 2113در سال 

های های بومی و نه تمام باکتریرشد و فعالیت پروبیوتیک

و همکارانش در سال  Ping .(0،۲)شوند، اشاره کردند گوارشی می
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را برافزایش رشد  بیوتیکپریبه ترتیب اثر چند  2115

 ،L.plantarum، B.bifidiumهای پروبیوتیک باکتری

L.acidophilus LAFTI، Bifidobacterium animalis  وL.casei 
عملکرد تخمیری درکشت  بر رویتحقیقات  (.۲1)نشان دادند 

هایی نظیر بیوتیکبسته نشان داده است که پری

و کیتوزان قادرند پروفایل  (FOS)فروکتوالیگوساکاریدها 

و سبب افزایش تعداد  میکروفلور روده را تغییر داده

Bifidobacterium  وLactobacillus  و در برخی موارد سبب

آمده در دستنتایج به(. 0شود ) باکتروئیدسو  مکلستریدیکاهش 

بیوتیک کیتوزان سبب افزایش این تحقیق بیانگر آن است که پری

که مشابه تحقیقات این  شودیپروبیوتیک مهای رشد باکتری

است که اثر  2114و همکارانش در سال  Wooدانشمندان و 

را در حضور  B.bifidiumو  L.casei ،B.infantisافزایش رشد 

 (.۲۱کیتوزان اثبات کردند )

ها را بیشتر به علت بیوتیکطورکلی اثر ضد میکروبی پریبه

ها که خود با تولید شرایط اسیدی، افزایش رشد پروبیوتیک

 زابیماری هایباکتریهای مختلف سبب حذف و مهار مکانیسم

و  هاقارچکیتوزان علیه  بیوتیکپری .دهند، نسبت میگردندیم

آسپرژیلوس ، آسپرژیلوس فومیگاتوسیی نظیر هایباکتر
سالمونال  اگزوسپوروم، کاندیدا آلبیکنس، ومیفوزار ،پارازیتیکوس
تنهایی نیز دارای اثر به و...، ویبریو کلرا، کلی ایاشرش ،تیفی موریوم

میکروبی است که مکانیسم اصلی این خاصیت ضد میکروبی  ضد

های کیتوزان و های کاتیونی مولکولیونی بین گروهرا به واکنش 

 (.۲۲،۱۲) .انددادهنسبت های آنیونی غشاء سلولی میکروب گروه

وتیکی )مخلوط یب اثرات ضد میکروبی ترکیبات سین

مسائل موردتوجه ( نیز از کیوتیهای پروبها و باکتریبیوتیکپری

ک یوتیکی یب ای مشخص شد که ترکیب سینباشد. در مطالعهمی

، B. bifidumو  acidophillus L. ،L.plantarumبیوتیک با پری

ی اهای بیماری زها شده و از رشد باکتریسبب افزایش رشد آن

و  Campylobacter jejuni ،Escherichia coliانسانی نظیر 

Salmonella entritidis  در شرایطin vitro کندجلوگیری می 

(۱3،۱0.) 

Asahara  در تحقیقشان اثر  2111و همکارانش در سال

را برعلیه باکتری  Shirotaسویه  L.caseiضد میکروبی پروبیوتیک 

بیشترین اثر ضد میکروبی  .(۲۳گزارش کردند ) E.coliزا بیماری

ده از روده جداش E.coli سویه تنهایی علیهبه L.casei روییمایع 

و همکارانش در  Hellerبه دست آمد.  مترمیلی3/12 انسان حدود

سبب مهار  L.casei روییمایع که  کردنداعالم  2111سال 

 کلییشیااشر ( وEHEC) کیانتروهموراژ کلیشیایاشر هایباکتری

نتایج تحقیق حاضر در  (.۲3شود )یم (ETEC) کیژنیکسوانتروت

کرشده به دست آمد که کشت راستای تحقیقات دانشمندان ذ

این تحقیق دارای اثرات  پروبیوتیکدو باکتری  روییمایع  کامل و

 بودند. E.coliضد میکروبی علیه 

 Fooks  وGibson  اثر پری بیوتیک را بر دو  2112در سال

و نشان  بررسی کردند B.bifidiumو  L.plantarumپروبیوتیک 

صیت ضد میکروبی پروبیوتیک و خا دو باکتری دادند که رشد

(. ۲0) افتیدر حضور دو پری بیوتیک افزایش  E.coliها علیه آن

Kermanshahi و Goudarzi  ها را  بیوتیکپری اثر 1433در سال

پروبیوتیکی  الکتوباسیلوس هایبر تولید ترکیبات ضد میکروبی 

ها نشان داد که قطر هاله عدم رشد آن جینتا بررسی کردند.

پروبیوتیک و  هایباکتریدر حضور ترکیب زا باکتری بیماری

پروبیوتیک  هایباکتریها در مقایسه بازمانی که از  بیوتیکپری

 Salman و Jehan(. ۲2) افتشده بود افزایش یتنهایی استفادهبه

در طی تحقیقی نشان دادند که برخی از  2113در سال 

ها  الکتوباسیلوسفعالیت ضد میکروبی  توانندیمها بیوتیک پری

ی هاافتهزا افزایش دهند. بر اساس یبیماری هایباکتریرا علیه 

 الکتوباسیلوس هایاین محققین تحریک و افزایش رشد 

که بر خاصیت  دهدیمها رخ  بیوتیکپری پروبیوتیکی در حضور

و همکاران   Ravi(. ۲1دارد )ها اثر چشمگیری ضد میکروبی آن

ها بر خاصیت ضد یک بیوتپرینشان دادند که  2114در سال 

میکروبی و فعالیت آنزیمی پروبیوتیک ها اثر افزایشی دارند. نتایج 

قطر هاله عدم رشد  ها نشان داد کهحاصل از تحقیق آن

پروبیوتیک و  هایباکتریزا در حضور ترکیب بیماری هایباکتری

 هایباکتریمتر نسبت به زمانی که میلی 3حدود  بیوتیکپری

(. در تحقیق ۲0) افتنهایی بررسی شدند، افزایش یتپروبیوتیک به

کشت کامل  آنالیز آماری مقایسه میانگین اثر ضد میکروبی حاضر

تفاوت های پروبیوتیک به همراه کیتوزان باکتری روییمایع و 

را نشان داد  Pvalue= 1111/1و  %3دار در سطح احتمال معنی

اساس تحقیقات  بر در راستای تحقیقات محققین ذکرشده بود. که

شده و تحقیق حاضرمی توان گفت که دلیل احتمالی افزایش انجام

ی در حضور پروبیوتیکهای  الکتوباسیلوسخاصیت ضد میکروبی 

ها در حضور این ترکیبات است رشد آن شیافزا پری بیوتیک ها،

ی افزایش رشد و پروبیوتیک ی باکتریهاگونهکه با توجه به 

 متفاوت خواهد بود. هاآن درنتیجه خاصیت ضدمیکروبی
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کیتوزان قادراست پری بیوتیک در این تحقیق مشخص شد،

های پروبیوتیک اثر مثبت داشته و خصوصیات ضد بر رشد باکتری

بیوتیک ها را تقویت نماید، اما باید در انتخاب پریمیکروبی آن

های پروبیوتیک داشته مناسب که بتواند اثر سینرژیک بر باکتری

وتیکی دارای چنین اثراتی یبت کرد، چراکه هر پریباشد، دق

سبب افزایش خاصیت ضد میکروبی  pHباشد. کاهش نمی

های گردد که شاید به علت واکنش یونی بین گروهکیتوزان می

های آنیونی غشاء سلولی های کیتوزان و گروهکاتیونی مولکول

کشت حاوی  pHدر این تحقیق میزان  میکروب است.

ها به علت تولید اسیدهای آلی که از بیوتیک یها و پرپروبیوتیک

باشد و مصرف پری های پروبیوتیک میهای باکتریمتابولیت

یافته و سبب افزایش ها کاهشها توسط پروبیوتیکبیوتیک

 ها و کیتوزان شد.خاصیت ضد میکروبی ترکیب پروبیوتیک

 تقدیر و تشکر

پژوهشگاه ش ا تشکر و قدردانی از معاونت محترم پژوهب

که با در اختیار قرار دادن  فناوریملی مهندسی ژنتیک و زیست

 آزمایشگاه مجهز این تحقیق را موردحمایت قراردادند.

 تعارض منافع

 تعارض منافعی وجود ندارد. گونهیچه، ین نویسندگانب
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