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Background and Aim: Probiotic are live microbial food supplement which 
bestows beneficial effects on the host by creating intestinal microbial balance. In 
this research, we aimed to identify locally isolated Lactic Acid Bacteria (LAB) with 
probiotic potentials by phenotypic and genotypic methods.

Materials and Methods: A number of locally isolated LAB identified by 
phenotypic characteristics were selected and screened for their probiotic properties. 
The isolates were tested for their acid and bile resistance, antibacterial activity, 
cholesterol reducing.  The selected probiotic LAB were identified to species level by 
using universal primers and 16S rRNA sequencing. 

Results:  Among the 20 LAB isolates, only 3 isolates resisted low pH value of 2.5, 
while 5 isolates resisted 0.3 to 1% bile salt. Among these 5 isolates, 3 isolates showed 
the ability to lower cholesterol significantly as they reduced 94.8, 95.73 and 97.82 % 
of cholesterol within 2 hours of incubation. Based on 16S rRNA sequencing these 5 
isolates were identified as Lactobacillus plantarum (22SN, 24SN, NPN0022, 10SN), 
and Lactobacillus rhamnosus (30SN).

Conclusions: The LAB isolates in this study possessed significant probiotic 
properties and might be used as a probiotic in human, livestock, and poultry products 
in the future.
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اثرات  با ایجاد تعادل میکروبی روده  زمینه و هدف: پروبیوتیک ها مکمل های غذایی میکروبی هستند،که 
مفیدی بر روی میزبان می گذارند .در این مطالعه، هدف ما شناسایی و بررسی خواص پروبیوتیکی باکتری های اسید 

الکتیک بومي بر اساس ویژگي هاي فنوتیپی و ژنوتیپی است.

مواد و روش ها: تعدادی از باکتری های اسید الکتیک جدا شده از محصوالت لبنی براساس ویژگی های 
فنوتیپی شناسایی و سپس جهت ارزیابي خصوصیات پروبیوتیکی مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه ها از نظر مقاومت به 
اسید و نمک صفرا، فعالیت ضد میکروبی، کاهش کلسترول مورد آزمایش قرار گرفته و آنهایی که به عنوان پروبیوتیک 
شناسایي شدند به وسیله ی پرایمر های عمومی 16SrRNA تعیین توالی و در سطح گونه شناسایی و ثبت گردیدند.  

یافته ها: از 20 نمونه باکتري هاي اسید الکتیک جدا شده، 3 نمونه نسبت به شرایط اسیدي )pH )2/5 و 
5 نمونه به درصد هاي متفاوت نمک صفرا )1-0/3( مقاوم بودند.  از بین این 5 نمونه، 3 نمونه به طور قابل توجهی 
توانایی کاهش کلسترول در عرض 2 ساعت انکوباسیون به میزانهای 59/37، 49/8 و 79/28  درصد را نشان دادند. در 
 NPN 0022, 22 SN( Lactobacillus plantarum 16 تعیین توالی و به عنوانSrRNA  انتها 5 نمونه براساس

،10SN ،24 SN ( وLactobacllus rhamnosus )SN 30( شناسایی شدند. 

نتیجه گیری: باکتری های اسید الکتیک جدا شده در این مطالعه دارای خواص پروبیوتیکی بوده و می توانند 
در آینده به عنوان پروبیوتیک در محصوالت انسانی و دام و طیور مورد استفاده قرار گیرند.

کلمات کلیدی:باکتري هاي اسید الکتیک، پروبیوتیک ، 16S RNA ribosomal، واکنش زنجیره ای پلیمراز
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مقاله 
پژوهشی

مقدمه

پروبیوتیک ها مکمل های غذایی میکروبی زنده ای هستند 
بر  مفیدی  اثرات  روده  میکروبی  فلور  توازن  بهبود  طریق  از  که 
روی سالمت مصرف کننده دارند )1(. این گروه از باکتری ها در 
قسمت های مختلف بدن به ویژه دهان، دستگاه گوارش و دستگاه 
ادراری تناسلی نقش مهمی در بازدارندگی عفونت ها دارند )2(. از 
میان میکروارگانیسم های پروبیوتیک، باکتری های اسید الکتیک 
اسید  های  باکتری  شوند.  می  شناخته  گروه  مهمترین  عنوان  به 
الکتیک گرم مثبت، فاقد اسپور و کاتاالز منفی هستند که محصول 
اصلی ناشی از تخمیر قند توسط آن ها اسید الکتیک می باشد. این 

باکتری ها اولین بار از شیر جداسازی شدند و به صورت گسترده 
به عنوان کشت آغازگر در صنایع لبنی، گوشت، سبزی ها و غالت 
اسید  باکتری های  از گونه های  بسیاری  روند )2-4(.  به کار می 
و   )GRAS( شده  شناخته  ایمن  عنوان  به  کلی  طور  به  الکتیک 
چندین گونه باکتری های اسید الکتیک نیز توسط مقامات ایمنی 
مواد غذایی اروپا )EFSA( ایمن شناخته شده اند )5(. پروبیوتیک 
ها به منظور ایجاد اثرات سودمند در بدن باید قادر به رشد در معده 
و روده بوده و توانایی اتصال به دیواره روده و سکونت در آنجا را 
نیز داشته باشند. به همین منظور باید مقاومت الزم جهت مواجهه 
شدن با اسید کلریدریک معده و نمک های صفراوی موجود در روده 

کوچک در آنها وجو داشته باشد )6(. 
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دانش زیادی جهت استفاده از باکتری ها  به عنوان پروبیوتیک 
مورد نیاز می باشد.  این باکتری ها باید به تعداد کافی و به صورت 
نگهداری  زمان  مدت  طول  در  و  داشته  وجود  محصول  در  زنده، 
پایداری ژنتیکی خود را از دست ندهند. در سال های اخیر مصرف 
چنین محصوالتی به دلیل اثرات سالمت بخش باکتری های اسید 
الکتیکی افزایش یافته است )7(. بررسی پتانسیل پروبیوتیکی در 
بر و  بیوشیمیایی زمان  از روش های  استفاده  با  بومی  سویه های 
زیست  از  بسیاری  بودن  ناشناخته  به  توجه  با  و  است  هزینه   پر 
تحقیقات  انجام  نیازمند  ها،  سویه  ایمنی  نظر  از  ها، خصوصاً  بوم 
از  قبولی  قابل  بانک میکروبی  اولین گام  بتوان در  تا  اصولی است 
مناطق بکر ایران ایجاد کرد و در مراحل بعد با بررسی ویژگی های 
در  لذا  کرد،  آنها حرکت  از  استفادهی صنعتی  به سوی  ها،  سویه 
ای  از گردآوری مجموعه  این هدف، الزم است پس  جهت تحقق 
میکروبی با شناسایی دقیق آنها با استفاده از روش های مولکولی 
به بررسی بعضی از خصوصیات پروبیوتیکی آنان با استفاده از روش 
های میکروبی پرداخت و همان گونه که در شرح موضوع تحقیق 
ارائه گردید، الزم است از یک سو با توجه به تنوع ژنتیکی کشور و 
از سوی دیگر واردات سویه هایی تحت عنوان پروبیوتیک به کشور، 
سویه های بومی پروبیوتیک شناسایی و ارزیابی شوند و کاربرد آنها 
این مطالعه  از  بنابراین هدف  در صنعت مورد بررسی قرار گیرد.  
اثرات پروبیوتیکی تعدادی سویه ی بومی جهت  بررسی خواص و 

کاربردهای آتی در صنعت پروبیوتیک کشور است.

مواد و روش ها 

جمع آوری نمونه ها

از  قباًل  که  اسیدالکتیک  های  باکتری  از  مطالعه  این  در 
این  از  سویه   20 شد.  استفاده  بودند،  شده  جدا  لبنی  محصوالت 
نمونه های انتخاب شده بر اساس خصوصیات فنوتیپی شامل رنگ 
جهت  منفی(  کاتاالز  و  مثبت  )گرم  کاتاالز  تست  و  گرم  آمیزی 

مطالعات بعدی انتخاب شدند. 

گونه های باکتری و شرایط کشت

 and Sharpe ,deMan( MRS در این تحقیق از محیط مایع
India , HiMedia ,Rogosa ( در دمای 37  درجه سلسیوس به 
مدت 48-24 ساعت در شرایط هوازی جهت کشت و رشد باکتری 
Brain Heart Infu-( BHI های اسید الکتیک، و از محیط مایع

India ,HiMedia ,sion Broth ( در دمای 37 درجه سلسیوس 
به مدت 24- 18 ساعت تحت شرایط هوازی جهت کشت و رشد 

باکتري هاي بیماریزا استفاده شدند.

بررسی مقاومت به اسید باکتری های اسید الکتیک

به منظور بررسی مقاومت باکتری های اسید الکتیک به اسید، 
 )HCL( استریل که به کمک اسید کلریدریک MRS از محیط مایع

10 نرمال و سود )NaOH( 10 نرمال ، pH آن ها به ترتیب به 2، 
2/5، 3، 4 و6/5 رسانده شده بود، استفاده گردید. 100 میکرولیتر 
از باکتری های تازه کشت شده به این محیط ها منتقل و در دمای 
37 درجه سلسیوس نگهداری و در زمان های صفر، 1، 2، 3، 4 و 
24 ساعت رشد باکتری ها از طریق خواندن جذب در طول موج 

620  نانومتر بررسی شد )9, 8(.

بررسی مقاومت به نمک صفرا در باکتری های اسید الکتیک 

محیط  به  کرده  رشد  تازه  های  باکتری  از  میکرولیتر   100
های MRS مایع حاوی 0/3، 0/7 و 1 درصد نمک صفراوی استریل 
اضافه شد، سپس رشد باکتری ها در زمان صفر، 2، 4 و 8 ساعت از 
طریق خواندن جذب در طول موج 620  نانومتر مورد بررسی قرار 
گرفت. میزان بازدارندگی رشد با استفاده از روش شرح داده شده 

توسط Gopal و همکاران در سال 2001 محاسبه شد. )8-11(.

بررسی خاصیت ضد میکروبی باکتری های اسید الکتیک

روش حفره ای

به  استفاده  مورد  روشهای  معمول ترین  از  یکی  روش  این   
از  روش  این  در  است.  ضدمیکروبی  فعالیت  تشخیص  منظور 
سوسپانسیون 0/5 مک فارلند تهیه شده از کشت تازه ی باکتری 
جامد  نیمه  محیط  درون   100 lµ میزان  به  بررسی  مورد  پاتوژن 
MRS حاوی 1% آگار تلقیح کرده و روي محیط جامد MRS در 
پلیت ریخته می شود. سپس با کمک ابزار مخصوص چاهک هایی 
اسید الکتیک  باکتری  مایع شبانه ی  از کشت  و  ایجاد  آن  درون 
مورد مطالعه به میزان 150lµ درون حفرات ایجاد شده اضافه می 
شود و درون انکوباتور قرار می گیرد. نتایج پس از 18-24 ساعت 
به صورت هاله ی عدم رشد خوانده می شود. هاله های دارای قطر 

بیش از 15 میلی متر مثبت در نظر گرفته می شوند.   

بر  منتخب،  اسیدالکتیکی  های  باکتری  میکروبی  ضد  اثر 
)بومی(،    Salmonalla  typhi زای:  بیماری  های  باکتری  علیه 
Kleb-  ،)RTCC1483(  Psedomonas aeruginosa

 Escherichia،)RTCC1254(  siella peneumonia
 Staphylococcus  aureus و   )RTCC1174(  coli
)RTCC1240(  با استفاده از روش حفره ای سنجیده شد )14-

.)12

بررسی هیدرولیز نمک صفرا در باکتری های اسید الکتیک

باکتری  بررسی خاصیت هیدرولیز نمک صفرا در  به منظور 
 v/w  %  0.5  +  Agar  MRS( محیط  از  الکتیک  اسید  های 

حاجی قاسمی و مژگانی ▐شناسایی و بررسی خواص پروبیوتیکی باکتری های اسید الکتیک بومي
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Cacl2 v/w % 0.035 + Taurodeoxycholic( استفاده شد.100  
میکرولیتر از باکتری های تازه کشت شده به صورت خطی بر روی 
محیط مذکور کشت داده شدند و در دمای 37 درجه سلسیوس 
به مدت 72-24 ساعت در شرایط بی هوازی نگه داری شدند. اثر 
فعالیت هیدرولیز نمک صفرا با ایجاد رسوب سفید رنگ در اطراف 

کلنی ها مورد مطالعه قرار گرفت )14(.

بررسی فعالیت هیدرولیز ال – آرژینین

باکتری  آرژینین  در   – ال  انجام تست هیدرولیز  به منظور 
های اسید الکتیک،100 میکرولیتر از سوسپانسیون تهیه شده از 
کشت تازه ی باکتری را به محیط مایع حاوی 0/3 درصد  اسید 
آمینه ال – آرژینین منتقل کرده و به مدت 24 ساعت در دمای 
پایان  از  پس  کنیم.  می  گذاری  گرمخانه  سلسیوس  درجه   37
انکوباسیون شبانه 100 میکرولیتر از محیط کشت روی کاغذ صافی 
تغییر  قرار گرفت و   )Nessler's  Reagent( حاوی معرف نسلر 

رنگ بررسی شد.

ایجاد رنگ نارنجی متمایل به قرمز نشان دهنده ی واکنش 
مثبت است. از استافیلوکوکوس اورئوس )RTCC1240 ( به عنوان 

کنترل مثبت استفاده شد.

 بررسی کاهش کلسترول به وسیله باکتری ها

جداگانه  طور  به  مایع   MRS کشت  محیط  منظور  این  به 
استریل شد. سپس کلسترول محلول با غلظت نهایی 1 درصد به 
باکتری  از  شد.  اضافه  صفرا  نمک  درصد   0/3 حاوی   MRS مایع 
های تازه کشت شده به میزان lµ 200 به محیط کشت فوق تلقیح 
درجه   37 دمای  در  نگهداری  ساعت   24 و   8  ،  4  ،2 از  بعد  و  
نانومتر خوانده شد. شاهد مورد  سلسیوس، جذب آن ها در 546 
استفاده محیط MRS حاوی 0/3 بود. در نهایت میزان کلسترول 

باقی مانده در محیط از فرمول زیر بدست آمد )16, 15(.

 

شناسایی مولکولی ایزوله های پروبیوتیک

مولکولی،  روش  به  پروبیوتیکی  های  ایزوله  شناسایی  برای 
ساخت   DNA استخراج  کیت  از  استفاده  با   DNA استخراج 
در  استفاده  مورد  پرایمرهای  توالی  شد.  انجام  سیناژن  شرکت 
طراحی   16S  rRNA از  که  ها  الکتوباسیل  جنس  تشخیص 
 Lacb(F):TGCCTAATACATGCAAGT از:  عبارتند  شدند 
و Lacb(R):CTTGTTACGACTTCACCC  دمای 
دناتوراسیون اولیه 95 درجه سلسیوس و مدت زمان 5 دقیقه بود. 
سپس سی سیکل شامل 1 دقیقه در دمای 94 درجه سلسیوس، 

1 دقیقه در دمای 50 درجه سلسیوس و 1 دقیقه و 30 ثانیه در 
دمای 72 درجه سلسیوس انجام شد. پس از این مراحل نمونه ها 
به مدت 10 دقیقه در دمای 72 درجه سلسیوس به منظور تکمیل 
سنتز DNA نگه داشته شد. سپس محصوالت PCR بر روی ژل 
آگارز 0/8 درصد الکتروفورز شدند که مشاهده ی باند bp 1500 به 

معنی تعلق باکتری به جنس الکتوباسیلوس بود.

نتایج

از  شده  جدا   Lactobacillus های  نمونه  بررسی  این  در 
)رنگ    )1 )شکل  فنوتیپی  هایی  ویژگی  نظر  از  لبني،  محصوالت 
بودند.  منفی،  کاتاالز  و  مثبت  گرم   ،) کاتاالز  تست  گرم،  آمیزی 
در  رشد  به  قادر  مطالعه،  این  در  بررسی  مورد  های  سویه  تمامی 
  SN 30 ،NPN 0022 دو سویه ی بودند،  مذکور     pH دو  هر 
بیشترین میزان رشد در pH 2/5   در تمامی زمان ها و سه سویه 
ی  SN 30  ،NPN 0022  وSN 10  نیز در  pH 4  بیشترین 
میزان رشد را داشتند، در حالیکه سویه SN10  پس از گذشت 3 
ساعت قادر به رشد در pH 2/5   بود )نمودار 1(. همچنین نتایج 
بررسی  از  به نمک های صفراوی نشان داد، پس  ارزیابی مقاومت 
اثر بازدارندگی در میان5 جدایه اسید الکتیک انتخاب شده، جدایه 
هایی که اثر بازدارندگی آنان بین )Cinh<0/4> 0/2( باشد دارای 
مقاومت خوبی می باشند. هر 5 سویه قادر به تحمل 0/3 و 0/7 
اند، در  درصد نمک صفرا در طی زمان های 2، 4، 8 و 24 بوده 
حالیکه دو سویهSN 24  و SN 30  در زمان های 2و 4 ساعت 
این میان   نداشتند. در  را  توانایی رشد  در 1% درصد نمک صفرا 
NPN بیشترین میزان رشد را در  سویه های SN 30  و 0022 
هر دو غلظت نمک صفرا داشتند. در بررسی فعالیت ضد میکروبی 
مشخص شد که سویه های  SN 24 ، SN 22 و SN 10 علیه 
 ،SN 24 و سویه هاي ، .K. pneumoniae .و S. typhi پاتوژن های
 aeruginosa به  SN 30 ، E. coliعلیه  NPN 0022 و SN 22
.P. و سویه NPN 0022 علیه S.  aureus. فعالیت ضد میکروبی 

داشته و باعث ایجاد هاله هاي شفاف اطراف حفره ها شدند.

در بررسی هیدرولیز ال-آرژینین و نمک صفرا، نیز مشاهده 
شد، که سویه های  SN 10و  SN 30 قادر به هیدرولیز ال-آرژینین 
و نمک صفرا، سویه SN 22 فقط قادر به هیدرولیز ال-آرژینین و 

سویه ی  NPN 0022  فقط قادر به هیدرولیز نمک صفرا بودند.

به  قادر  سویه   5 هر  که  داد  نشان  کلسترول  کاهش  نتایج 
  SN کاهش کلسترول بوده، و بیشترین میزان کاهش توسط سویه
SN 22 ،24 و NPN 0022 به میزان 97/82 درصد و کمترین 
میزان  توسط سویه  SN 30 به میزان 87/26 در زمان 8 ساعت، 

بوده است )نمودار 2(.

اسید  های  باکتری  پروبیوتیکی  های  ویژگی  بررسی  از  پس 
ها  نمونه  بهترین  عنوان  به  سویه   5 سویه،   20 میان  از  الکتیک، 
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پلی  ای  زنجیره  واکنش  از  استفاده  با  سویه   5 هر  انتخاب شدند. 
و   LacbF عمومی  پرایمرهای  از  استفاده  با  و   16S  rRNA مراز 
LacbR تعیین توالی شدند. نتایج بدست آمده با استفاده از ابزار 
شناسایی  گونه  حد  در   )blast.ncbi.nim.nih.gov(  BLAST
دارای  ها  نمونه  تمامی   BLAST نتایج  طبق  گردیدند.  ثبت  و 
 4 شدند.  بندی  طبقه  گونه  حد  در  درصد   98-99 بین  مشابهت 
سویه به شـــــماره هاي )NPN 0022 ،  SN 24، SN 22  و 

 نمودار شماره ی 1: بررسی میزان مقاومت به اسید در pH 2,5  و pH 4 در زمان 4 ساعت

 نمودار شماره ی 2: کاهش کلسترول توسط سویه های انتخابی در زمان 8 ساعت

 x100 با بزرگ نمایی  SN 22 تصویر شماره ی 1: الم تهیه شده از سویه 
)رنگ آمیزی گرم(

SN 10( به عنـــوان L. plantarum  و  سویه  SN 30 به عنوان 
L. rhamnosus شناسایی شدند. 

بحث

از مهمترین معیارهای انتخابی باکتری های پروبیوتیک می 
کلسترول،  کاهش  صفرا،  نمک   ، اسیدي    pH به  مقاومت  توان 
فعالیت ضد میکروبی علیه پاتوژن ها و داشتن پروفایل مقاومت آنتی 
بیوتیکی را اشاره کرد)17(. یکی از مهم ترین فاکتورهای اثر بخشی 
این میکروارگانیسم ها عبور از موانع فیزیکی و شیمیایی مانند اسید 
و نمک صفرا موجود در دستگاه گوارش است )17(. طبق گزارش 
اسید  مانند  هایی  اسید   ،  2011 سال  در  همکارانش  و    Chan
هیدروکلریدریک که در معده انسان نیز یافت می شود، به شدت 
اکسید کننده بوده و باعث از بین رفتن مولکول های زیستی سلول 
می    DNA های  مولکول  و  ها  پروتئین  چرب،  اسیدهای  مانند 
شود. کاهش pH محیطی می تواند باعث مهار متابولیسم و کاهش 
رشد و زنده مانی الکتوباسیل ها شود )18(. خصوصیت مقاومت به 
اسید در الکتوباسیل ها عالوه بر پایداری شان در معده ، بلکه در 
بقای آن ها در غذاهای اسیدی نیز اهمیت دارد )19(. طبق نتایج 
بدست آمده در این تحقیق، سویه های پالنتاروم و رامنوسوس مورد 
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pH های مختلف در طی زمان  به تحمل و رشد در  قادر  بررسی 
های مذکور بودند. مشابه این بررسی توسط Cebeci  و همکارانش 
در سال 2002 بر روی مقاومت به شرایط اسیدی انجام شد)20(. 
طبق گزارش Narimani و همکارانش در سال 1394 سویه های 
الکتوباسیلوس پالنتاروم و الکتوباسیلوس رامنوسوس جدا شده از 
 2/5 pH محصوالت لبنی سنتی تنها  توانایی مقاومت و رشد در
بعد از گذشت 3 ساعت را داشته اند)21(. در حالیکه سویه های 
پالنتاروم و رامنوسوس مورد بررسی در این مطالعه توانایی رشد در 
همین pH  بعد از گذشت 24 ساعت را نیز از خود نشان دادند. 
برخالف مطالعات انجام شده، Succi و همکارانش گزارش کردند 
ساعت   2 مدت  به   2  pH در  گرفتن  قرار  از  بعد  رامنوسوس  که 

انکوباسیون کاهش رشد داشته است )22(. 

باکتری های پروبیوتیک باید توانایی زنده ماندن در دستگاه 
زنده  میزان  باشند.  داشته  بیشتر  یا  ساعت   4 مدت  به  را  گوارش 
مانی باکتری های پروبیوتیک در روده ی کوچک به مقاومت آنها 
در برابر نمک های صفراوی بستگی دارد )23(. پس از قرار گرفتن 
باکتری ها در معرض نمک های صفراوی، اختالالت هومئوستازی 
های  پروتئین  و  لیپیدی  غشای  تجزیه ی  افتد.  می  اتفاق  سلولی 
نهایت مرگ  باکتریایی و در  باعث نشت محتویات  غشای سلولی، 
سلولی می شود )24(. مقاومت بعضی سویه ها به نمک صفراوی 
با فعالیت هیدروالزی نمک صفراوی مرتبط است، بدین صورت که 
جانبی  اثرات  و  سمیت  کاهش  به  منجر  صفراوی  نمک  هیدرولیز 
سال  در  همکارانش  و   Peymanfar شود.  می  صفراوی  نمک 
1387 گزارش کردند، الکتوباسیلوس پالنتاروم جدا شده از علوفه 
و 0/5 درصد  توانایی تحمل 0/3  های سیلو شده ذرت و سبوس 
را نداشته )27(، در حالیکه سویه های پالنتاروم جدا  نمک صفرا 
شده از محصوالت لبنی در این مطالعه توانایی تحمل 0/3 و 0/5 
این  نیز داشتند. مشابه  را  درصد نمک صفرا و حتی 1 درصد آن 
به  مقاومت  روی  بر   1998 سال  در   Chartieties توسط  بررسی 

شرایط اسیدی و نمک های صفراوی انجام شده است )26(.

خون  کلسترول  سطح  کاهش  در  ها  پروبیوتیک  از  استفاده 
سال هاست که مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. مطالعات 
از گونه های الکتوباسیلوس  بسیاری  نشان می دهد که  متعددی 
قادر به کاهش کلسترول هستند و سطح کلسترول خون با خطر 
بیماری های قلبی در ارتباط است. کاهش کمی در میزان کلسترول 
کاهش   %  3 تا   2 حدود  تا  را  قلبی  بیماری  خطر   %1 حدود  تا 
که  کردند  گزارش   2014 سال  در  همکارانش  و   Tsai دهد.  می 
سویه های پالنتاروم جداسازی شده تنها قادر به کاهش 45درصد 
کلسترول بوده )28(، در حالیکه سویه های پالنتاروم انتخاب شده 
در این مطالعه همگی قادر به کاهش کلسترول در طی زمان های 
با 97/82   پالنتاروم  بودند. سه سویه الکتوباسیلوس  بررسی  مورد 
درصد بیشترین میزان کاهش را از خود نشان دادند و امید است 
که بتوان از آنها جهت کاهش کلسترول در شرایط in vivo نیز 

استفاده شود. 

باکتری های پروبیوتیک برای اثر گذاشتن بر فلور میکروبی 
روده باید توانایی مقابله با پاتوژن ها از طریق کاهش pH، تولید مواد 
ضد میکروبی )باکتریوسین ها(، یا رقابت با آن ها را داشته باشند. 
پراکسید،  هیدروژن  )مانند  کم  مولکولی  وزن  با  هایی  متابولیت 
الکتیک اسید و استیک اسید ( و متابولیت های ثانویه نقش مهمی 
کلی،  اشریشیا  و  سالمونال  مانند  زا  بیماری  های  باکتری  مهار  در 
دارند )29(. در این مطالعه هر 5 سویه توانستند در مقابل سویه 
از خود  کنندگی خوبی  ممانعت  اثر  بررسی  مورد  زا  بیماری  های 
نشان دهند. Olart و همکارانش در سال 2000 گزارش کردند که 
باکتری رامنوسوس و پالنتاروم بیشترین اثر ضد میکروبی خود را 
بر روی سالمونال تیفی و کلبسیال پنومونیه دارند در حالیکه سویه 
های مورد بررسی در این پژوهش اثر ضد میکروبی نسبت به پاتوژن 
های سالمونال تیفی، کلبسیال پنومونیه، اشریشیا کلی، سودوموناس 
و   Ogunbanwo داشتند.  اورئوس  استافیلوکوکوس  و  آئروژینوزا 
همکارانش فعالیت ضد میکروبی و تولید باکتریوسین ها را توسط 
از  استفاده  با  ها   آن  دادند.  قرار  بررسی  مورد  ها  الکتوباسیلوس 
روش چاهک نشان دادند که الکتوباسیل ها از جمله الکتوباسیلوس 
باسیلوس  و   ) متر  میلی   6-8( اشریشیاکلی  رشد  از  پالنتاروم 
و   Boris  .)30( کنند  می  جلوگیری  متر(  میلی   8-10( سرئوس 
همکارانش نشان دادند که الکتوباسیلوس های جدا شده از لبنیات 
استافیلوکوکوس  آئروژینوزا،  سودوموناس  برروی  مهارکنندگی  اثر 

اورئوس، اشربشیا کلی و سالمونال تیفی دارند )32(. 

الکتیک  اسید  باکتري  های  نمونه  میان  از  کلی  طور  به 
دارای خصوصیات  ،5 سویه  بومي  لبنیات  از محصوالت  جدا شده 
اسید، نمک صفرا ،کاهش کلسترول در  پروبیوتیکي شامل تحمل 
شرایط آزمایشگاهی و  توانایی ممانعت از رشد باکتری های بیماریزا 
برای  پروبیوتیک  محصوالت  تجاری  تولید  حاضر،  حال  در  بودند. 
استفاده در محصوالت غذایی مورد استفاده انسان و همچنین در 
استفاده  به  روز  به  روز  و  یافته  جهانی  وسعت  طیور  و  دام  تغذیه 
رو  ها  پروبیوتیک  از  استفاده  نیز  ایران  در  افزوده می شود.  آنها  از 
اسید الکتیک  باکتري هاي  ارایه  و  و شناسایي  است  به گسترش 
پروبیوتیکي بومي مي تواند در بهبود زنجیره ی غذایی کشور موثر 

باشد.
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