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Background and Aims: Probiotics are useful microorganisms for health of communities.
Saccharomyces cerevisiae is one of the effective microorganisms for treating of functional and
gastrointestinal diseases in order to control pathogens. Enterohemorrahgic Escherichia coli
(EHEC) and Enterotoxogenic (ETEC) are common pathogenic strains in all the world. The aim
of this study was to evaluate the inhibitory effect of S. cerevisiae probiotic yeast on the growth
of ETEC and EHEC.
Materials and Methods: For preparation of the supernatant extract, the yeast suspension
was centrifuged, and then, the supernatant was filtered. Extraction with ethyl acetate was
performed in three hours. For preparation of lysate, the precipitate was washed and centrifuged.
The supernatant was removed and sterilize distilled water was added. Cell lysis was performed
by sonication and the liquid was centrifuged and filtered. Then, the MIC and MBC were
determined by micro dilution method. The concentration range was 16-8192 μg/ml.
Results: The MIC and MBC of the supernatant against both ETEC and EHEC were 4096
μg/ml and 8192 μg/ml, respectively. Lysate in any of the concentrations showed no inhibitory
effects on strains.
Conclusions: The supernatant of S. cerevisiae has an inhibitory effect on growth of ETEC
and EHEC. The lysate, probably due to the richness of the nutrients required for bacterial growth
and not containing antibacterial compound, did not lead to such a repressive effect.

powlia@gmail.com
Use your device to scan
and read the article online

Keywords: Antibacterial, Enterohemorrhagic
Escherichia coli, Probiotic, Saccharomyces cerevisiae

Escherichia

coli,

Enterotoxogenic

Copyright © 2018 Iranian Journal of Medical Microbiology. All rights reserved.

How to cite this article:

Koopayee M, Saderi H, Amin Marashi M, Owlia P. Antimicrobial Effect of Probiotic Strain
of Saccharomyces Cerevisiae on Enterotoxogenic and Enterohemorrahgic E. coli by
Determination of MIC and MBC. Iran J Med Microbiol. 2018; 12 (4):280-287

 مجله میکروب شناسی پزشکی ایرانMajallah-i mīkrub/shināsī-i pizishkī-i Īrān.

280

مجله میکروبشناسی پزشکی ایران

مقاله
پژوهشی

سال  – 12شماره  – 4مهر-آبان 1397
Journal homepage: www.ijmm.ir

بررسی اثر ضدمیکروبی ساکارومیسس سرویزیه علیه انتروتوکسیژنیک و

انتروهموراژیک اشریشیاکلی
مریم کوپایی ،1حوریه صادری ،2محمود امینمرعشی ،3پرویز
.1
.2
.3

اولیا*2

کارشناسیارشد باکتریشناسی ،گروه میکروبشناسی ،دانشکدة پزشکی ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران
استاد ،مرکز تحقیقات میکروبشناسی مولکولی ،دانشکدة پزشکی ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران
استادیار ،گروه میکروبشناسی ،دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،قزوین ،ایران
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چکیده

تاریخچۀ مقاله
دریافت1396/07/15 :
پذیرش1397/06/10:

زمینه و هدف :پروبیوتیکها میکروارگانیسمهایی سودمند برای سالمتی جوامع هستند .ساکارومیسس سرویزیه یکی از گونههای
استفادهشده در بهبود کارکرد و درمان بیماریهای دستگاه گوارش و مهار پاتوژنهای رودهای است .پاتوتایپهای انتروهموراژیک
اشریشیاکلی ( )EHECو انتروتوکسوژنیک ( )ETECدو بیماریزای رودهای شایع در جهان هستند که سبب اسهال میشوند .هدف

انتشار آنالین1397/09/02 :

این مطالعه ،بررسی اثر ضدمیکروبی عصارة مایع رویی کشت و لیز سلولی مخمر پروبیوتیک ساکارومیسس سرویزیه علیه اشرشیاکلی

موضوع:

 ETECو  EHECاست.

میکروبیولوژی مواد غذایی
IJMM1397;12(4): 280-287

مواد و روش کار :برای تهیة عصارة مایع رویی کشت ،ابتدا سوسپانسیون مخمری سانتریفیوژ و مایع رویی کشت جدا و فیلتر
شد .عصارهگیری با اتیلاستات برای سه ساعت انجام شد .برای تهیة لیزات ،رسوب بهدستآمده از مرحلة قبل را شستشو داده تا رسوب

نویسندۀ مسئول:

سانتریفیوژ تبدیل به لیز سلولی شده و با استفاده از فیلتر استریل شود .مایع رویی پس از جداسازی ،به رسوب آب مقطر استریل اضافه

پرویز اولیا

شد و لیز سلولی با استفاده از سونیکاتور انجام گرفت .مایع بهدستآمده از سانتریفیوژ و مایع رویی آن فیلتر شد .سپس مقدار  MICو

استاد ،مرکز تحقیقات میکروبشناسی
مولکولی ،دانشکدة پزشکی ،دانشگاه
شاهد ،تهران ،ایران

 MBCآن به روش میکرو دایلیوشن ،طبق دستورالعمل  CLSIتعیین شد .دامنة غلظت بررسیشده  16 - 8192 μg/mlبود.
یافتهها MIC :و  MBCعصارة مایع رویی کشت در هر دو پاتوتایپ  ETECو  EHECبهترتیب برابر با  4096 μg/mlو
 8192 μg/mlبه دست آمد .لیزات در هیچیک از غلظتهای بهکاررفته ،اثر مهارکنندگی بر دو باکتری نشان نداد.
نتیجهگیری :مایع رویی کشت بر رشد سویههای  ETECو  EHECاثر مهارکنندگی داشت ،اما لیزات سلولی فاقد چنین
تأثیری بود .به عبارتی مواد ضدمیکروبی میتواند فقط در ترشحات سلولی وجود داشته باشد و احتماالً لیزات سلولی به دلیل غنی بودن

پست الکترونیک:

از مواد مغذی الزم برای رشد باکتری و نداشتن ترکیبات ضدمیکروبی چنین تأثیر مهاری را نشان نمیدهد.

powlia@gmail.com
کلمات کلیدی :آنتیباکتریال ،انتروتوکسیژنیک اشریشیاکلی ،انتروهموراژیک اشریشیاکلی ،پروبیوتیک ،ساکارومیسس سرویزیه
کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفادۀ علمی از این مقاله برای مجلۀ میکروبشناسی پزشکی ایران محفوظ است.

مقدمه
برخی از میکروارگانیسمها در صنایع غذایی کاربرد دارد و
نقشهای بسیار سودمندی در سالمت و تغذیة انسان و حیوان ایفا
میکند .بسیاری از مطالعات قدیمی استفاده از این
میکروارگانیسمهای سودمند و به تعبیری پروبیوتیکها را برای
حفاظت و درمان عفونتهای گوارشی شامل عفونتهای مرتبط با
پاتوژنهای غذایی ،گزارش کردهاند .به عالوه ،گزارش شده است که
مخمر ،سالمت انسان و حیوان را ارتقا میبخشد ( .)1اولین بار

 Fullerواژة پروبیوتیک را مکمل غذایی میکروبی زندهای تعریف
کرد که بهصورت مفید تعادل میکروبی رودة میزبان را بهبود می
بخشد .امروزه این تعریف بهشکل میکروارگانیسمهای زندهای
تعریف میشود که وقتی به تعداد کافی مصرف شود فوایدی برای
میزبان دارد ( .)2تعداد کمتری از میکروارگانیسمهای
غیرباکتریایی ،مانند مخمرها بهعنوان پروبیوتیک مطالعه شدهاند
( .)3در حال حاضر باکتری الکتوباسیلوس رامنوسوس و مخمر
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ساکارومیسس بوالردی بهترین گونههای پروبیوتیک هستند.
اگرچه تأثیرات متضادی بهصورت موردی گزارش شده است ،اما
درمجموع این پروبیوتیکها را ایمن میدانند (.)2
ساکارومیسس بوالردی پروبیوتیکی تجاری در انسان است،
اما برخی محققان استفاده از سایر سویههای مخمر و جنسهای
دیگر را نیز پیشنهاد میکنند .باید دید آیا دیگر گونههای
ساکارومیسس نیز مانند بوالردی میتوانند بهعنوان پروبیوتیک
مصرف شوند؟ تحقیقات آزمایشگاهی نشان داده است سویة 905
ساکارومیسس سرویزیه که از محصوالت ( Cachacaنوعی نوشیدنی
الکلی) جدا شده است ،توانایی کلونیزهشدن و زندهماندن را در
مجاری گوارشی موش و حیوانات عاری از باکتری دارند و میتوانند
آنها را در مقابل سالمونال اینتریکا سروتیپ تیفی موریوم و
کلستریدیوم دیفیسیل محافظت کنند (.)4
مکانیسمهای زیادی دربارة چگونگی عملکرد مخمرهای
پروبیوتیکی برای حفاظت در مقابل عفونتهای باکتریایی توضیح
داده شده است؛ مانند فعالکردن سیستم ایمنی ،تخریب توکسین
 Aو  Bکلستریدیوم دیفیسیل و گیرندههای آنها روی مخاط روده،
ممانعت از فعالیت توکسین وبا و تعدیل سیستمهای ترانسداکشن
در باکتریهای انتروپاتوژن .از دیگر موارد فعالیت پروبیوتیکها
تولید مواد آنتاگونیستی برای ممانعت از رشد باکتریهای بیماریزا
است .در مقایسه با باکتریهای پروبیوتیک (بهویژه باکتریهای
مولد الکتیک اسید) ،مخمرهای پروبیوتیکی بهندرت این فعالیت
آنتاگونیستی را نشان میدهند (حداقل در محیط داخل بدن) (.)3
بسیاری از پروبیوتیکها ،سویههایی از الکتوباسیلها و
بیفیدوباکتریها هستند که میتوانند جایگزین دارو شوند و در
محصوالت شیر تخمیری به کار روند .گونههایی از دیگر باکتریها
مانند اشریشیا ،باسیلوس و انتروکوکوس نیز استفاده میشوند ،اما
نگرانیهایی در ارتباط با ایمنی آنها وجود دارد؛ زیرا این جنسها
بهویژه انتروکوکوس پاتوژنهای فرصتطلبی هستند (.)3
انتروتوکسوژنیک اشریشیاکلی ) ،(ETECعامل شایع اسهال
مسافرتی و اسهال نوزادان در کشورهای در حال توسعه است (.)5
اشریشیاکلی هموراژیک ( )EHECنوعی سیتوتوکسین به نام
وروتوکسین تولید میکند که بر سلولهای  Veroاثر کشندگی
دارد ( .)6انواعی از اشریشیاکلی که  Shiga-like toxinتولید
میکنند موجب تورم مخاط رودة بزرگ (کولیت) همراه با
خونریزی میشود .در برخی موارد نیز اسهال شدید همراه با
سندرم اورمی همولیتیک ایجاد میشود .این بیماری عالئمی از

قبیل نارسایی کلیوی ،کمخونی همولیتیکی ،نقص در مویرگها و
کاهش پالکتهای خون دارد (.)7
از آنجا که  ETECو  EHECشیوع گستردهای در سراسر
جهان دارد و میتواند بسیاری از افراد جامعه را تحتتأثیر قرار
دهد ،معرفی روش درمانی جدید برای مقابله با آنها الزم و ضروری
به نظر میرسد .بر این اساس هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر
مهارکنندگی عصارة مایع رویی کشت و لیز سلولی مخمر
پروبیوتیک ساکارومیسس سرویزیه بر  ETECو  EHECاست.

مواد و روشها
میکروارگانیسمهای استفادهشده
سویة استاندارد  EHEC O:157 H:7و سویة استاندارد
ETEC10407از سوی انستیتو پاستور ایران اهدا شد.
سویة بومی مخمر پروبیوتیک ساکارومایسس سرویزیه در
مطالعات قبلی جدا شد و آزمایشهای بیوشیمیایی نشان داد سویة
مدنظر خواص پروبیوتیکی دارد .تشخیص گونه به تأیید مرکز
ذخایر ژنتیکی رسید.
تهیۀ عصارۀ مایع رویی کشت ()Supernatant
به منظور تهیة مایع رویی کشت از روش  Krasowskaو
همکاران ( )10استفاده شد .ابتدا تککلنی مخمر ساکارومیسس
سرویزیه که در محیط ( PDA –Merck, Germany) Potato
 Dextrose Agarو در شرایط  30درجة سلسیوس ،به مدت یک
شبانه روز کشت داده شده بود ،در  5میلیلیتر محیط Potato
)Dextrose broth (PDB –Ibresco, Iranتلقیح شد و به مدت 16
ساعت در انکوباتور شیکردار در دمای  30درجة سلسیوس قرار
گرفت .سپس آن را به  250میلیلیتر محیط کشت  PDBتلقیح
کرده و در دمای  30درجة سلسیوس ،به مدت یک شب در دور
 120rpmگرمخانهگذاری شد.
سوسپانسیون آمادهشده سانتریفیوژ شد )10 ،3000g
دقیقه) .سپس مایع رویی جدا شده و با فیلتر  ،0/22میکرومتر
استریل شد .استخراج سوپرناتانت با حجم یک به پنج اتیلاستات
) (Merck-Germanyبرای سه ساعت انجام شد (با تغییر اتیل
استات در هر نیم ساعت) .سپس اتیلاستات با استفاده از Rotary
) evaporator (Heidolph-Germanyجدا شد .برای تهیة محلول
ذخیرة عصارة خشکشده مقدار مناسبی از متانول به آن اضافه شد
تا غلظت نهایی  327/68 mg/mlبه دست آید .این محلول بهعنوان
محلول ذخیره به کار رفت.
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تهیۀ عصارۀ لیز سلولی ()Lysate

یافتهها

ابتدا تککلنی از مخمر ساکارومیسس سرویزیه رشد کرده در
محیط ( PDA –Merck, Germany) Potato Dextrose Agar
تحت دمای  30درجة سلسیوس به مدت یک شبانه روز ،به 5
میلیلیتر محیط کشت (PDB – Potato Dextrose broth
) Ibresco,Iranتلقیح شد و به مدت  16ساعت در انکوباتور
شیکردار و در دمای  30درجة سلسیوس قرار گرفت .سپس
سوسپانسیون مخمری آمادهشده به  250میلیلیتر محیط کشت
 PDBتلقیح ،و تحت دمای  30درجة سلسیوس با دور 120 rpm
به مدت یک شبانه روز انکوبه شد .در ادامه سوسپانسیون آماده
شده سانتریفیوژ ) 10 ،3000gدقیقه) شده و مایع رویی جدا شد.
رسوب بهدستآمده با آب مقطر استریل شستشو داده شد و پس از
سانتریفیوژ ) 10 ،3000gدقیقه) مجدد مایع رویی جدا ،و به
رسوب باقیمانده آب مقطر استریل اضافه شد .لیز سلولی با
دستگاه سونیکاتور به مدت  30دقیقه ) (Qsonica Q125-USAو
تحت شرایط  30ثانیه سونیکاسیون و  10ثانیه استراحت صورت
گرفت .سوسپانسیون بهدستآمده تحت شرایط  4درجة سلسیوس
برای  30دقیقه با دور  15000در دقیقه سانتریفیوژ شد .محلول
رویی بهوسیلة فیلتر  0/45میکرومتر استریل ،و آب آن با استفاده
از دستگاه ) Rotary evaporator (Heidolph-Germanyجدا شد.
سپس مقدار مناسبی از آب مقطر استریل به عصارة خشک اضافه
شد تا غلظت نهایی  163/84mg/mlبه دست آید .این محلول
بهعنوان محلول ذخیره به کار رفت.

رشد متانول برای سویۀ پاتوژن است .چاهکهای شمارۀ  11C ،11Aو

تعیین کمترین غلظت ممانعتکنندۀ رشد ( Minimum

 11Eکنترل منفی و چاهکهای شمارۀ  12C ،12Aو 12Eکنترل مثبت

 )Inhibitory Concentration: MICو کمترین غلظت
کشنده

 MICحاصل از تأثیر مایع رویی کشت
 MICبرای هر دو سویة  STECو  ETECمعادل
 4096به دست آمد .همچنین در چاهک حاوی محیط کشت و
باکتری ،رشد دیده شد ،اما در چاهک محتوی محیط کشت و مایع
رویی آن کدورتی مشاهده نشد .در غلظتهای بهکاربردهشده برای
متانول ،در تمام چاهکها کدورت دیده شد ،که نشاندهندة بی
تأثیری متانول در مهار رشد باکتری است.
µg /ml

شکل  MIC .1مایع رویی کشت برای سویۀ  :STECآزمایش بهصورت سه
بار تکرار انجام شد .در چاهکهای شمارۀ  2C ،2Aو  E2که معادل غلظت
 4096µg /mlاز مایع رویی کشت است ،کدورتی مشاهده نشد .ردیف

رقتهای مختلف متانول است که کدورت ناشی از رشد باکتریها در آن
دیده میشود .این نتیجه نشاندهندۀ بیتأثیربودن ممانعتکنندگی

است.

)(Minimum Bactericidal Concentration: MBC

برای تعیین  MICو  ،MBCاز محلول ذخیرة مایع رویی
کشت و لیزات سلولی ،بهترتیب در محیط مایع Brain Heart
 ،(BHI-Merck,Germany) Broth Infusionرقیقسازی انجام شد.
سپس مطابق شکل  1و به روش میکرو دایلیوشن براساس
دستورالعمل  ،CLSIمقدار  MICو  MBCتعیین شد .دامنة غلظت
بررسیشده برای هر دو عصاره ،بین  16-8192 µg/mlدر نظر
گرفته شد .بررسی تأثیرنداشتن متانول بر مهار رشد باکتریها،
مشابه روش باال آزمایش شد.
محاسبات آماری :تمام آزمایشها سه بار تکرار شد و در

G

 MICحاصل از تأثیر لیزات
در همة چاهکهای میکروپلیت (هر دو سویة  ETECو
 )EHECکدورت دیده شد ،که نشاندهندة بیتأثیربودن عصارة
لیزات بر رشد پاتوژنهای بررسیشده است .در چاهک کنترل
مثبت کدورت دیده شد و در چاهک کنترل منفی حاوی محیط
کشت و عصارة لیز سلولی بدونباکتری ،هیچگونه کدورتی دیده
نشد که تأییدکنندة استریل بودن عصاره از آلودگی باکتریایی بود.
 MBCحاصل از تأثیر مایع رویی کشت
 MBCبرای هر دو سویة  ETECو  EHECمعادل
 8192به دست آمد.

صورت مشابه بودن نتایج ،تأیید و ثبت میشد.
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بحث و نتیجهگیری
نتایج نشان میدهد مایع رویی کشت ،بر رشد دو سویة
 EHECو  ETECاثر ممانعتکننده دارد ،اما این اثر در عصارة
لیزشدة سلول مخمر مشاهده نشد .لذا میتوان نتیجه گرفت که
احتماال مواد بازدارنده به خارج از سلول ترشح میشود و درون
سلول وجود ندارد یا بسیار کم است.
مطالعة  Ershadianو همکاران ( )1393نشان داد
الکتوباسیلوسهای پروبیوتیکی جداشده از ماست سنتی شهرستان
سبزوار و نیز باکتریهای استاندارد الکتوباسیلوس پالنتاروم و
الکتوباسیلوس کازئی ،بیشترین اثر ضدمیکروبی را در کشت دوالیه
و تجمع سلولی ،بر باکتریهای بیماریزای سودوموناس آئروژینوزا،
اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس نشان میدهد و اثر مهار
رشد باکتریهای بیماریزا در حضور باکتریهای پروبیوتیک ،با
استفاده از روش کشت همزمان مشاهده شد ()8؛ اما در مطالعة
اخیر ،تأثیر عصارة پروبیوتیکی روی پاتوژنهای  ETECو EHEC
به روش تعیین  MICبررسی شد .در هر دو پژوهش اثر مهاری
پروبیوتیکها مشاهده شد.
 Zarringhalam Moghaddamو همکاران ( )2006اثر
باکتریوسینهای تولیدشده با الکتوباسیلهای جداشده از ماست را
بر سم وروتوکسین حاصل از  EHECبررسی کردند .نتایج نشان
داد همة سویههای بهکاررفته در آزمایش ،اثر ممانعتکننده بر
تولید سم دارد (.)9
 Krasowskaو همکاران ( )2009مطالعهای با موضوع تأثیر
ساکارومیسس بوالردی بر فاکتورهای ویروالنس کاندیدا آلبیکنس
انجام دادند و دریافتند ساکارومیسس بوالردی روی عوامل
ویروالنس کاندیدا آلبیکنس مانند توانایی رشتهایشدن ،اتصال و
تشکیل بیوفیلم بر سطوح پالستیکی تأثیر منفی قوی دارد (.)10
عالوه بر این  Wuو همکاران ( )2007تأثیر این پروبیوتیک را روی
فاکتورهای ویروالنس سیتروباکتر رودنتوم بررسی کردند ( .)11این
تحقیقات نشاندهندة تأثیر مهاری ساکارومیسس بوالردی در بیان
ژنهای ویروالنس پاتوژنها است.
عالوه بر تأثیر مخمرهای پروبیوتیک ،تأثیر سویههای
باکتریایی مختلفی نیز بر اشریشیاکلی بررسی شده است Kim .و
همکاران ( )2006مطالعهای روی تأثیر عصارة لیز سلولی
الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بر فعالیت سیتوتوکسیسیتی 2 Stx
انجام دادند و دریافتند باکتری پروبیوتیک مدنظر میتواند سم 2
 Stxرا ضعیف کند ( )2000( Ogawa .)12در ژاپن اثر پروبیوتیک
الکتوباسیلوس کازئی را بر باکتری پاتوژن اشریشیاکلی تولیدکنندة

شیگاتوکسین در مدل حیوانی خرگوش بررسی کرد .وی دریافت
باکتری پروبیوتیک مطالعهشده ،سبب کاهش غلظت سموم  Stx1و
 Stx2و آسیبهای هیستولوژیکی در موکوس روده میشود (.)13
مطالعات باال تأییدکنندة اثر پروبیوتیکها بر اشریشیاکلی است که
با تأثیر عصارة مایع رویی کشت در این تحقیق همخوانی دارد اما
با عصارة لیزات همخوانی نداشته است .در مطالعة اخیر مایع رویی
کشت حاصل از ساکارومیسس سرویزیه توانست بر رشد باکتریها
اثر مهاری داشته باشد؛ اما توصیه میشود اثر آن روی دیگر
جنبههای بیماریزایی مطالعه و بررسی شود.
 Ephraimدر آمریکا ( ،)2013با تکنیک  ،Real Timeتأثیر
پروبیوتیک الکتوباسیلوس رامنوسوس را بر میزان بیان ژنهای
توکسین  Aو  Bکلستریدیوم دیفیسیل بررسی کرد .وی کاهش
میزان بیان ژنهای مدنظر را زمانی مشاهده کرد که کشت همزمان
از پروبیوتیک و پاتوژن تهیه شده بود ( .)14همچنین  MacPheeو
همکاران ( )2012میزان تأثیر میکروبیوتای واژن را بر میزان تولید
سم  ،TSST 1با تکنیک  Real Timeبررسی کردند .نتایج آنها
نشان داد میزان بیان ژن کاهش مییابد ( .)15در این مطالعات
تأثیر پروبیوتیکها روی پاتوژنهای دیگر صورت گرفته است .با
وجود اینکه این مطالعات در سطح مولکولی انجام شده است ،نتایج
آن با نتایج این تحقیق همخوانی دارد .ازاینرو توصیه میشود
تأثیرگذاری پروبیوتیک ساکارومیسس سرویزیه بر بیان ژنهای
اشریشیاکلی و یا پاتوژنهای دیگر نیز بررسی شود.
 Westو همکاران ( )2016متوجه نقش درمانی
ساکارومیسس سرویزیه و ساکارومیسس بوالردی و مایع رویی
کشت آنها در درمان اختالالت روانی مرتبط با استرس شدید شدند
(.)16
 Martinو همکاران ( )2010تأثیر مصرف تغذیهای
ساکارومیسس سرویزیه در مدل موشی مبتال به تب تیفوئید و
سطوح ایمونولوژیکی آن را بررسی کردند .نتایج حاصل از مطالعة
آنها نشان داد ساکارومیسس سرویزیه میتواند بهعنوان روش
بیوتراپی جدید علیه سالمونال تیفی موریوم از طریق اتصال به
باکتری و راهاندازی مسیرهای سیگنالینگ در مقابله با التهاب در
مدل موشی مبتال به تب تیفوئید مؤثر باشد .با وجود اینکه نوع
باکتری بیماریزای بررسیشده و روش آنها با مطالعة حاضر
متفاوت است ،در هر دو پژوهش ،اثر مهاری ساکارومیسس
سرویزیه نشان داده شد (.)17
 Kazemi Darsanakiو همکاران ( )2011باکتریهای اسید
الکتیک را از نمونة ماست و قرص پروبیوتیکی جداسازی کردند و
284

مجلة میکروبشناسی پزشکی ایران ▐سال  12شمارة ▐ 4مهر  -آبان 1397
خاصیت ضدمیکروبی مایع رویی کشت آنها علیه عوامل بیماریزای
باکتریایی را به کمک روش  Well Diffusion Agarو Disk
 Diffusion Agarبررسی کردند .طی این مطالعه ،متابولیتهای
تولیدشده با باکتریهای اسید الکتیک ،توانست از رشد باکتری
های بیماریزا جلوگیری کند .این نتیجه نشاندهندة نقش مثبت
این دسته از باکتریها در سالمت انسان است (.)18
 Etienne-Mesminو همکاران ( ،)2011با استفاده از
سیستم  )TNO gastrointestinal tract model( TIMاثر
 Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3856را بر Escherichia
 coli O157:H7بررسی کردند و متوجه شدند پروبیوتیک مدنظر
آنها اثر مهاری بر باکتری داشته است (.)19
 Emamiو همکاران ( )2015اثر تعدادی سویة پروبیوتیک
الکتوباسیلوس پالنتاروم را علیه باکتریهای اشریشیاکلی و شیگال
دیسانتری با روشهای دیسک دیفیوژن و چاهک دیفیوژن بررسی
کردند که نشاندهندة اثر مهاری این سویهها بر باکتریهای
بیماریزای مدنظر بود (.)20
در مطالعة  Zojajiو همکاران ( )2013گروهی از بیماران
مبتال به هلیکوباکتر پیلوری ،درمان آموکسیسیلین ،امپرازول و
کالریترومایسین را به همراه پروبیوتیک ساکارومیسس بوالردی
( 250میلیگرم) دریافت کردند .بعد از  14روز ،اثر درمانی
قابلمشاهده بود و عالوه بر آن ،دردهای شکمی و اسهال نیز
کاهش یافت ( .)21همچنین  Rafeeyو همکاران ( )2016ترکیبی
از پروبیوتیکها را به نوزادان مبتال به کولیک دادند و اثرات درمانی
آن را مشاهده کردند ( Remenova .)22و همکاران ( )2015نیز از
ساکارومیسس بوالردی بهعنوان درمان دارویی استفاده کردند و اثر
درمانی آن را روی بیماریهای گوارشی ناشی از باکتریهای

بیماریزا مشاهده کردند ( .)23اما دربارة اثرگذاری ساکارومیسس
سرویزیه بر نمونههای انسانی )2015( Chambruna ،اثر این
پروبیوتیک را در درمان بیماری سندرم رودة تحریکپذیر بررسی
کرد و طی آن ،گروه درمانشده با پروبیوتیک ،دردهای شکمی
کمتری داشتند ( .)24در این مطالعه نوع پروبیوتیک بررسیشده با
مطالعة حاضر مطابقت دارد.
 Pontier-Bresو همکاران ( )2015تأثیر ساکارومیسس
بوالردی را بر سم ترشحشده از باسیلوس آنتراسیس ،با روش کشت
سلول بررسی کردند و متوجه اثرات حفاظتبخش آن در کشت
سلول شدند ( .)25در این پژوهش از ساکارومیسس بوالردی به
جای ساکارومیسس سرویزیه و از روش کشت سلول برای بررسی
اثر حفاظتی آن استفاده شده است ،که از این نظر با تحقیق حاضر
متفاوت است.
نتایج حاصل از این تحقیق و دیگر مطالعات ،نشاندهندة
اثرات ضدمیکروبی مایع رویی کشت ساکارومیسس سرویزیه بر
باکتریهای بیماریزا است و احتماال با مطالعات بیشتر ،میتوان
مکانیسمهای آن را مشخص کرد .یکی از این مطالعات میتواند
آنالیز ترکیب شیمیایی و تعیین مواد مؤثرة آن باشد.
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