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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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قادیکالیی4

زمینه و هدف :سرطان کلورکتال به عنوان یکی از مهمترین علل مرگ ناشی از سرطان در جهان است .خواص ضدسرطانی
باکتریها ی پروبیوتیک در درمان سرطان کلورکتال گزارش شده است .هدف از این مطالعه بررسی مولکولی و ارزیابی قابلیت
پروبیوتیکی چند جدایه باکتریایی گردآوریشده از نمونهها ی مدفوع واقع در غرب استان مازندران بود تا در صورت تأیید توانایی
پروبیوتیکی ،در مطالعات آینده اثر آنها بر رده سلولهای سرطانی مطالعه شود.
مواد و روش کار :در این مطالعه از  60نمونه مدفوع جمعآوریشده از افراد بالغ و خردسال سالم 50 ،ایزوله باکتریایی
جداسازی شد .پس از اجرای تستهای بیوشیمیایی ،حساسیت آنتیبیوتیکی برای تعیین سویههای اسید الکتیکی با 15
آنتیبیوتیک انجام شد .سپس تحمل  pHو نمکهای صفراوی اندازهگیری شد .آنالیز مولکولی این سویهها به روش -PCR
سکوئنسینگ انجام شد و از نتایج آن برای رسم درخت فیلوژنتیکی استفاده شد.
ال خاصیت پروبیوتیک داشتند .این سویهها به pH
یافتهها :از  50جدایه 7 ،جدایه باکتری اسید الکتیک و دو سویه کام ا
پایین و نمک صفراوی  0/3درصد مقاوم بودند .آنالیز مولکولی نشان داد دو سویه  SEو  SGبه ترتیب پروبیوتیکهای مربوط به
خانوادههای الکتوباسیلوس فرمانتوم (با همولوژی  86درصد) و الکتوباسیلوس رامنوسوس (با همولوژی  61درصد) بودند که به
عنوان سویههای جدید شناخته شدند.
نتیجهگیری :نتایج پیشنهاد میکند  7سویه با تحمل مناسب در مجرای گوارشی وجود دارد که از خانواده الکتوباسیلها
هستند و این امر زمینه ساز بررسی مطالعات امیدوارانه در آینده به منظور بررسی ویژگیهای ضدتوموری آنها و درنهایت تجویز
خوراکی آنها است.
کلمات کلیدی :پروبیوتیکهای جدید ،الکتوباسیلوس فرمانتوم ،الکتوباسیلوس رامنوسوس ،آنالیز مولکولی ،غرب مازندران
کپیرایت © مجله میکروبشناسی پزشکی ایران :دسترسی آزاد؛ کپیبرداری ،توزیع و نشر برای استفاده غیرتجاری با ذکر منبع آزاد
است.

مقدمه
استتتتفاده از پروبیوتیک راهکار امیدب شتتتی برای درمان و
جلوگیری از ستترطان کلورکتال محستتوب میشتتود .پروبیوتیکها
می
میکروارگانیستتمهای زندهای هستتتند که در مقادیر مشتت
توانند در سالمتی میزبان مؤثر با شند ( .)2 ،1در د ستگاه گوارش
انستتتان یک مجمو عه پیه یده با بیز از  100تریلیون ستتتلول
میکروبی وجود دارد که در فیزیولوژی ،تغذیه و متابولی سم ان سان
تأثیر میگذارند .باکتریهای گوار شی در سنتز ویتامین  Bو  Kو
متابولیزهکردن استتیدهای چرب ،استتترولها و زنوبیوتیکها نقز

دارند ( .)3با این حال باکتری های همستتتفره ،توانایی فعالکردن
پاستتا ایمنی را نیز دارند .فرستتتادن ستتیگنال توستتل میکروفلور
معده و روده همراه با ستتتد اپیتلیالی اولین خل دفاعی دستتتتگاه
گوارش علیه پاتوژنها مح سوب می شود ( .)4مهمترین سویههای
پروبیوت یک از باکتری های استتت ید الکتیکی ( )LABاز جنس
بیفیدوباکتر و الکتوباسیلوس هستند (.)1
باکتریهای استتید الکتیکی ( )LABدر ماستتت ،پنیر ،شتتیر،
نوشتیدنیها ،استموتیها ،غالت و  ...وجود دارند .بهترین  pHبرای
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ا سیدهای صفراوی در موارد مبتال به  CRCدچار تغییر می شود.
این شرایل محیطی میتواند به وا سطه پروبیوتیکها تغییر یابد و
باعث مقاومت به کارستتینوژنز شتتود ( .)7با توجه به مطالعات in
 vitroو  ،in vivoبه نظر میرستتد پروبیوتیکها توان مهار رشتتد،
پی شرفت و درمان سرطان کلورکتال را دا شته با شند ( .)9با توجه
به شتتتوا هد آز مایشتتت گاهی و بالینی قوی از تأثیرات مث بت
پروبیوتیکها بر ستتترطانزایی کولون ،نیاز استتتت تا گونههایی که
خاصتتتیت ضتتتدتوموری بیشتتتتری دارند و گونه های م تلف از
پروبیوت یک ها که تأثیرات مت فاوتی به عنوان مک مل دارویی در
پیشتتگیری یا درمان ستترطان کلورکتال نشتتان دادهاند شتتناستتایی
شوند .در این مطالعه تالش شد دو جدایه الکتوبا سیلوس از نظر
خصوصیات میکروبی و مولکولی (فیلوژنتیکی) بررسی شود.

ر شد الکتوبا سیلوس  6/5 -5ا ست ،همهنین تراکم  5در صد دی
اکسید کربن تأثیر بسزایی بر رشد آنها دارد .الکتوباسیلوسها در
شرایل بیهوازی با حداقل اکسیژن رشد دارند؛ برای مثال در بدن
در بزاق دهان ،واژن و در محیل تیوگلیکوالت از کوکسی به باسیل
تغییر میکنند .این باکتری ها ت میرکننده هستتتتند و بیشتتتتر
مح صوالت آنها ا سید الکتیک ا ست و خا صیت پروبیوتیکی دارند.
م صرف این باکتریها در ترکیبات دارویی توازن طبیعی باکتری و
قارچ را در دستتتگاه گوارش تنظیم میکند .الکتوباستتیلها که به
صتتتورت فلور طبیعی در انستتتتان د یده میشتتتود ع بارت ند از
الکتوبا سیلوس بیفیدوس در پالک دندانی و بزاق افراد بزرگ سال و
در مدفوع نوزادانی که از شتتتیر مادر تغذیه میکنند .مطالعات بر
روی مدلهای حیوانی و جمعیت ان سانی ن شان داده ا ست م صرف
پروبیوت یک ها در شتتترایطی چون تح ملنکردن الکتوز ،استتت هال
القاشده با آنتیبیوتیک ،التهاب معده و روده ،یبوست و عفونتهای
مجاری گوارشی سودمند است (.)5
مطالعات م تلف نشتتان داده استتت نرخ وقوع ( Colorectal
 CRC )Cancerدر افراد ستتالمی که به طور مرتب از محصتتوالت
لبنی ت میری (حاوی پروبیوتیک) بهخ صوص ما ست ا ستفاده می
کنند ،کاهز یافته ا ست ( .)1به نظر میر سد اثرات ضد سرطانی
پروبیوتیک ها به واستتتطه تنظیم پاستتتا ایمنی ،القای اپوپتوز و
خواص آنتیاک سیدانی آنها با شد .همهنین اثبات شده ا ست روده
به طور طبیعی از طریق آنزیمهای گلیکوزیداز-𝛽 ،گلوکورونیداز،
آزوردوکتاز و نیتروردوکتاز پیزستترطانزاها را به ستترطانزاهای
فعال تبدیل میکند .پروبیوتیک ها بهخصتتتوص الکتوباستتتیلوس
استتیدوفیلوس و الکتوباستتیلوس کازئی ستتبب کاهز فعالیت این
آنزیمها میشتتوند ( .)6یک ترکیب نامتوازن میکروبی در دستتتگاه
گوارش میتواند شرایل را برای کارسینوژنز کولونی مهیا سازد .در
حالی که مصرف روزانه سویههای خاص پروبیوتیک میتواند باعث
بازگردا ندن توازن میکروبیو تا ،ستتتالمتی فرد و م هار کلونی زایی
میکروارگانیسمهای پاتوژن در روده شود (.)7
در یک مطالعه ن شان داده شد الکتوبا سیلوس رامنو سوس
 GGاثر مهاری بر روی کارستتینوژنز کولونی القاشتتده با دی متیل
ه یدارزین ( )DMHدارد ( .)8در یک آزمون بالینی بر روی افراد
مبتال به  CRCمصتترف خوراکی پروبیوتیکها باعث افزایز تعداد
الکتوبا سیلوس ،بیفیدوباکتر و انتروکوکوس و کاهز تعداد E.coli
و استتتافیلوکوکوس آئروئوس شتتد .از ستتوی دیگر خصتتوصتتیات
فیزیکوشیمیایی هضم در کولون از جمله  ،pHویسکوزیته و میزان

مواد و روشها
جداسازی باکتری
در این مطالعه مقطعی و آزمایشتتتگاهی از ستتتال  1395تا
 ،1396مطابق با ا صول پر س شنامه طراحی شده ،از مدفوع  60فرد
سالم از نظر گوارشی در بیمارستانها و مراکز درمانی شهر تنکابن
نمونهگیری شتتد .ستتپس نمونهها در دمای  4درجه ستتانتیگراد تا
زمان آزمایز نگهداری شدند .افراد در محدودة سنی  2ماه تا 40
سال و سالم از نظر گوارشی در این مطالعه وارد و بین آنها افرادی
که بیماری گوار شی دا شتند از مطالعه خارج شدند .همهنین در
این تحقیق تأییدیه کمیته اخالق از دانشتتگاه آزاد استتالمی واحد
تنکابن به شتتناستته IR.IAU.TON.REC.1397.032گرفته شتتد.
جدایهها در محیل کشتتتت ( MRSمحیل کشتتتت اختصتتتاصتتتی
الکتوباستتیلها برگرفته از نامهای  Man Rogosaو  Sharpeکه در
سال  1960آن را تهیه شده و ترکیبی از گلوکوز ،عصاره گوشت و
عصتتتاره م مر همراه با  ،tween 80منیزیم و منیزم ستتتولفات به
عنوان محرک رشتتد ،آمونیوم ستتیترات و ستتدیم استتتات استتت)
گستتتترده و در دمای  37◦Cبه مدت  48 ، 24و  72ستتتاعت در
شتتترایل بی هوازی انکوبه شتتتدند .از این تعداد نمونه 50 ،ایزوله
باکتریایی جدا سازی شد .برای تعیین سویههای الکتوبا سیلوس
تستتتهای م تلفی شتتامل رنگآمیزی گرم ،بررستتی مورفولوژی،
فعالیت کاتاالز ،ت میر کربوهیدرات ،ت ست مقاومت به  pHو ت ست
تحمل نمکهای صفراوی صورت گرفت.
آزمون مقاومت آنتیبیوتیکی
م قاو مت آنتیبیوتیکی جدا یه ها در محیل  MRSبراث به
روش انتشتتار از دیستتک ) (Baur-Kirbyو طبق استتتاندارد CLSI
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صتتورت گرفت .ستتپس تکثیر ژن  16s rRNAبه روش  PCRو با
استتتفاده از مستتتر میکس ( ،Amplconدانمارک) با غلظت 12/5
ماکرولیتر DNA ،با غل ظت  5ماکرولیتر در حجم ن هایی 25
ماکرولیتر ،در ترمال ستتتایکلر  ABI2720طبق برنامه ذیل انجام
شتتد یک مرحله واستترشتتتشتتدن ابتدایی در  95°Cبه مدت 5
دقیقه 35 ،ستتتیکل در دمای  95°Cبه مدت  1دقیقه 60°C ،به
مدت  1دقیقه 72°C ،به مدت  75ثانیه و یک مرحله گستتتترش
نهایی در دمای  72°Cبه مدت  10دقیقه.
در این مطالعه از پرایمرهای فراگیر (جهانی) با غلظت 0/5
ماکرولیتر و با توالی زیر استتتت فاده شتتتد پرایمر مستتتتقیم 5'-
' AGAGTTTGATCTGGCTCAG-3و پرایمر برگشتتتتی 5'-
' .)10( TACGGTACCTTGTTACGACTT-3بعد از اطمینان از
تکباند بودن محصتتوالت  ،PCRنمونهها با حفظ زنجیره ستترمایی
به منظور تعیین توالی به شتتترکت ماکروژن کشتتتور کره جنوبی
فرستتتتاده شتتتد .نتایج حاصتتتل به کمک نرمافزار CLC Main
 Workbench v3.5و نرمافزار آنالین بالست ( )BLASTخوانز و با
نرمافزار  Mega7از نظر قرابت ژنتیکی ارزیابی شد.

 2013با استتتتفاده از دیستتتکهای آنتیبیوتیکی ستتتفالکستتتین،
ستتفوکستتیم ،آموکستتی ستتیلین ،آمپی ستتیلین ،پنیستتیلین،
ونکومایستتتین ،کلیندامایستتتین ،ستتتولفومتاکستتتازول ،ریفامپین،
نئو مایستتتین ،اریترو مایستتتین ،تتراستتتایکلین ،جن تا مایستتتین،
کانامایسین ،کلرامفنیکل تهیهشده از شرکت ( High Mediaهند)،
تعیین شتتد .بعد از  48ستتاعت انکوباستتیون در جار بیهوازی در
دمای  ،37°Cقطر هالۀ عدم ر شد اطراف هر دی سک اندازهگیری و
نتایج آن ثبت شد.
تست حرکت
جدایهها به کمک ستتوزن (نیدل) در محیل کشتتت  SIMبه
صورت عمودی در مرکز محیل تا اوا سل لوله وارد شد .سپس در
یک جار بیهوازی به مدت  48ساعت در دمای  37◦Cانکوبه شد.
سپس منفی یا مثبت بودن حرکت بررسی شد.
تست مقاومت به pH

برای تعیین شرایل ا سیدی معده 7 ،جدایه الکتوبا سیلوس
در محیل کشت  MRSبه مدت  18ساعت در  37◦Cانکوبه شدند.
بعد از تهیه محیل  MRSجدید با pHهای  4/5 ،4 ،3/5 ،3 ،2/5و
 ،5جدایهها به این محیل اضتتافه و به مدت  24تا  48ستتاعت در
 37◦Cانکوبه شدند .سپس نتایج کشت نسبت به کدورت نیم مک
فارلند بررستتتی شتتتد .برای مقایستتته میزان مقاومت جدایهها در
pHهای م تلف از آزمون کروسکال والیس استفاده شد.

آنالیز اماری
دراین مطالعه از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف ،آزمون تحلیل
واریانس و آزمون تعقیبی توکی استتتتفاده شتتتد .دادهها بصتتتورت
میانگین±انحراف معیار نشان داده شد.

یافتهها

تست تحمل نمكهای صفراوی
محلول نمک صفراوی دزوک سی کوالت با غلظت  0/3در صد
به  100میکرولیتر محیل  MRSاضتتتتا فه و  100میکرولیتر از
جدایهها به طور جداگانه به این محیل اضتتافه و در جار بیهوازی
در د مای  37◦Cانکو به شتتتد .میزان جذب نوری جدا یه ها در
زمانهای صفر 30 ،دقیقه 2 ،ساعت 4 ،ساعت و  24ساعت بعد از
تلقیح ،با د ستگاه ا سپکتوفتومتر و طول موج  600نانومتر خوانده
شد .از محیل ک شت فاقد باکتری به عنوان نمونه بالنک ا ستفاده
شد.

تحلیل آزمونهای میکروبشناسی
در این مطالعه هفت باستتتیل با ویژگی های کاتاالز منفی و
گرم مثبت تعیین شتتدند که در تستتت حرکت ،منفی بودند .نتایج
آنتیبیوگرام  7جدایه الکتوباسیل که به صورت کدگذاریشده ،نام
گذاری شدند ،در جدول  1ن شان داده شده ا ست .بر ا ساس نتایج
شد هر  7جدایه به جنتامایسین ،نئومایسین،
آنتیبیوگرام مش
سولفومتاکسازول و کانامایسین مقاوم بودند .همهنین  5جدایه به
ونکومایستتین مقاومت نشتتان دادند .در حالی که همۀ جدایهها به
آموکستتیستتیلین ،آمپیستتیلین ،تتراستتایکلین ،پنیستتیلین و
کلرامفنیکل حساس بودند.

آنالیز مولکولی جدایههای الکتوباسیلوس
به منظور تأیید مولکولی ایزولههای جدا سازی شده به عنوان
سویه پروبیوتیک ،ابتدا ا ست راج  DNAبا ا ستفاده از کیت High
( Pure-Template PCR preparationشتترکت  ،Rocheستتوئیس)
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جدول  .1الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی و قطر هاله در جدایههای م تلف الکتوباسیلوس
جدایه آنتیبیوتیك
سفالکسین
کلیندامایسین
آموکسیسیلین
ونکومایسین
سفکسیم
آمپیسیلین
سولفامتاکسازول
تتراسایکلین
پنیسیلین
کانامایسین
اریترومایسین
جنتامایسین
کلرامفنیکل
نئومایسین
ریفامپین

SG

SE

SL

SK

SO

SN3

SN5

26
S
34
S
37
S
0
R
18
I
35
S
0
R
28
S
44
S
0
R
36
S
12
R
33
S
13
R
32
S

17
S
36
S
36
S
0
R
13
I
37
S
0
R
25
S
47
S
0
R
35
S
11
R
32
S
14
R
31
S

0
R
32
S
26
S
0
R
0
R
25
S
0
R
32
S
34
S
0
R
37
S
11
R
30
S
15
R
31
S

24
S
36
S
32
S
0
R
20
I
36
S
0
R
30
S
42
S
0
R
32
S
12
R
35
S
15
R
34
S

0
R
35
S
30
S
0
R
0
R
26
S
0
R
35
S
36
S
0
R
47
S
15
S
35
S
11
R
35
S

8
R
10
R
21
S
20
S
0
R
21
S
0
R
28
S
18
S
0
R
28
S
8
R
24
S
10
R
13
R

8
R
10
R
21
S
21
S
0
R
21
S
0
R
25
S
19
S
0
R
15
I
8
R
25
S
10
R
13
R

R: Resistance; S: Susceptible; I: Intermediate

 SN5در  ، pH≤3/5جدایه  SEدر همۀ pHها ،جدایه  SKدر ≤3
 ،pHجدایه  SO ، SLو SN3در  pH≤4رشتتتد عالی داشتتتتند که
نشاندهندة مقاومت آنها به pHهای م تلف بود.

نتایج مقاومت به pHهای م تلف در  7جدایه به صتتورت 3
درجه از رشد ( 1رشد ضعیف 2 ،رشد خوب و  3رشد عالی) در
جدول  2نشتتان داده شتتده استتت .به طوری که جدایههای  SGو
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جدول  .2نتایج آزمون کروسکال والیس مقایسۀ میزان مقاومت جدایهها بر
pH

حسب pH

مقدار ارزش P

2/5

3

3/5

4

4/5

5

SG

2±1

2±1

3±1

3±1

3±1

3±1

0/574

SE

3±1

3±1

3±1

3±1

3±1

3±1

1

SK

2±1

3±1

3±1

3±1

3±1

3±1

0/789

SL

2±1

2/33 ± 0/577

2±1

3±1

3±1

3±1

0/551

SO

1 ±1

2 ±1

2 ±1

3 ±1

3 ±1

3 ±1

0/201

SN3

1±1

2±1

2±1

3±1

3±1

3±1

0/201

SN5

1±1

2±1

3±1

3±1

3±1

3±1

0/220

جدایه

بی شترین میزان جذب مربوط به زمان  24ساعت بود که با میزان
جذب در بقیۀ زمان ها تفاوت معناداری داشتتتت .در جدایه SO
بیشترین میزان جذب نوری مربوط به زمانهای  4 ،2و  24ساعت
گزارش شتتتد .در جدایه  ، SN3بیشتتتترین و کمترین میزان جذب
نوری به ترتیب مربوط به  4ساعت و  2ساعت بود.

میزان جذب نوری در جدایه ها نشتتتان داد جدایه ها توان
تحمل نمکهای صفراوی را دارند و تفاوت حا صل از ر شد آنها به
کمک آزمون تعقیبی توکی در ستتاعات م تلف تفاوت معنیداری
( )P-Value<0.05را ن شان داد (جدول  .)3به طوری که بی شترین
میزان جذب نوری برای جدایه  ،SGدو ساعت بعد از تیمار با اسید
صتتفراوی گزارش شتتد که میزان آن با دیگر ستتاعات تیمار تفاوت
مع ناداری را نشتتتان داد .در جدا یه های  SL ، SK ، SEو SN5

جدول  .3نتایج آزمون تحلیل واریانس مقایسۀ میزان جذب جدایهها بر حسب زمان
0

min30

h2

h4

h24

P

SG

0/055 ± 0/003

0/093 ±0/004

0/163 ± 0/004

0/045 ±0/060

0/063 ± 0/003

>0/05

SE

0/086 ± 0/003

0/076 ± 0/003

0/082 ± 0/003

0/070 ± 0/003

0/249 ± 0/003

>0/05

SK

0/121 ± 0/004

0/112 ± 0/004

0/158 ± 0/003

0/154 ± 0/003

0/255 ± 0/003

>0/05

SL

0/124 ± 0/004

0/073 ± 0/004

0/125 ± 0/004

0/241 ± 0/397

1/073 ± 0/035

>0/05

SO

0/233 ± 0/153

0/400 ± 0/300

0/847 ± 0/035

0/797 ± 0/004

0/991 ± 0/003

>0/05

SN3

0/085 ± 0/003

0/078 ± 0/003

0/061 ± 0/003

0/487 ± 0/005

0/444 ± 0/003

>0/05

SN5

0/204 ± 0/004

0/024 ± 0/003

0/107 ± 0/004

0/153 ± 0/035

0/992 ± 0/003

>0/05

زمان
جدایه

الکتوز بود؛ اما  SEقادر به ت میر  10قند بود که فروکتوز شتتامل
آنها نمیشد.

ن تایج مربوط به ت میر  15ق ند ( جدول  )4برای دو جدایه
 SGو  SEنشتتتان داد جدایه  SGقادر به ت میر  9قند از جمله

جدول  .4نتایج تست ت میر قندهای الکتوباسیلهای جدایه با قابلیتهای پروبیوتیکی
قندها
سویهها
SG
SE

آرابینوز اینوزیتول تریهالوز را فینوز رامنوز ریبوز زایلوز ساکارز سلوبیوز فروکتوز گاالکتوز گلوکز
+

-

+
+

+

-

+
+

+
+

+
+

61

+
+

+
-

-

+
+

الکتوز مانوز مانیتول
-

+
+

+
+
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فرمانتوم در ا ستان مازندران با شد
با ستویههای  L10و L15الکتوباستیلوس رامنوستوس  61درصتد
قرابت ژنتیکی نشتتان داد (شتتکل  ،)2که بر استتاس درصتتد قرابت
داخل درخت فیلوژنی ،جدایه  SGنیز احتماالا یک ستتویه جدید از
الکتوبا سیلوس رامنو سوس با شد .جدایه  SLقرابت کم  16در صد
به گونه الکتوباستتیلوس رامنوستتوس و الکتوباستتیلوس فرمانتوم
دا شت ( شکل  .)3جدایههای  SOو  SNبا سویههای انتروکوکوس
فاسیوم حدود  99درصد قرابت ژنتیکی داشتند که بر اساس آنالیز
فیلوژنیک به عنوان یک سویه جدید انتروکوکوس فا سیوم معرفی
میشود (شکل .)4
( شکل  .)1همهنین جدایه SG

آنالیز مولکولی
نتایج آنالیز توالی ژن  16s rRNAن شان داد جدایههای  SGو
 SLاز نوع الکتوبا سیلوس رامنو سوس ،جدایههای  SEو SKاز نوع
الکتوباسیلوس فرمانتوم ،جدایههای  SOو SN5از نوع انتروکوکوس
فا سیوم و جدایه  SN3از نوع انتروکوکوس دورانس ا ست .همهنین
شد جدایه
در برر سی فیلوژنی هفت جدایۀ برر سی شده م ش
 SEبا سویههای الکتوبا سیلوس فرمانتوم حدود  86در صد قرابت
ژنتیکی دارد و بر استتاس درصتتد قرابت داخل درخت فیلوژنی ،به
نظر میرستتتد جدایه  SEیک ستتتویه جدید از الکتوباستتتیلوس

شکل  .1تصویر درخت فیلوژنی  .SEبه این منظور توالی ژن  16s rRNAدر سویه مدنظر تعیین توالی و قرابت آن با سویههای دیگر بررسی شد.
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شکل  .2تصویر درخت فیلوژنی  .SGبه این منظور توالی ژن  16s rRNAدر سویه مدنظر تعیین توالی و قرابت آن با سویههای دیگر بررسی شد.
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شکل  .3تصویر درخت فیلوژنی  .SLبه این منظور توالی ژن  16s rRNAدر سویه مدنظر تعیین توالی و قرابت آن با سویههای دیگر بررسی شد.
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شکل  .4تصویر درخت فیلوژنی  SOو  .SNبه این منظور توالی ژن  16s rRNAدر سویه مدنظر تعیین توالی و قرابت آن با سویههای دیگر بررسی شد.
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جدایهها داشته باشد .بنابراین به عنوان یک پروبیوتیک مناسبتر می
تواند مورد توجه قرار گیرد .در مطالعه حاضر جدایههای  SK ،SGو
 SLدر رتبۀ دوم نسبت به دیگر جدایهها ،توان تحمل شرایل بسیار
اسیدی معده را نشان دادند که میتوان انتظار داشت در شرایل بسیار
اسیدی معده نیز رشد داشته باشند .این میتواند یک مزیت در
بررسی این سویهها به عنوان عوامل پروبیوتیک مصرفی باشد.
شرایل محیطی دستگاه گوارش برای رشد بسیاری از باکتریها
مناسب است ،اما تنزهای م تلف چون اسیدیته ،آنزیمهای
دایجستیو و نمکهای صفراوی میتواند بر بقای باکتریها حین
انتقال به روده تأثیر منفی بگذارد ( .)13در مطالعۀ  GuptaوSharma
در سال  2017پروبیوتیک پدیکوکوس اسیدیالکتیسی  Ch-2در
غلظت نمکی  0/3درصد صفرا بعد از طی  4و  8ساعت مقاومت باالی
 95درصد گزارش شد ( .)16در مطالعه  Leiteو همکاران در سال
 2015بر روی  37سویه پروبیوتیک از جمله الکتوکوکوس الکتیس
گونه کریموریس ،الکتوکوکوس الکتیس گونه الکتیس،
الکتوباسیلوس پاراکازئی و لوکونوستوک مزنتروئیدس مقاومت همۀ
سویهها به غلظت نمکی  0/3درصد صفرا مشاهده شد ( .)17در
مطالعۀ  Kimو همکاران در سال  2012بر روی  6سویه موکئونجی
شد همۀ سویهها به غیر از سویه  G4تحمل غلظت نمکی
مش
 0/3درصد صفرا را در  12ساعت بیشتر از  24ساعت دارند ،اما میزان
بقای سویه  G4بعد از  24ساعت در این شرایل نمکی افزایز نشان
داد ( .)18در حالی که در مطالعه حاضر بیشترین رشد سویه  SGطی
 2ساعت مشاهده شد و با افزایز مدت زمان کشت در غلظت نمکی
 0/3درصد صفرا ،کاهز رشد این سویه رخ داد ،اما سویه  SEبا
افزایز زمان به  24ساعت بهترین رشد را نشان داد .بنابراین انتظار
میرود سویه  SEبیشترین مقاومت را با گذشت زمان به دست می
آورد ،اما استفاده از سویههایی چون سویه  SGمیتواند در صنعت
غذایی در مواردی استفاده شود که به مدت زمان کمی برای بقا در
دستگاه گوارش نیاز داشته باشند.
الکتوباسیلوس و بیفیدوباکتر مهمترین باکتریهای پروبیوتیک
هستند که از نظر خواص ضدسرطانی مورد توجه قرار گرفتهاند (.)19
شد ب ز پلی
در مطالعه  Choiو همکاران در سال  2006مش
ساکاریدی سوپرناتانت الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس  606خواص
ضدسرطانی دارد ( .)20در مطالعه  Ficheraو همکاران در سال 2016
ب ز پپتیدوگلیکان سوپرناتانت الکتوباسیلوس کازئی اثرات
ضدسرطانی بر روی ردههای سلولی سرطانی خونی انسانی و موشی
در شرایل  In vitroداشت .در این مطالعه با تأثیر این ب ز محلول

بحث و نتیجهگیری
پروبیوتیکها به عنوان مکملهای میکروبی غذایی با توان حفظ
توازن میکروبی در دستگاه گوارش میتوانند نقز مؤثری در حفظ
سالمتی میزبان داشته باشند .اثرات ضدسرطانی پروبیوتیکها از
گونههای الکتوباسیلوس ،بیفیدوباکتر و انتروکوک در مطالعات
م تلف در سرطان کلورکتال و سینه و مثانه گزارش شده است (.)11
در این مطالعه باکتریهای الکتیک اسید از مدفوع  60مراجعهکننده
به بیمارستانهای غرب مازندران گردآوری و تعیین هویت شدند .در
شده  pHمعده متغیر است ،اما در زمان خالیبودن
مطالعات مش
به طور میانگین  pH4دارد و  pHروده تا  8هم گزارش شده است.
در پژوهز  Soleimanifardو همکاران ( )2015توانایی 79
سویه الکتوباسیل بومی بررسی شد و پس از توالییابی ژن 16S
 rRNAچهار سویه برتر به شمارههای ،KF35655 ،KF735654
 KJ508201و  KJ508202در بانک ژنومی مرکز ملی اطالعات
بیوتکنولوژی ثبت شد .در مطالعه حاضر نیز از میان  50ایزوله
جداسازیشده 7 ،سویه الکتوباسیل جداسازی شد که دو سویه به
عنوان سویههای جدید شناسایی شد و قابلیت ثبت در  NCBIرا
دارد .این سویهها به صورت طبیعی در نمونههای مدفوعی نوزادان
سالم از نظر گوارشی جداسازی شد .همانطور که اشاره شد،
الکتوباسیلها که به صورت فلور طبیعی در انسان دیده میشود ،در
پالک دندانی و بزاق افراد بزرگسال و در مدفوع نوزادانی که از شیر
مادر تغذیه میکنند وجود دارد (.)12
در مطالعه  Meloو همکاران در سال  2017الکتوباسیلوس
فرمانتوم  TCUESC01در  pH 2-4طی  10 -0ساعت رشد کمی با
 OD600=~0/1نشان داد ،اما با باالرفتن  pH<5و افزایز مدت زمان
کشت ،افزایز رشد به  OD600 <0/5مشاهده شد ( .)13در مطالعۀ
 Todorovو همکاران در سال  2008الکتوباسیلوس رامنوسوس
 ST461BZو الکتوباسیلوس رامنوسوس  ST462BZجداشده از
نوشیدنیهای فرآوریشده در بالکان ،توان رشد مناسبی در pH5-7
نشان دادند ( .)14در مطالعه  Brinkو همکاران در سال 2006
شد الکتوباسیلوس پالنتاروم  ، 241الکتوباسیلوس پالنتاروم
مش
 ،423الکتوباسیلوس کورواتوس  DF38و الکتوکوکوس الکتیس
گونۀ الکتیس  HV219توان رشد در  pH 5-6/5را دارند ( .)15در
مطالعۀ  Guptaو Sharmaدر سال  2017رشد باکتری پروبیوتیک
پدیکوکوس اسیدیالکتیسی  Ch-2در  pH 2-8مشاهده شد (.)16
بر اساس نتایج مطالعه حاضر میتوان انتظار داشت جدایهSE
با رشد زیاد در  pH 2/5-5توان تحمل اسید معده را بیشتر از دیگر
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بنابراین میتوان انتظار داشت الکتوباسیلوس رامنوسوس

شد این ترکیبات اثرات
بر روی موش آلبینوی سوئیسی مش
سمی بر روی سلولهای سالم در شرایل  In vivoندارند ( .)21در این
مطالعه تعیین هویت دو جدایه با خواص ضدسرطانی علیه سلولهای
سرطانی روده ( Caco2اطالعات نشان داده نشده است) نشان داد دو
جدایه  SGو  SEبه ترتیب از خانواده الکتوباسیلوس رامنوسوس و
الکتوباسیلوس فرمانتوم هستند .به نظر میرسد این دو سویه نیز با
آزادکردن ترکیبات خاصی به محیل کشت و یا در شرایل In vivo
(در روده) بتوانند باعث مرگ سلولهای سرطانی شوند .در مطالعۀ
 Kahouliو همکاران در سال  2013الکتوباسیلوس فرمانتوم
 NCIMB 5221و الکتوباسیلوس رامنوسوس  ATCC 53103توان
تولید اسید چرب آزاد ( )FFAدر سوپرناتانت را داشتند.
الکتوباسیلوس فرمنتوم  NCIMB 5221توان تولید اسید چرب
زنجیرة کوتاه ( )SCFAsرا داشت ،اما در سوپرناتانت الکتوباسیلوس
رامنوسوس  ATCC 53103این ترکیب مشاهده نشد .وجود SCFAs
در سوپرناتانت الکتوباسیلوس فرمنتوم باعث افزایز خاصیت
ضدسرطانی این باکتری نسبت به دیگر باکتریهای مطالعهشده بر
روی سلولهای سرطانی  Caco2شد ( .)7بنابراین به نظر میرسد
گونههای الکتوباسیلوس فرمانتوم از جمله سویه مطالعهشده (سویه
 )SEاز طریق تولید ترکیبات ضدسرطانی باعث القای مرگ و کاهز
بقای سلولهای سرطانی میشوند.
در مطالعه  Lamو همکاران در سال  2007گزارش شد
الکتوباسیلوس رامنوسوس  GGقادر به افزایز م اط معده در رت
دارای آسیب م اطی القاشده با الکل است .در این مطالعه مش
شد الکتوباسیلوس رامنوسوس  GGباعث افزایز سطح پایه
پروستاگالندین E3ی م اطی میشود و این سویه پروبیوتیک با
افزایز پروستاگالندین  E3م اطی باعث حفظ سلولهای م اطی
معده از آپوپتوز و مهار سرطان میشود (.)22

(سویه  )SGدر این مطالعه با ترکیبات خاصی که به محیل ترشح
میکند باعث مرگ سلولهای سرطانی شود .همهنین در تأیید این
مطلب ،مطالعه  Escamillaو همکاران در سال  2012نشان داد
سوپرناتانت فاقد سلول از الکتوباسیلوس رامنوسوس  GGو
الکتوباسیلوس کازئی با کاهز میزان متالوپروتئیناز  9ماتریکس
سلولی ( )MMP-9باعث کاهز متاستاز سلولهای سرطانی روده
 HT-29میشود ( .)23همهنین در مطالعه  Linsalataدر سال
شد
 2010بر روی ردة سرطانی معده  HGC-27مش
الکتوباسیلوس رامنوسوس  GGقادر به کاهز  20درصدی پلی
آمینها (محرک ایجاد سرطان و افزایز تکثیر سلولی) بعد از 48
میشود این دو سویه
ساعت است ( .)24بر این اساس مش
پروبیوتیکی در مطالعه حاضر مشابه با دیگر سویههای الکتوباسیلی
از طرق م تلف بتوانند اثرات ضدسرطانی خود را بر سلولها اعمال
نمایند که این امر در مطالعات آتی انجام خواهد شد .از
محدودیتهای تحقیق میتوان به جلب رضایت افراد ،هزینۀ زیاد
تحقیق و دسترسی به افراد برای تهیۀ نمونه اشاره کرد .استفاده از
روشهای مولکولی نیز از نقاط قوت این مطالعه محسوب میشود.
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