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Background and Aims: Colorectal cancer is considered to be an important cause of 

morbidity and mortality worldwide. Anti-cancer properties of probiotic lactic acid bacteria are 

considerable for treatment of cancers such as colorectal cancer. The aim of this study was to 

investigate the molecular characterization of probiotic bacterial isolates from collected stool 

specimens in west of Mazandaran province, in order to confirm the probiotic effect of isolated 

strains, so to compare their effect on cancer cell lineages, in future studies. 

Materials and Methods: In this study, out of 60 stool samples collected from healthy 

children and adult people, 50 bacterial strains were isolated. Antibiotic susceptibility was 

performed by 15 antibiotics for 7 strains. Then, pH and bile salts tolerance were measured in the 

strains. Molecular analysis of these strains was carried out by PCR-sequencing and their results 

were used to draw a phylogenetic tree.  

Results: Of the 50 isolates, 7 isolates were lactic acid bacteria and two strains were 

completely probiotic. These strains were resistance to low pH and 0.3% bile salt. Molecular 

analysis showed that two strains SE and SG were probiotics related to Lactobacillus fermentum 

(86% homology) and Lactobacillus rhamnosus (61% homology) family, respectively, which were 

known as new strains.  
Conclusion: The results suggested that there are 7 strains with good tolerance in the 

gastrointestinal tract that have probiotic properties and this is the basis of future studies to evaluate 

their anti-tumor properties and ultimately oral administration. 
Keywords: New probiotics, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus rhamnosus, Molecular 

analysis, West of Mazandaran Province 
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انسانی در غرب مازندران به منظور شناسایی  أمنشجداشده با  الکتوباسیلوسمولکولی هفت سویه  آنالیز

 یی با توانایی پروبیوتیکیهاجدایه
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ترین علل مرگ ناشی از سرطان در جهان است. خواص ضدسرطانی سرطان کلورکتال به عنوان یکی از مهم زمینه و هدف:

 یتقابلی پروبیوتیک در درمان سرطان کلورکتال گزارش شده است. هدف از این مطالعه بررسی مولکولی و ارزیابی هاباکتری

یید توانایی أی مدفوع واقع در غرب استان مازندران بود تا در صورت تهاشده از نمونهپروبیوتیکی چند جدایه باکتریایی گردآوری

 .شودهای سرطانی مطالعه بر رده سلول آنها پروبیوتیکی، در مطالعات آینده اثر

ایزوله باکتریایی  50شده از افراد بالغ و خردسال سالم، آوریجمعنمونه مدفوع  60در این مطالعه از  :کار مواد و روش

 15ی اسید الکتیکی با های برای تعیین سویهبیوتیکآنتیی بیوشیمیایی، حساسیت هاجداسازی شد. پس از اجرای تست

-PCRبه روش  هامولکولی این سویه آنالیزشد.  گیریاندازهی صفراوی هاو نمک pHانجام شد. سپس تحمل  تیکبیوآنتی

 نتایج آن برای رسم درخت فیلوژنتیکی استفاده شد.از سکوئنسینگ انجام شد و 

 pHه ب هاخاصیت پروبیوتیک داشتند. این سویه جدایه باکتری اسید الکتیک و دو سویه کامالا  7جدایه،  50از  :هایافته

ی مربوط به هابه ترتیب پروبیوتیک SGو  SEمولکولی نشان داد دو سویه  آنالیزبودند.  مقاوم درصد 3/0پایین و نمک صفراوی 

که به  ندبود( درصد 61)با همولوژی  الکتوباسیلوس رامنوسوس ( ودرصد 86)با همولوژی  الکتوباسیلوس فرمانتومی هاخانواده

 ی جدید شناخته شدند.هاعنوان سویه

 هاکه از خانواده الکتوباسیل داردسویه با تحمل مناسب در مجرای گوارشی وجود  7کند می نتایج پیشنهاد :گیرینتیجه

نهایت تجویز ی ضدتوموری آنها و درهاساز بررسی مطالعات امیدوارانه در آینده به منظور بررسی ویژگیزمینهو این امر  هستند

 .استخوراکی آنها 

 غرب مازندران، مولکولی آنالیز، الکتوباسیلوس رامنوسوس ،الکتوباسیلوس فرمانتوم، های جدیدپروبیوتیک کلمات کلیدی:
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 مهمقد

درمان و  ی برایاستتتتفاده از پروبیوتیک راهکار امیدب شتتت

 هاشتتود. پروبیوتیکمی جلوگیری از ستترطان کلورکتال محستتوب

می ای هستتتند که در مقادیر مشتت  ی زندههامیکروارگانیستتم

سالمتی میزبان  توانند شند مؤثردر  ستگاه گوارش  (.2 ،1) با در د

با بیز از  یک مجموعه پیهیده  تریلیون ستتتلول  100انستتتان 

سان میکروبی وجود دارد که در فیزیولوژ سم ان ی، تغذیه و متابولی

سنتز ویتامین هاباکتریگذارند. می تأثیر شی در  و  Kو  Bی گوار

نقز  هاها و زنوبیوتیککردن استتیدهای چرب، استتترولمتابولیزه

کردن فعال تواناییستتتفره، همی هاباکتری(. با این حال 3) دارند

پاستتا ایمنی را نیز دارند. فرستتتادن ستتیگنال توستتل میکروفلور 

تلیالی اولین خل دفاعی دستتتتگاه اپیمعده و روده همراه با ستتتد 

سوب هاگوارش علیه پاتوژن سویهمهم(. 4) شودمی مح ی هاترین 

یک از  ید الکتیکی )هاباکتریپروبیوت ( از جنس LABی استتت

 . (1) هستند الکتوباسیلوسو  بیفیدوباکتر

( در ماستتت، پنیر، شتتیر، LABی استتید الکتیکی )هاباکتری

برای  pH، غالت و ... وجود دارند. بهترین ها، استموتیهانوشتیدنی

 ی پزشکی ایرانشناسکروبیممجله 
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سیلوس  شد الکتوبا ست، همهنین تراکم  5/6 -5ر صد  5ا دیدر

در  هادارد. الکتوباسیلوس هابسزایی بر رشد آن تأثیراکسید کربن 

برای مثال در بدن  ؛اکسیژن رشد دارندهوازی با حداقل بیشرایل 

در بزاق دهان، واژن و در محیل تیوگلیکوالت از کوکسی به باسیل 

ت میرکننده هستتتتند و بیشتتتتر  هاباکتریکنند. این می تغییر

صیت پروبیوتیکی  ست و خا سید الکتیک ا صوالت آنها ا . ارنددمح

صرف این  ی و ری توازن طبیعی باکتیدر ترکیبات دارو هاباکتریم

که به  هاکند. الکتوباستتیلمی قارچ را در دستتتگاه گوارش تنظیم

یده ند از  می صتتتورت فلور طبیعی در انستتتتان د بارت شتتتود ع

سیلوس بیفیدوس در پالک دندانی و بزاق افراد بزرگسال و  الکتوبا

مطالعات بر  کنند.می در مدفوع نوزادانی که از شتتتیر مادر تغذیه

شان داده  ی حیوانی و جمعیتهاروی مدل سانی ن ستان صرف  ا م

یک هال  نکردندر شتتترایطی چون تحمل هاپروبیوت الکتوز، استتت

ی ها، التهاب معده و روده، یبوست و عفونتبیوتیکآنتیالقاشده با 

  (.5) مجاری گوارشی سودمند است

 Colorectal)نرخ وقوع  استتتمطالعات م تلف نشتتان داده 

Cancer) CRC مرتب از محصتتوالت  طوره در افراد ستتالمی که ب

ستفادههلبنی ت میری )حاوی پروبیوتیک( ب ست ا می خصوص ما

ست  ،کنند سرطانی می . به نظر(1)کاهز یافته ا ضد سد اثرات  ر

قاه ب هاپروبیوتیک  اپوپتوز و یواستتتطه تنظیم پاستتتا ایمنی، ال

شدآنتیخواص  سیدانی آنها با ست . اک شده ا روده همهنین اثبات 

گلوکورونیداز، -𝛽ی گلیکوزیداز، هاق آنزیمطور طبیعی از طریه ب

زاهای زاها را به ستترطانستترطانپیزآزوردوکتاز و نیتروردوکتاز 

الکتوباستتتیلوس خصتتتوص به هاکند. پروبیوتیکمی فعال تبدیل
 ستتبب کاهز فعالیت این الکتوباستتیلوس کازئیو  استتیدوفیلوس

دستتتگاه (. یک ترکیب نامتوازن میکروبی در 6شتتوند )ها میآنزیم

تواند شرایل را برای کارسینوژنز کولونی مهیا سازد. در می گوارش

تواند باعث می ی خاص پروبیوتیکهاکه مصرف روزانه سویه حالی

هار کلونی زایی  تا، ستتتالمتی فرد و م ندن توازن میکروبیو بازگردا

 (.7) شود ی پاتوژن در رودههامیکروارگانیسم

شد  شان داده  سوسالکتودر یک مطالعه ن سیلوس رامنو  با

GG  اثر مهاری بر روی کارستتینوژنز کولونی القاشتتده با دی متیل

یدارزین ) بالینی بر روی افراد 8) دارد (DMHه یک آزمون  (. در 

باعث افزایز تعداد  هامصتترف خوراکی پروبیوتیک CRCمبتال به 

سیلوس  E.coliو کاهز تعداد  انتروکوکوسو  بیفیدوباکتر، الکتوبا

. از ستتوی دیگر خصتتوصتتیات شتتد کوکوس آئروئوساستتتافیلوو 

، ویسکوزیته و میزان pHفیزیکوشیمیایی هضم در کولون از جمله 

صفراوی در موارد مبتال به  سیدهای  . شودمی دچار تغییر CRCا

شرایل محیطی سطه تواند می این  و  دیابتغییر  هاپروبیوتیکبه وا

 in(. با توجه به مطالعات 7) باعث مقاومت به کارستتینوژنز شتتود

vitro  وin vivo، توان مهار رشتتد،  هارستتد پروبیوتیکمی به نظر

شند شته با سرطان کلورکتال را دا شرفت و درمان  (. با توجه 9) پی

بالینی قوی از  گاهی و  مایشتتت هد آز بت تأثیربه شتتتوا ات مث

یی که هازایی کولون، نیاز استتتت تا گونهبر ستتترطان هاپروبیوتیک

ی م تلف از هاضتتتدتوموری بیشتتتتری دارند و گونهخاصتتتیت 

یک مل دارویی در تأثیرکه  هاپروبیوت به عنوان مک فاوتی  ات مت

اند شتتناستتایی دادهپیشتتگیری یا درمان ستترطان کلورکتال نشتتان 

شد دو جدایه  سیلوسشوند. در این مطالعه تالش  ر از نظ الکتوبا

 . دوشخصوصیات میکروبی و مولکولی )فیلوژنتیکی( بررسی 

 هامواد و روش
 جداسازی باکتری

تا  1395در این مطالعه مقطعی و آزمایشتتتگاهی از ستتتال 

صول پرسشنامه 1396 فرد  60شده، از مدفوع طراحی، مطابق با ا

ها و مراکز درمانی شهر تنکابن سالم از نظر گوارشی در بیمارستان

گراد تا ستتانتیدرجه  4در دمای  هاستتپس نمونه .گیری شتتدنمونه

 40ماه تا  2سنی  محدودةافراد در  .نگهداری شدندزمان آزمایز 

بین آنها افرادی  سال و سالم از نظر گوارشی در این مطالعه وارد و

شی  شتندکه بیماری گوار . همهنین در شدنداز مطالعه خارج  دا

دانشتتگاه آزاد استتالمی واحد  اخالق از کمیته ییدیهأتاین تحقیق 

 شتتد. گرفته IR.IAU.TON.REC.1397.032 شتتناستته تنکابن به

)محیل کشتتتت اختصتتتاصتتتی  MRSدر محیل کشتتتت  هاجدایه

 که در Sharpe و Man Rogosa یهابرگرفته از نام هاالکتوباستتیل

و ترکیبی از گلوکوز، عصاره گوشت و  شدهرا تهیه  آن 1960سال 

، منیزیم و منیزم ستتتولفات به tween 80عصتتتاره م مر همراه با 

 (استتت محرک رشتتد، آمونیوم ستتیترات و ستتدیم استتتاتعنوان 

ستتتاعت در  72و  48،  24به مدت  C◦37 دمای گستتتترده و در

ایزوله  50. از این تعداد نمونه، شتتتدندشتتترایل بی هوازی انکوبه 

سویه شد. برای تعیین  سازی  سیلوسهاباکتریایی جدا  ی الکتوبا

، آمیزی گرم، بررستتی مورفولوژیرنگهای م تلفی شتتامل تستتت

و تست  pHفعالیت کاتاالز، ت میر کربوهیدرات، تست مقاومت به 

  ی صفراوی صورت گرفت.هاتحمل نمک

 بیوتیکیآنتیآزمون مقاومت 

مت آنتی  قاو یهبیوتیکی م به  MRSدر محیل  هاجدا براث 

 CLSI و طبق استتتاندارد (Baur-Kirby)روش انتشتتار از دیستتک 
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ستتتفالکستتتین،  بیوتیکیی آنتیهابا استتتتفاده از دیستتتک 2013

ستتفوکستتیم، آموکستتی ستتیلین، آمپی ستتیلین، پنیستتیلین، 

ونکومایستتتین، کلیندامایستتتین، ستتتولفومتاکستتتازول، ریفامپین، 

مایستتتین،  تا مایستتتین، تتراستتتایکلین، جن مایستتتین، اریترو نئو

 ،)هند( High Mediaاز شرکت شده تهیهکانامایسین، کلرامفنیکل 

در هوازی بیدر جار ون ستتاعت انکوباستتی 48. بعد از شتتدتعیین 

سک اندازه ۀهال ، قطرC37°دمای  شد اطراف هر دی گیری و عدم ر

 . شدنتایج آن ثبت 

 تست حرکت

ه ب SIMبه کمک ستتوزن )نیدل( در محیل کشتتت  هاجدایه

سپس در  شد.  سل لوله وارد  صورت عمودی در مرکز محیل تا اوا

شد.  C◦37دمای  در ساعت 48هوازی به مدت بییک جار  انکوبه 

 .شدسپس منفی یا مثبت بودن حرکت بررسی 

 pHتست مقاومت به 

سیدی معده،  شرایل ا سیلوسجدایه  7برای تعیین   الکتوبا

انکوبه شدند.  C◦37 در ساعت 18به مدت  MRSدر محیل کشت 

و  5/4، 4، 5/3، 3، 5/2ی هاpHجدید با  MRSبعد از تهیه محیل 

 در ستتاعت 48 تا 24و به مدت  هبه این محیل اضتتاف ها، جدایه5

C◦37  سپس نتایج کشت نسبت به کدورت نیم مک شدندانکوبه .

در  هابرای مقایستتته میزان مقاومت جدایه بررستتتی شتتتد.فارلند 

pHشدی م تلف از آزمون کروسکال والیس استفاده ها. 

 ی صفراویهاتست تحمل نمك

صفراوی دزوکسی کوالت با غلظت  صد 3/0محلول نمک   در

فه و  MRSمیکرولیتر محیل  100به  میکرولیتر از  100اضتتتتا

هوازی بیو در جار  طور جداگانه به این محیل اضتتافهه ب هاجدایه

مای به  C◦37 در د یهشتتتدانکو جدا جذب نوری  در  ها. میزان 

ساعت بعد از  24ساعت و  4ساعت،  2 دقیقه، 30ی صفر، هازمان

سپکتوفتومتر و طول م باتلقیح،  ستگاه ا نانومتر خوانده  600 وجد

ستفاده  .شد شت فاقد باکتری به عنوان نمونه بالنک ا از محیل ک

  .شد

 الکتوباسیلوسی هامولکولی جدایه آنالیز

سازیی هایید مولکولی ایزولهأبه منظور ت شده به عنوان جدا

ست راج  ستفاده از کیت  DNAسویه پروبیوتیک، ابتدا ا  Highبا ا

Pure-Template PCR preparation  شتترکت(Roche )ستتوئیس ،

و با  PCRبه روش  16s rRNAستتپس تکثیر ژن  .صتتورت گرفت

 5/12، دانمارک( با غلظت Amplconاستتتفاده از مستتتر میکس )

ظت  DNAماکرولیتر،  هایی  5با غل  25ماکرولیتر در حجم ن

طبق برنامه ذیل انجام  ABI2720ماکرولیتر، در ترمال ستتتایکلر 

 5مدت ه ب C95°شتتدن ابتدایی در واستترشتتتشتتد  یک مرحله 

ه ب C60° ،دقیقه 1مدت ه ب C95°ستتتیکل در دمای  35دقیقه، 

و یک مرحله گستتتترش  ثانیه 75مدت ه ب C72° ،دقیقه 1مدت 

 دقیقه.  10مدت ه ب C72°نهایی در دمای 

عه از پرایمرهای فراگیر با غلظت  در این مطال  5/0)جهانی( 

با  فاده شتتتد زیر اتوالی ماکرولیتر و  -'5پرایمر مستتتتقیم  ستتتت

AGAGTTTGATCTGGCTCAG-3'  5و پرایمر برگشتتتتی'-

TACGGTACCTTGTTACGACTT-3' (10.)  بعد از اطمینان از

ها با حفظ زنجیره ستترمایی ، نمونهPCRباند بودن محصتتوالت تک

کشتتتور کره جنوبی ماکروژن به شتتترکت تعیین توالی  به منظور

تایج حاصتتتل به   CLC Mainافزار نرم کمکفرستتتتاده شتتتد. ن

Workbench v3.5 افزارو نرم ( آنالین بالستBLAST )خوانز و با 

 .شدقرابت ژنتیکی ارزیابی از نظر  Mega7افزار نرم

 اماری آنالیز

اسمیرنوف، آزمون تحلیل -دراین مطالعه از آزمون کلموگروف

بصتتتورت  هااستتتتفاده شتتتد. داده واریانس و آزمون تعقیبی توکی

 انحراف معیار نشان داده شد.±میانگین

 هایافته
 شناسیی میکروبهاتحلیل آزمون

ی کاتاالز منفی و هادر این مطالعه هفت باستتتیل با ویژگی

که در تستتت حرکت، منفی بودند. نتایج  شتتدندگرم مثبت تعیین 

شده، نامجدایه الکتوباسیل که به صورت کدگذاری 7بیوگرام آنتی

شدند، در جدول  شان داده 1گذاری  ست. بر  شده ن ساسا نتایج  ا

جدایه به جنتامایسین، نئومایسین،  7بیوگرام مش   شد هر آنتی

جدایه به  5سولفومتاکسازول و کانامایسین مقاوم بودند. همهنین 

به  هاجدایه ۀهمکه  ونکومایستتین مقاومت نشتتان دادند. در حالی

و ستتیلین ستتیلین، تتراستتایکلین، پنیآمپیستتیلین، آموکستتی

 کلرامفنیکل حساس بودند.
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 ی م تلف الکتوباسیلوسهاله در جدایهها ی و قطربیوتیکآنتی. الگوی مقاومت 1جدول 

5SN 3SN SO SK SL SE SG بیوتیكآنتی جدایه  

8 

R 

8 
R 

0 
R 

24 

S 
0 
R 

17 

S 
26 

S 
 سفالکسین

10 

R 

10 

R 
35 

S 
36 

S 
32 

S 
36 

S 
34 

S 
 کلیندامایسین

21 

S 

21 

S 
30 

S 
32 

S 
26 

S 
36 

S 
37 

S 
 سیلینآموکسی

21 

S 

20 

S 
0 
R 

0 
R 

0 
R 

0 
R 

0 
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 ونکومایسین

0 

R 

0 
R 

0 
R 

20 

I 
0 
R 

13 

I 
18 

I 
 سفکسیم
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21 
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36 
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25 

S 
37 
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35 
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 سیلینآمپی
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R 

0 
R 

0 
R 

0 
R 

0 
R 

0 
R 

0 
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 سولفامتاکسازول

25 

S 

28 

S 
35 

S 
30 

S 
32 

S 
25 

S 
28 

S 
 تتراسایکلین

19 

S 

18 

S 
36 
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S 
34 

S 
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S 
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R 

0 
R 

0 
R 
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R 

0 
R 

0 
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0 
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15 

I 

28 

S 
47 
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S 
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35 
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35 
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30 
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 کلرامفنیکل
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R 
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15 
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15 
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13 
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13 

R 

13 
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35 

S 
34 

S 
31 

S 
31 

S 
32 

S 
 ریفامپین

 

R: Resistance; S: Susceptible; I: Intermediate  

 

 

 3صتتورت ه جدایه ب 7ی م تلف در هاpHنتایج مقاومت به 

رشد عالی( در   3رشد خوب و   2رشد ضعیف،   1درجه از رشد )

و  SGی هاکه جدایه طوریه نشتتان داده شتتده استتت. ب 2جدول 

5SN  5/3در≤pH  جدایه ،SE  ۀهمدر pHجدایه ها ،SK 3 در≤ 

pH جدایه ،SL  ،SO 3وSN  4در≤pH   رشتتتد عالی داشتتتتند که

 ی م تلف بود.هاpHمقاومت آنها به  ةدهندنشان
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 pHبر حسب  هامیزان مقاومت جدایه ۀمقایس. نتایج آزمون کروسکال والیس 2جدول 

 
 P 5 5/4 4 5/3 3 5/2مقدار ارزش 

     pH  
 جدایه

574/0 1 ± 3 1 ± 3 1 ± 3 1 ± 3 1 ± 2 1 ± 2 SG 

1 1 ± 3 1 ± 3 1 ± 3 1 ± 3 1 ± 3 1 ± 3 SE 

789/0 1 ± 3 1 ± 3 1 ± 3 1 ± 3 1 ± 3 1 ± 2 SK 

551/0 1 ± 3 1 ± 3 1 ± 3 1 ± 2 577/0 ± 33/2 1 ± 2 SL 

201/0 1± 3 1± 3 1± 3 1± 2 1± 2 1± 1 SO 

201/0 1 ± 3 1 ± 3 1 ± 3 1 ± 2 1 ± 2 1 ± 1 3SN 

220/0 1 ± 3 1 ± 3 1 ± 3 1 ± 3 1 ± 2 1 ± 1 5SN 

 

یه  یه هامیزان جذب نوری در جدا توان  هانشتتتان داد جدا

صفراوی راهاتحمل نمک شد آنها به  دارند ی  صل از ر و تفاوت حا

داری معنیدر ستتاعات م تلف تفاوت توکی  کمک آزمون تعقیبی

(P-Value<0.05 ) شان داد )جدول شترین  طوریه (. ب3را ن که بی

، دو ساعت بعد از تیمار با اسید SGبرای جدایه  میزان جذب نوری

گزارش شتتد که میزان آن با دیگر ستتاعات تیمار تفاوت صتتفراوی 

یه جدا ناداری را نشتتتان داد. در   5SNو  SE  ،SK  ،SLی هامع

شترین میزان جذب مربوط به زمان  ساعت بود که با میزان  24بی

یه زمان بقیۀجذب در  فاوت معناداری داشتتتت. در جدا  SOها ت

ساعت  24و  4، 2های بیشترین میزان جذب نوری مربوط به زمان

، بیشتتتترین و کمترین میزان جذب  3SNگزارش شتتتد. در جدایه 

  ساعت بود. 2ساعت و  4نوری به ترتیب مربوط به 

 

 

 بر حسب زمان هامیزان جذب جدایه ۀمقایس. نتایج آزمون تحلیل واریانس 3جدول 
P 24h 4h 2h 30 min 0 زمان 

 جدایه

05/0> 003/0 ± 063/0 060/0± 045/0 004/0 ± 163/0 004/0± 093/0 003/0 ± 055/0 SG 

05/0> 003/0 ± 249/0 003/0 ± 070/0 003/0 ± 082/0 003/0 ± 076/0 003/0 ± 086/0 SE 

05/0> 003/0 ± 255/0 003/0 ± 154/0 003/0 ± 158/0 004/0 ± 112/0 004/0 ± 121/0 SK 

05/0> 035/0 ± 073/1 397/0 ± 241/0 004/0 ± 125/0 004/0 ± 073/0 004/0 ± 124/0 SL 

05/0> 003/0 ± 991/0 004/0 ± 797/0 035/0 ± 847/0 300/0 ± 400/0 153/0 ± 233/0 SO 

05/0> 003/0 ± 444/0 005/0 ± 487/0 003/0 ± 061/0 003/0 ± 078/0 003/0 ± 085/0 3SN 

05/0> 003/0 ± 992/0 035/0 ± 153/0 004/0 ± 107/0 003/0 ± 024/0 004/0 ± 204/0 5SN 

 

به ت میر تایج مربوط  ند )جدول 15 ن یه 4 ق جدا ( برای دو 

SG  وSE  یه قند از جمله  9قادر به ت میر  SGنشتتتان داد جدا

د که فروکتوز شتتامل قند بو 10قادر به ت میر  SEاما  ؛الکتوز بود

 شد. نمیآنها 
 

 

 پروبیوتیکی هایقابلیتهای جدایه با . نتایج تست ت میر قندهای الکتوباسیل4جدول 

 قندها

 هاسویه
 مانیتول مانوز الکتوز گلوکز گاالکتوز فروکتوز سلوبیوز ساکارز زایلوز ریبوز رامنوز را فینوز هالوزتری اینوزیتول آرابینوز

SG - - + - - + + + + + - + - + + 
SE + - + + - + + + + - - + - + + 
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 مولکولی آنالیز

شان داد جدایه 16s rRNAژن  توالی آنالیزنتایج  و  SGی هان

SL  سوساز نوع سیلوس رامنو از نوع  SKو SE یها، جدایهالکتوبا

انتروکوکوس از نوع  5SNو SOی ها، جدایهفرمانتومالکتوباسیلوس 
سیوم ست انتروکوکوس دورانساز نوع  3SNو جدایه  فا . همهنین ا

سی فیلوژنی هفت  سی ۀجدایدر برر شد جدایه  شدهبرر ش    م

SE سویه سیلوس فرمانتومی هابا  صد 86حدود  الکتوبا قرابت  در

ژنی، به و بر استتاس درصتتد قرابت داخل درخت فیلو داردژنتیکی 

الکتوباستتتیلوس یک ستتتویه جدید از  SEرستتتد جدایه می نظر

ستان مازندران باشد فرمانتوم  SG(. همهنین جدایه 1 )شکل در ا

 درصتد 61 الکتوباستیلوس رامنوستوس L15 و L10ی هابا ستویه

که بر استتاس درصتتد قرابت  ،(2 قرابت ژنتیکی نشتتان داد )شتتکل

یک ستتویه جدید از  نیز احتماالا SGداخل درخت فیلوژنی، جدایه 

سوس سیلوس رامنو شد. جدایه  الکتوبا صد 16قرابت کم  SLبا  در

 الکتوباستتیلوس فرمانتومو  الکتوباستتیلوس رامنوستتوسبه گونه 

شت شکل دا سویه SNو  SOی ها(. جدایه3 ) انتروکوکوس ی هابا 
 الیزآنقرابت ژنتیکی داشتند که بر اساس  درصد 99حدود  فاسیوم

سویه جدید فیلوژ سیومنیک به عنوان یک   عرفیم انتروکوکوس فا

 (.4 )شکل شودمی

 

 
 ی دیگر بررسی شد.هادر سویه مدنظر تعیین توالی و قرابت آن با سویه 16s rRNAبه این منظور توالی ژن  .SEتصویر درخت فیلوژنی  .1شکل 
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 ی دیگر بررسی شد.هانظر تعیین توالی و قرابت آن با سویهمددر سویه  16s rRNAبه این منظور توالی ژن  .SGتصویر درخت فیلوژنی  .2شکل 
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 ی دیگر بررسی شد.هاقرابت آن با سویه تعیین توالی ونظر مددر سویه  16s rRNAژن  به این منظور توالی .SLتصویر درخت فیلوژنی  .3شکل 
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 ی دیگر بررسی شد.هاتعیین توالی و قرابت آن با سویهنظر مددر سویه  16s rRNA. به این منظور توالی ژن SNو  SOتصویر درخت فیلوژنی  .4شکل 
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 گیریو نتیجه بحث
ی میکروبی غذایی با توان حفظ هابه عنوان مکمل هاپروبیوتیک

توانند نقز مؤثری در حفظ می توازن میکروبی در دستگاه گوارش

از  هاسالمتی میزبان داشته باشند. اثرات ضدسرطانی پروبیوتیک

ات در مطالع انتروکوکو  بیفیدوباکتر، الکتوباسیلوسی هاگونه

(. 11ینه و مثانه گزارش شده است )م تلف در سرطان کلورکتال و س

کننده مراجعه 60ی الکتیک اسید از مدفوع هاباکتریدر این مطالعه 

در  های غرب مازندران گردآوری و تعیین هویت شدند.به بیمارستان

بودن خالیاما در زمان است، معده متغیر  pHشده  مش  مطالعات 

 هم گزارش شده است.  8روده تا  pH ودارد  4pHبه طور میانگین 

 79توانایی ( 2015و همکاران ) Soleimanifardدر پژوهز 

 16Sیابی ژن توالیسویه الکتوباسیل بومی بررسی شد و پس از 

rRNA ی هاچهار سویه برتر به شمارهKF735654 ،KF35655 ،

KJ508201  وKJ508202  در بانک ژنومی مرکز ملی اطالعات

ایزوله  50در مطالعه حاضر نیز از میان  .دبیوتکنولوژی ثبت ش

سویه الکتوباسیل جداسازی شد که دو سویه به  7شده، جداسازی

را  NCBIی جدید شناسایی شد و قابلیت ثبت در هاعنوان سویه

ی مدفوعی نوزادان هابه صورت طبیعی در نمونه هااین سویه .دارد

اره شد، طور که اشسالم از نظر گوارشی جداسازی شد. همان

در  ،شودمی که به صورت فلور طبیعی در انسان دیده هاالکتوباسیل

پالک دندانی و بزاق افراد بزرگسال و در مدفوع نوزادانی که از شیر 

 (. 12) کنند وجود داردمی مادر تغذیه

الکتوباسیلوس  2017و همکاران در سال  Meloدر مطالعه 
ساعت رشد کمی با  10 -0 طی pH 2-4در  TCUESC01 فرمانتوم

1/0OD600=~ 5اما با باالرفتن  ،نشان داد< pH و افزایز مدت زمان

مطالعۀ (. در 13مشاهده شد ) OD600 >5/0  کشت، افزایز رشد به

Todorov  الکتوباسیلوس رامنوسوس 2008و همکاران در سال 

ST461BZ  الکتوباسیلوس رامنوسوس وST462BZ  جداشده از

 5pH-7 ه در بالکان، توان رشد مناسبی درشدفرآوریی هانوشیدنی

 2006و همکاران در سال  Brink(. در مطالعه 14نشان دادند )

 الکتوباسیلوس پالنتاروم،  241 الکتوباسیلوس پالنتاروممش   شد 

 الکتوکوکوس الکتیسو  DF38 الکتوباسیلوس کورواتوس، 423

(. در 15را دارند ) pH 5-5/6توان رشد در  HV219الکتیس گونۀ 

رشد باکتری پروبیوتیک  2017در سال Sharma و Guptaۀ مطالع

 .(16مشاهده شد ) pH 2-8در  Ch-2 پدیکوکوس اسیدیالکتیسی

 SE توان انتظار داشت جدایهمی نتایج مطالعه حاضربر اساس 

توان تحمل اسید معده را بیشتر از دیگر  pH 5/2-5با رشد زیاد در 

می تربه عنوان یک پروبیوتیک مناسبین باشد. بنابراداشته  هاجدایه

و  SG ،SKی هاتواند مورد توجه قرار گیرد. در مطالعه حاضر جدایه

SL  توان تحمل شرایل بسیار هادوم نسبت به دیگر جدایهرتبۀ در ،

توان انتظار داشت در شرایل بسیار می اسیدی معده را نشان دادند که

تواند یک مزیت در می این .اسیدی معده نیز رشد داشته باشند

 به عنوان عوامل پروبیوتیک مصرفی باشد.  هابررسی این سویه

 هاریباکتشرایل محیطی دستگاه گوارش برای رشد بسیاری از 

ی های م تلف چون اسیدیته، آنزیمهااما تنز است، مناسب

حین  هاباکتریتواند بر بقای می ی صفراویهادایجستیو و نمک

 Sharmaو Guptaمطالعۀ در  .(13منفی بگذارد ) أثیرتانتقال به روده 

در  Ch-2 پدیکوکوس اسیدیالکتیسیپروبیوتیک  2017در سال 

ساعت مقاومت باالی  8و  4صفرا بعد از طی  درصد 3/0غلظت نمکی 

و همکاران در سال  Leite (. در مطالعه16گزارش شد ) درصد 95

 الکتوکوکوس الکتیسسویه پروبیوتیک از جمله  37بر روی  2015

گونه الکتیس،  الکتوکوکوس الکتیس ،کریموریس گونه

همۀ ومت مقا لوکونوستوک مزنتروئیدسو  الکتوباسیلوس پاراکازئی

(. در 17)شد صفرا مشاهده  درصد 3/0به غلظت نمکی  هاسویه

سویه موکئونجی  6بر روی  2012 و همکاران در سال Kimۀ مطالع

تحمل غلظت نمکی  G4به غیر از سویه  هاسویه ۀمش   شد هم

اما میزان ، ساعت دارند 24ساعت بیشتر از  12صفرا را در  درصد 3/0

ساعت در این شرایل نمکی افزایز نشان  24بعد از  G4بقای سویه 

طی  SGکه در مطالعه حاضر بیشترین رشد سویه  (. در حالی18داد )

ر غلظت نمکی ساعت مشاهده شد و با افزایز مدت زمان کشت د 2

با  SEصفرا، کاهز رشد این سویه رخ داد، اما سویه  درصد 3/0

 ساعت بهترین رشد را نشان داد. بنابراین انتظار 24افزایز زمان به 

می دسته بیشترین مقاومت را با گذشت زمان ب SEرود سویه می

تواند در صنعت می SGیی چون سویه هااما استفاده از سویه ،آورد

که به مدت زمان کمی برای بقا در  شوداستفاده مواردی در غذایی 

 د.نباش داشته دستگاه گوارش نیاز

روبیوتیک ی پهاباکتریترین مهم بیفیدوباکترو  الکتوباسیلوس

(. 19اند )هستند که از نظر خواص ضدسرطانی مورد توجه قرار گرفته

مش   شد ب ز پلی  2006و همکاران در سال  Choiدر مطالعه 

خواص  606 الکتوباسیلوس اسیدوفیلوسساکاریدی سوپرناتانت 

 2016و همکاران در سال  Fichera(. در مطالعه 20)دارد ضدسرطانی 

ثرات ا الکتوباسیلوس کازئیب ز پپتیدوگلیکان سوپرناتانت 

ی وشی سلولی سرطانی خونی انسانی و مهاضدسرطانی بر روی رده

این ب ز محلول  تأثیر. در این مطالعه با داشت In vitroدر شرایل 
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بر روی موش آلبینوی سوئیسی مش   شد این ترکیبات اثرات 

(. در این 21ندارند ) In vivoی سالم در شرایل هاسمی بر روی سلول

های مطالعه تعیین هویت دو جدایه با خواص ضدسرطانی علیه سلول

)اطالعات نشان داده نشده است( نشان داد دو  Caco2سرطانی روده 

 و الکتوباسیلوس رامنوسوسبه ترتیب از خانواده  SEو  SGجدایه 

رسد این دو سویه نیز با می هستند. به نظر الکتوباسیلوس فرمانتوم

 In vivoآزادکردن ترکیبات خاصی به محیل کشت و یا در شرایل 
 ۀطانی شوند. در مطالعی سرها)در روده( بتوانند باعث مرگ سلول

Kahouli  الکتوباسیلوس فرمانتوم 2013و همکاران در سال 

NCIMB 5221  الکتوباسیلوس رامنوسوسو ATCC 53103  توان

( در سوپرناتانت را داشتند. FFAتولید اسید چرب آزاد )

توان تولید اسید چرب  NCIMB 5221 الکتوباسیلوس فرمنتوم

 الکتوباسیلوساما در سوپرناتانت  ،( را داشتSCFAsکوتاه )زنجیرة 

 SCFAsاین ترکیب مشاهده نشد. وجود  ATCC 53103 رامنوسوس

باعث افزایز خاصیت  الکتوباسیلوس فرمنتومدر سوپرناتانت 

بر  شدهی مطالعههاباکتریضدسرطانی این باکتری نسبت به دیگر 

رسد می (. بنابراین به نظر7) شد Caco2 ی سرطانیهاروی سلول

سویه ) شدهاز جمله سویه مطالعه الکتوباسیلوس فرمانتومی هاگونه

SE ز مرگ و کاهالقای ( از طریق تولید ترکیبات ضدسرطانی باعث

 شوند. می ی سرطانیهابقای سلول

گزارش شد  2007و همکاران در سال  Lamدر مطالعه 

قادر به افزایز م اط معده در رت  GG الکتوباسیلوس رامنوسوس

. در این مطالعه مش   است آسیب م اطی القاشده با الکلدارای 

باعث افزایز سطح پایه  GG الکتوباسیلوس رامنوسوسشد 

و این سویه پروبیوتیک با شود میی م اطی E3پروستاگالندین 

های م اطی م اطی باعث حفظ سلول E3افزایز پروستاگالندین 

  (.22شود )می و مهار سرطان معده از آپوپتوز

 الکتوباسیلوس رامنوسوستوان انتظار داشت می بنابراین

( در این مطالعه با ترکیبات خاصی که به محیل ترشح SG)سویه 

این تأیید همهنین در  .شودی سرطانی هاکند باعث مرگ سلولمی

نشان داد  2012و همکاران در سال  Escamillaمطلب، مطالعه 

و  GG امنوسوسالکتوباسیلوس رسوپرناتانت فاقد سلول از 

ماتریکس  9 با کاهز میزان متالوپروتئیناز الکتوباسیلوس کازئی

ی سرطانی روده ها( باعث کاهز متاستاز سلولMMP-9سلولی )

HT-29 (. همهنین در مطالعه 23شود )میLinsalata  در سال

مش   شد  HGC-27سرطانی معده ردة بر روی  2010

درصدی پلی  20قادر به کاهز  GG الکتوباسیلوس رامنوسوس

 48)محرک ایجاد سرطان و افزایز تکثیر سلولی( بعد از  هاآمین

شود این دو سویه می (. بر این اساس مش  24)است  ساعت

اسیلی ی الکتوبهاپروبیوتیکی در مطالعه حاضر مشابه با دیگر سویه

 اعمال هااز طرق م تلف بتوانند اثرات ضدسرطانی خود را بر سلول

 نمایند که این امر در مطالعات آتی انجام خواهد شد. از

هزینۀ زیاد  توان به جلب رضایت افراد،می ی تحقیقهامحدودیت

ه از استفاد کرد.نمونه اشاره برای تهیۀ تحقیق و دسترسی به افراد 

 .شودمحسوب می از نقاط قوت این مطالعه مولکولی نیزهای روش

 سپاسگزاری
ه ی ت صصی در رشتادکتررسالۀ این مقاله تحقیقاتی حاصل 

اندرکاران پژوهز و . نویسندگان مقاله از دستاست میکروبیولوژی

ه ارائزمینۀ همکاری در خاطر دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن به 

نامه کمال تشکر و پایانانجام این برای امکانات آزمایشگاهی 

 قدردانی را دارند.

 فعمنا تعارض
 .ندارند یمنافع تعارض گونههیچ سندگانینو
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