
 
 
 

 

 مقاله پژوهشی         http://rjms.iums.ac.ir      1396 بهمن، 164شماره  ،24دوره   پزشکی رازی علوم مجله   

 1389بهار  1،شماره  ،7دوره 

 مقدمه
 Lactic Acidهای اسید الکتیک   اغلب باکتری

Bacteria کننککد ککک  اد   ککد (، مککدا ی لددیککد مکک
نمایکد دا جلدگیری مک های بیما یمیکروا گانیسم

هکای غکیای  های اسید الکتی  مکملباکتری(. 1 
هستند ک   وی میزبان لأثیرات سد مندی  ا ت  و 

 .(2کننکد  ب  لعا ل فلد  میکروب   و ه کم  مک 
الکتیک  و  هکای اسکیدامروده اسکتاا ه اد بکاکتری

هکا    ییگکریری اد های ضد میکروب  آنمتابددیت
دمان ماندگا ی های غیای  و افزایش فسا  فرآو  ه

های  ک  غن  اد مکدا  مذکیی و ب  ویژه    فرآو  ه
(. 3ویتککامیه هسککتند بسککیا   ایککت  ککده اسککت  

همچنیه با افزایش مقاومت یا دیسکت  و وکدا  
های نا   اد مصرف  ا وهای  یمیای  اسکتاا ه اد 

-های طبیع  جایرزیه ضرو ی ب  نظکر مک   مان

بکر ایکه کک   والوه های اسید الکتی باکتری  سد.
دا و هکای بیمکا یقا   بک  ککاهش میکروا گانیسکم

هککای لداننککد متابددیککتوامککل فسککا  هسککتند، مکک 
های احتماد  لددید  ده لدسک  لددیدی و لدکسیه

فعادیت ضد میکروب   .(4ها  ا نیز ب  اثر کنند  آن
ها نا ک  اد ودامکل گدنکاگدن اد جملک  ایه باکتری

سکیدهای الکتیک  و اساسکا  ا  لددید اسیدهای آد 
استیل، استاددئید، ، یراکسید هید وژن،  ی(استی 

ها باکتریدسیه. (5  با دآمدنیاک و باکتریدسیه م 
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جدا شده از خاک محل فرآوری ماست  هایالکتوباسیلاثر آنتاگونیستی   بررسی

 ازهای بیماریمحلی بر علیه باکتری

 چکیده

را  ایعمزده نقش کتریوسین،با نامه ب میکروبی ضد مواد تولید با و کرده دخالت غذایی هایفرآورده طعم بهبود درهای اسید الکتیک باکتری :هدف و زمینه

جزدا شزده از خزا   هایالکتوباسیلهدف از این مطالعه بررسی اثر آنتاگونیستی . دارند عهده به هاپاتوژن و غذا فاسدکههده هایارگانیسم رشد از جلوگیری در
 زا بوده است.های بیماریمحل فرآوری ماست محلی بر علیه باکتری

های بیوشیمیایی شهاسایی شدند. خاصیت جداسازی و به کمک روشها الکتوباسیلوسدر این مطالعه از نمونه خا  آلوده به پساب ماست محلی،  :روش کار

 (Diffusion Diskو دیسزک  ( Well Diffusion Agar) زا به کمزک روش ااهزکبیماریباکتری  5ها برعلیه ضد میکروبی مایع رویی کشت آن
Agar) هزا بزا هزم مورد بررسی قرار گرفت. به مهظور کاهش خطا هر آزمون سه بار تکرار شد و قطر هاله عدم رشد اندازه گیری و توانایی ضد میکروبزی آن

 مقایسه گردید. 

ها بود. همچهین این باکتری دلبروکیو  پالنتاروم، الکتوباسیلوس کازئیها شامل شهاسایی شد. این باکتری الکتوباسیلوسمطابق با نتایج، سه گونه  :هایافته

اسزتافیلوکوکوس بزر علیزه  الکتوباسیلوس کازئیزا از خود نشان دادند. بیشترین اثر ضد باکتریایی از های بیماریتوان ضد میکروبی خوبی را در مقابل باکتری
 متر مشاهده شد.  میلی 66/18در روش ااهک با میانگین قطر هاله عدم رشد  وساورئ

 سزهتی صزورت به کهلبهیاتی  در زابیماری هایباکتری علیه بر باکتریایی ضد فعالیتا بتولید کههده باکتریوسین  هایباکتری : تهوع ارزشمهدی ازگیرینتیجه

 شود.توصیه می صهعتی لبهی هایفرآورده تولید در هاآن ازاستفاده  و دارد وجود شوندیم تهیه

 

 زاهای بیماری، فعالیت ضد میکروبی، باکتریالکتوباسیلوس  :هاکلیدواژه

11/11/89تاریخ پذیرش:               25/5/88تاریخ دریافت:   

 22/9/96  تاریخ پذیرش:    16/5/96  تاریخ دریافت: 
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لرکیبات یرولئین  با خاصیت ضد میکروب  هستند 
-های حساس م ک  باوث جلدگیری اد   د سدی 

اد اهمیکت  هکاالکتدباسیلدس دند و    ایه دمین  
 بکا هکاالکتدباسکیل(. 6ای برخکد  ا  هسکتند  ویژه

 اثککر  ا ای باکتریدسککیه نظیککر  لرکیبککال لددیککد
 هسکتند هاباکتری اد وسیع  طیف بر آنتاگدنیست 

-باکتری متابددیسم است ممکه لرکیبات گدن  ایه

 قرا  لأثیر لحت نیز  ا هاآن سمدم یا دابیما ی های
-بکاکتری لدس   ده لددیدی هاباکتریدسیه.  هند

 هککای رهدا نککدهن ونککدان  بکک الکتیکک  اسککید هکای
  دیل ب  اخیر هایسال     ا ای ویژه لدج  طبیع 
 انکد یافت  غیای  مدا  صنعت    خد  بادقده کا بر 

 مخکاط  سد لقدیت باوثها الکتدباسیلدس .(8، 7 
 سکح  ا لقکا  و حاظ مدجب امر ایه ک   ده  و ه
 طریک  اد هکاباکتری جای جاب  میزان  ده، ایمن 
 ککاهش    همچنکیه و  ا ه کاهش  ا  و ه مخاط
  و ه سکند م و  و ه  ادتهکاب هکایبیمکا ی میزان

هکای اسکید بکاکتری(. 9   ا ند نقش یییر لحری 
 جکدا منابع اد وسیع  گستره اد لدانم   ا الکتی 
 سککبزیتات سککبز، گیاهککان هککا، انکک  انککدا  .کککر 

-فرآو  ه حیدان، و انسان مخاط  سحدح لخمیری،

   یکای ، هکای اسانت دبن ، ددیداتل گد ت ، های
 کک  هسکتند منکابع  خکاک و ماه  اندا  ها،صدف
 ایکه جستتدی برای لدانندم  لحقی  ند  ب  بست 

(. لددیککد مککدا  10  با ککند مناسککب هککابککاکتری
-هکای الکتیک ، مکدتآنتاگدنیست  لدس  باکتری

هاست ک   ناخت   ده است. اودیه مد   ب  وسیل  
Rogers  گزا ش  کد کک  فعادیکت  1928   سال

 ا    برابکر  الکتدباسکیلدس الکتکی آنتاگدنیست  
(.    11نگککان  ا    الکتدباسککیلدس بددرککا یکدس

الکتدباسکیلدس  نگان  ا  ک  Akhter، 2013سال 
، الکتدباسکککیلدس بددرکککا یکدس، اسکککیدوفیلدس

 الکتدباسکیلدس یالنتکا ومو  الکتدباسیلدس ککادئ 
 ا ای فعادیت ضد میکروب  خدب  بکر ولیک  سکدی 

کلک ، کلبسکیال یندمدنیک ، ا ر کیاهای اسکتاندا   
یرولئککدس میککرابیلی ، سککد ومدناس آئروژینککددا، 
 استافیلدکدکدس او ئکدس و باسکیلدس سکدبتیلی 

و همککا ان     Abdullah(. همچنیه 12 هستند 
   کگد  سد ان ط  بر سک  بکر  وی  2010سال 

 یر و ینیر مگخص کر ند ک  فلد  الکتیک  غادب 

، الکتدباسکککیلدسهکککای هکککا  کککامل جکککن آن
هکدف (. 13با د  م  یدیدکدکدسو  الکتدکدکدس

الکتدباسکیلاد ایه محادع  بر س  اثر آنتاگدنیست  
جدا  ده اد خاک محل فرآو ی ماست محل   های

دای  کایع  سکتراه هکای بیمکا یبر ولی  بکاکتری
 با د.گدا ش م 

 
 روش کار

ایه محادع  ب  صد ت مقحعک  بکر  :بردارینمونه
های محلک  لهیک   وی خاک آدد ه ب  یساب ماست

انتام  1394کال    بها  سال  ده اد  وستای فیرود
کال  وستای  است کدهسکتان      ده است. فیرود

تری  ککهر کیلککدم 60غککرب اسککتان مادنککد ان و    
ند ککهر. ایککه  وسککتا اد  هسککتان لدابککع کتککد  
 هرستان ند هر است. با لحقیقات ب  ومل آمده اد 
ایه منحق ، لالش  د لا حد امکان نمدن  اد منحق  

هکای بکر لهی   د . همچنیه اد ودم حضد  سکدی 
 لتا ی    ایه منحق  اطمینان حاصل  کد. نمدنک 

نگکراه آدا  ساوت ب  آدمایگکراه  ا 10   کمتر اد 
 اسالم  واحد چاددس منتقل  د.

، هاالکتدباسیلدسب  منظد  جداسادی  :جداسازی
گرم اد نمدن  خاک مد   محادع  لددیه و     1ابتدا 

سک  آب مقحکر سک  9ی  دددک  آدمکایش حکاوی 
هکای متکداد  لهیک  استریل حل  د. سکس   قکت

و اد هککر  قککت  (10-6لککا  10-1هککای گر یککد   قککت
میکرودیتکر بر ا کت  و بکر  وی  100لدس  سمسلر 

 DeMan,Rogosa  آگا  MRSسح  محی  کگت 

and Sharpes Agar)  رکت مرک، آدمان( اضاف   ،
نمد ه و ب  صد ت ساره ای کگت  ا ه  د، یلیکت

 24  جک  سلسکیدس بک  مکدت  37ها     مکای 
هدادی با اسکتاا ه اد جکا  بک ساوت     رای  ب 

، آدمان( گرمخانک  گکیا ی Aند   ی  دادی و گاده
 دند. همچنیه برای جلدگیری اد   د مخمرها ب  

آنتک   AU/ml 50محی  کگکت بعکد اد الکدکالو، 
بیدلی  نیستالیه اضاف  گر ید. نیستالیه بکا مهکا  
  ککد مخمرهککا امکککان جداسککادی بهتککر و مکک ثرلر 

 یک  اد یایکان . آو  ا فراهم مک  هاالکتدباسیلدس
ها اد جا  خا ج  ده و دمان گرمخان  گیا ی، یلیت

 مکد   ماکروسککدی  هکایویژگک  نظکر اد هاکلن 
 های  ک  اد دحکا سس  کلن  .قرا گرفتندبر س  
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 کل، انداده، کد  یا  ااف بکد ن و سکایر ویژگک 
های ظاهری متااوت بد ند ب  صد ت جداگان   وی 

 و بک  آگکا  منتقکل MRSهای حاوی محکی  یلیت
صد ت خح  کگکت  ا ه  کدند لکا ومکل خکادص 
سکادی و جداسکادی صکد ت یکییر . انتکام کگککت 

های متزا لا  سیدن ب  خلدص کامل خح  اد کلن 
 (.14،15لکرا   د  
یک  اد خکادص سکادی : های بیوشیمیاییآزمون

های جداسادی ها، ب  منظد   ناسای  باکتریکلن 
  ده اد بر س  میکروسککدی  ماننکد  نکم آمیکزی

هکای گرم، لست کالاالد، اکسکیداد، حرککت، لسکت
بید یمیای  مانند لخمیر قندهای مختلف اد جمل  

هکاددد، الکتکدد، گلدکز، ماندد، مادتدد، فروکتدد، لکره
آ ابینککدد، سککاکا د، گزیلککدد، گککاالکتدد،  یبکککدد، 
سد بیتدل،  افیندد،  امندد، مل  بیکدد، سادیسکیه و 

وصکا ه  %8/0سد بدد    محکی  یایک  بکا فرمکدل  
 %004/0لکککدئیه و  %1/0، یستکککدن %2/1مخمکککر، 
غلظکت نهکای   %2بلد ب  وندان معکرف و برمدفنل 

قند مد   نظر( و آدمدن افتراق  سیمدن سکیترات، 
 45و  30، 15همچنیه لدانکای    کد     ماهکای 

سلسککیدس و لددیککد آمدنیککاک اد آ ژنککیه    جکک 
هکای سیلک  ابتدا با استاا ه  د. الدم ب  ذکر است

گرم مثبت، کالاالد منا  و فاقد حرککت  ناسکای  
ویژگک   4های  ک   ا ای ایه  دند و کلی  باکتری

   نظر گرفت   دند.  الکتدباسیلدسبد ند ب  وندان 
هکای جداسکادی سس  ب  منظد   ناسای  باکتری

 ده    سح  گدن ، ی  اد مگکخص  کدن نتکایت 
ذکر  ده،  ها و   د     ماهایلخمیر کربدهید ات

هکای  ناسکای   کده بکا هکای جدایک نتایت آدمدن
های اسید الکتی  خصدصیات بید یمیای  باکتری

و برج  محابقت  ا ه  Prokaryotes The    کتاب
 (.16ها مد   لأیید قرا گرفت   د و گدن  آن
 Cell Free Culture)پالیهههده  تهیهههه

Supernatant) ها ایزود : هاکشت الکتوباسیلوس
دیتککر میلکک  10یکک  بکک  صککد ت جداگانکک ،    هککر 

و     رای   للقی  MRS Brothهای کگت محی 
  جک   37ساوت     مکای  48هدادی ب  مدت ب 

-سلسیدس گرمخان  گیا ی  دند. سکس  محکی 

 قیقک   15ب  مدت  g 6000های کگت با سروت 
  ج  سلسیدس سانتریایدژ گر یدنکد.  4    مای 

ف و  ومانکد بکرای  سدب     کرای  اسکتریل حکی
ا ام  محادع  نرهدا ی  د. برای اطمینکان اد وکدم 

 2/0وجد  سلدل باکتریای ، محلدل حاصل اد صاف  
، AXYGEN SCIENTIFICمیکرومتککر   ککرکت 

 ومانکد بک   pH   نتیتک  آمریکا( وبد   ا ه  کد. 
 NaOH1  ست آمده برای هر بکاکتری، بک  کمک 

منظکد  حکیف بک  لنظیم گر ید و  5/6نرمال  وی 
 کالکاالد mg/ml 5 اکسکید هیکد وژناثر مها ی یر

اضاف   د.    نهایت اد  ومانکد حاصکل  بک  منظکد  
هکای ا دیاب  فعادیت ضد میکروب  بر ولی  بکاکتری

 (.17دا استاا ه  د  بیما ی
سکدی   5 :زاههای بیمهاری  آماده سازی بهاکتری 

دای  سککتراه گککدا ش  ککامل اسککتاندا   بیمککا ی
 (،PTCC 1431  اسککککتافیلدکدکدس او ئککککدس

 ا ر کیا کلک (، PTCC 1015  باسیلدس سکرئدس
 PTCC 1399،) کککیرال  یسکککانتری   PTCC 

اد  (PTCC 1430  سد ومدناس آئروژینکددا(، 1188
های ولم  و صکنعت  ایکران لهیک  سادمان یژوهش

های استاندا   ابتکدا    محکی  مکایع گر ید. سدی 
BHI  Brain Heart Infusion جک   37( و  مای  

ساوت احیکا  کدند. سکس   24سلسیدس ب  مدت 
ها    محی  آگا  ا  کگکت  ا ه هر ی  اد باکتری

های خادص ظاهر  د . کلن  خادص اد  د لا کلن 
سک  محکی  سک  3ساوت  هر سدی  ب   24کگت 

  جکک   37و     مککای  ندلرینککت بککراا اضککاف 
 د لا بک  ساوت قرا   ا ه  1-2سلسیدس ب  مدت 

 CFU/mL 810 × 5/1مکک  فا دنککد  5/0کککدو ت 
 (.18  سید 
 بر س    منظد ب: میکروبی ضد فعالیت بررسی 

 مکددر محکی  ادهکا جدایک  باکتریکای  ضکد فعادیت
.  کد اسکتاا ه  رکت مرک، آدمکان(  آگا  هینتدن
 Well)هککای چاهکک   وش اد منظککد  ایککه بککرای

Diffusion Agar)   و  یسک(Disk Diffusion 

Agar)   بکککرای لعیکککیه میکککزان مهکککا  کننکککدگ
اسککتاا ه  ککد. همچنککیه اثککر  هککاالکتدباسککیلدس

سککدی   5هککا بککر ولیکک  آنتاگدنیسککت  ایککه جدایکک 
دا بر سک  گر یکد و بک  منظکد  استاندا   بیمکا ی

 با  لکرا   د. 3کاهش خحا هر آدمدن 
 طک  :(Well Diffusion Agar)هک چا روش

 بکا دابیما ی یهاباکتری سدسسانسیدن اد  وش ایه
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 هینتدن مددر محی   وی استریل ایینب سر سدآپ

 بک  سکس  ب  صد ت سحح  کگت  ا ه  د. آگا 

 6ب  قحکر   یهاچاه  استریل یاستد  ییست کم 
  ومانکد اد و ککر ه ایتکا  محکی   ویمتر بر میل 

 30قککدا  م بکک   ککده جککدا هککایالکتدباسککیلدس
    هکایلیتو   د  یخت  هاچاه میکرودیتر   ون 

 سکاوت 24 مکدت  ج  سلسیدس ب   37انکدبالد  
   کد ودم هاد  قحر سس .  دند گیا ی گرمخان 

 یک  هر ولی بر هاالکتدباسیلدس لدس   ده ایتا 
میلک  ککش خک  لدسک  دابیما ی هایباکتری اد

 (.19   د گیری انداده متری
: (Disk Diffusion Agar) روش دیسهههک

 بک  مترمیل  6 قحر ب استریل  کاغیی های یس 

 قیقک  آغگکت   5ب  مدت ها الکتدباسیلدس وماند 
  ج  سلسکیدس بک   37ها     مای  د و  یس 

ساوت قکرا   ا ه  کدند لکا ککامال خگک   4مدت 
دا بکا هکای بیمکا ی دند. اد سدسسانسیدن بکاکتری

ای استریل  وی محی  مددر هینتدن سدآپ سرینب 
های آغگت  بک  کگت  ا ه  د. سس   یس  آگا 

 و یکدیرر اد معیه فاصل  با هاالکتدباسیلدس  وماند
 آگکا  هینتکدن مددر محی  سح   وی یلیت دب  اد

 سکاوت 24 مدت ب  هایلیت سس  . دند  ا ه قرا 
 گکیا ی گرمخانک   جک  سلسکیدس  37  مای   

  کده ایتکا    کد ودم هاد  قحر آن اد ی  . دند

 هایباکتری اد ی  هر ولی  هاالکتدباسیلدس لدس 

 گیری انداده متریمیل  کش خ  لدس  دابیما ی

 .(19،20   د
لتزی  لحلیل آما ی نتایت : تجزیه تحلیل آماری

انتکام  SPSS افزا  نرمحاصل اد ایه محادع  لدس  
 گکروه چنکد    میکانریه اختالف آدمدن برای د. 
( ANOVA  طرفک   یک وا یکان  آنکادیز اد کیا 

 اد  ا یمعنک  میکزاناستاا ه  کد. بکرای افکزایش 
اسککتاا ه  ککد ککک  نگککان  هنککده  Tukey آدمککدن

 با د.بیگتریه معن   ا ی م 
 

 هایافته
بکر اسکاس نتکایت  : بهرداری و جداسهازی  نمونه

حاصل اد لعییه  قت یک  اد طک   و ه گرمخانک  
هکا     قکتساوت   د بکاکتری 24گیا ی بعد اد 

آگا   MRS وی محی  کگت  10 -4لا  -10-1های 
-جدای  مگکدک ب  بکاکتری 7مگاهده  د. لعدا  

ای، کدکدباسککیل و هککای اسککید الکتیکک  ککک  میلکک 
بد نکد  هکای کرمک   نکمکدکس   کل بکا کلنک 

جدایک   3جدای  میکد ، لعدا   7جداسادی  د. اد 
ای  کل، گکرم مثبکت، کالکاالد مناک  و فاقکد میل 

قککرا   الکتدباسککیلدسحرکککت بد نککد و    جککن  

 های بیوشیمیایی و مورفولوژیکیبر اساس تست الکتوباسیلوسهای شهاسایی گونه -1جدول 
 گونه های جدا شده خصوصیات

 الکتوباسیلوس دلبروکی الکتوباسیلوس پالنتاروم الکتوباسیلوس کازئی

ها
ت 
درا
هی
ربو
 ک
یر
خم
ت

 

 + + + گلوکز

 + + + مانوز

 + + + مالتوز

 + + + فروکتوز

 + ‒ + هالوزتره

 + + + الکتوز

 ‒ ‒ ‒ آرابیهوز

 + + + ساکارز

 ‒ ‒ ‒ گزیلوز

 ‒ + + گاالکتوز

 + + + ریبوز

 + + + سوربیتول

 ‒ + ‒ رافیهوز

 ‒ ‒ ‒ رامهوز

 ‒ + ‒ بیوزملی

 + + + سالیسین

 ‒ + + سوربوز
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قنکد و  17قکا   بک  لخمیکر  جدای  3گرفتند. ایه 
 ماهای مد   بر س  بد نکد و طک  لسکت   د   

 Prokaryotes های  ناسای  و لأییدی طب  کتاب
The گدنککک  بکککاکتری جداسکککادی و  3برجککک ،  و

، الکتدباسککیلدس کککادئ  ناسککای   ککده  ککامل 
 الکتدباسیلدس  دبروک و الکتدباسیلدس یالنتا وم 

(. همچنیه نتایت حاصل اد بر سک  1جدول  بد ند 
جدای ، بر  3فعادیت ضد میکروب   وماند کگت ایه 

اثرات مثبت     بر  ا ت و  داسدی  بیما ی 5ولی  
دا  ا های بیما یها لدانستند   د باکتریلمام گدن 

 19 – 11ها اد مها  کنند، لدانای  مها  کنندگ  آن
 متر متذییر بد .میل 
 Well Diffusion) تایج حاصل از روش چاهکن

Agar) :     نتککایت بکک   سککت آمککده    ایککه  وش
نگان  هنده اثکر مهکا ی مناسکب ایکه  (1نمد ا   

ها است. ط  ایکه  وش بیگکتریه  ست  اد باکتری
بککر ولیکک   الکتدباسککیلدس کککادئ  اثککر مهککا ی  ا

متر اد میل  66/18با مها   استافیلدکدکدس او ئدس

خد  نگان  ا  و کمتریه میزان مها  کنندگ  نیکز 
 کیرال ولیک   الکتدباسکیلدس یالنتکا وممتعل  بک  
متکککر بکککد . میلککک  66/14 بکککا مهکککا   یسکککانتری

 16نیز با میانریه مهکا ی  الکتدباسیلدس  دبروک 
میل  متر لدانای  باالی     مهکا  ودامکل  40/16لا 

 بیما ی دا اد خد  نگان  ا .
 Disk) کنتهههایج حاصهههل از روش دیههه   

Diffusion Agar) : وش   ایه آمده بدستنتایت  
مها ی ایه  ست  اد  اثر  هنده نگان ،(2 نمد ا     

مها ی ها است. ط  ایه  وش بیگتریه اثر باکتری
اسکتافیلدکدکدس بر ولیک   الکتدباسیلدس کادئ   ا

متکری اد خکد  نگکان میل  33/17با مها   او ئدس
 ا  و کمتریه میزان مها  کنندگ  نیز متعلک  بک  

بکا مهکا   کل ا ر یا ولی  الکتدباسیلدس یالنتا وم
نیز با  الکتدباسیلدس  دبروک متر بد . میل  66/11

متر لدانای  بکاالی  میل  15لا  14میانریه مها ی 
    مها  ودامل بیما ی دا اد خد  نگان  ا .

 1ادامه جدول 

 + + + واکهش گرم

 ‒ ‒ ‒ حرکت

 ‒ ‒ ‒  3NHاز آرژنین 

 ‒ ‒ ‒ کاتاالز

 ‒ ‒ ‒ اکسیداز

 ‒ + ‒ سیترات

15°C رشد در دمای + + ‒ 

30°C رشد در دمای + + ‒ 

45°C رشد در دمای ‒ ‒ + 

 ‒واکهش مهفی:                        +واکهش مثبت: 

 

 
 متر ) روش ااهک(زا بر حسب میلیهای بیماریجدا سازی شده در مهار باکتری هایالکتوباسیلوسمیزان مهار کههدگی  -1نمودار 
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: نتایج حاصل از مقایسه روش چاهک و دیسک
   مقایس  ایه  و  وش،  وش چاهک  نسکبت بک  

لکری برخکد  ا   وش  یس  اد نتایت بهتر و مثبت
اثرات مها  کنندگ  بهتکری  هاالکتدباسیلدسبد  و 

    وش چاه  اد خد  نگان  ا ند ک  برای همک  
الکتدباسکیلدس  ها ایکه مسکأد  نمایکان بکد .جدای 
میلک  13/17با میانریه مها  کنندگ  کل   کادئ

متکر     وش میلک  99/15متر     وش چاه  و 
 یسککک  بکککااللریه میکککزان مهکککا  کننکککدگ  و 

با میانریه مها  کننکدگ   الکتدباسیلدس یالنتا وم
 99/13متککر     وش چاهکک  و میلکک  12/16ککل 

متکر     وش  یسک  کمتکریه میکزان مهکا  میل 
 (.3نگان  ا   نمد ا  کنندگ   ا اد خد  

 
 گیریو نتیجه بحث

 لددیککد  دیککل  بکک الکتیکک  اسککید هککایبککاکتری 
مک  هاباکتریدسیه جمل  اد میکروب  ضد لرکیبات
 اسکتاا ه مکد   طبیعک  نرهدا نده وندان  ب لدانند
(. لددید ایکه لرکیبکات    بکاکتری21  گیرند قرا 

های اسید الکتی  اد ایه نظر حائز اهمیکت اسکت 
هکا میکروفلکد  غادکب بسکیا ی اد ایکه بکاکتریک  

محصدالت لخمیری هستند و    فرآو ی و کنتکرل 

 
 متر ) روش دیسک(زا بر حسب میلیهای بیماریجدا سازی شده در مهار باکتری هایالکتوباسیلوسمیزان مهار کههدگی  -2نمودار 

 
 

 
 مقایسه روش ااهک و دیسک -3نمودار 
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دای ایه محصکدالت نقکش مهمک   ا ودامل بیما ی
کننکد. اد سکدی  یرکر مصکرف محصکدالت ایاا م 

لدانکد مدجکب لعکدیل هکا مک حاوی ایکه بکاکتری
دا های بیما یمیکروفلد   و ه و مها    د میکروب

(.    ایککه 22،23دا  کک  گککر       سیسککتم گ
یکککژوهش بر سککک  فعادیکککت ضکککد میکروبککک  

هککای ،  وی لعککدا ی اد بککاکتریهککاالکتدباسککیلدس
دای گرم مثبت و گرم منا  انتام یییرفت. بیما ی

کلنک  MRSاد محی  کگکت  با استاا ه همچنیه
بک   سکت  هکاالکتدباسیلدسهای لیسی  و خادص 

 هکاالکتدباسکیلدسآمد.  وش مرسدم     ناسکای  
ی  اد جداسادی، آنکادیز خصدصکیات بید کیمیای  

ها است.    ایکه لحقیک  ها اد جمل  لخمیر قندآن
همچنکیه بکر قند اسکتاا ه  کد.  17نیز اد لخمیر 

هکای بید کیمیای ، اساس نتایت حاصکل اد ویژگک 
ها مد   لعییه هدیت بیگتر لا حد گدن  قکرا  ایزود 

هکای ت بید یمیای  باکتریبا مقایس  نتای گرفتند و
مککد   بر سکک  بککا جککداول منککد ج    کتککاب 

Prokaryotes The  هککایالکتدباسککیلدسبرجکک ، و 
، کککادئ  الکتدباسککیلدس ناسککای   ککده  ککامل 
 الکتدباسیلدس  دبروک و  الکتدباسیلدس یالنتا وم

   محادعک  حاضکر، فعادیکت ضکد میکروبک  بد ند. 
سکدی   5بکر ولیک   هکاالکتدباسیلدس وماند کگت 

دا ک  ب  کم   وش  یس  و چاه  مد   بیما ی
بر س  قرا  گرفت اثرات مثبت     بر  ا ت و لمام 

دا  ا مها  های بیما یها لدانستند   د باکتریگدن 
چ     نتایت ایه محادع  با دلر اسکت اثکر کنند. آن

بر  وی هر ینت  الکتدباسیلدس کادئ لر مها ی قدی
، اسککتافیلدکدکدس او ئککدسدای ا یبککاکتری بیمکک

و  یرال  یسانتری ، ا ر یاکل  ،باسیلدس سرئدس
با د. با لدج  ب  حکدو  م  سد ومدناس آئروژینددا

اطمینان و سح  معن   ا ی    ا لباط با فعادیکت 
هکای جداسککادی  ککده مککد   ضکد میکروبکک  گدنکک 

لککدان اد   سککت  آدمککدن ، مکک p≤0/05بر سکک  بککا 
و  Tufail 2011   سککال . اطمینککان حاصککل کککر 

همکا ان فعادیت ضد میکروب  باکتریدسکیه لددیکد 
جدا  کده  الکتدباسیلدس بددرا یکدس ده لدس  

ا ر کیا ، باسکیلدس سکدبتیلی اد ماست  ا برولی  
و  اسکتافیلدکدکدس او ئکدس، سادمدنال لیاک ، کل 

مککد   بر سکک  قککرا   ا نککد.    نتیتکک   ویبریککدکلرا

حساسککیت بکک  باکتریدسککیه بیگککتریه  ویبریککدکلرا
متر  ا میل  3/18لددید  ده با قحر هاد  ودم   د 

   محادع   یرکری لدسک  لانکم  (.17نگان  ا   
لککدان ضککد  2013سککادان و همکککا ان    سککال 

الکتی  جکدا  کده اد  های اسیدباکتریای  باکتری
های بیمکا یفرآو  ه بدم  ینیرکر ی برولی  سدی 

مکد   بر سک  قکرا  دا ب   وش  یسک  و چاهک  
گرفت ک     ی  آن اثکرات مثبتک  مگکاهده  کد. 

 لا 12های مد   نظر    محدو ه متذیر لمام سدی 

دا هکای بیمکا یمها  بکاکتری ب  قا   متر،میل  19
و همکککا ان    سککال  Chowdhury. (20  بد نککد
، فعادیت ضد میکروب  و لددید باکتریدسکیه 2013
 ده اد ماست  ا  وی جدا  الکتدباسیلدسهای گدن 

دای اصل  منتقل  اد غکیا های بیما یبعض  باکتری
بر س  کر ند ک  بیگکتریه اثکر مهکا  کننکدگ   ا 

 42  باسیلدس سکدبتلی دای  وی باکتری بیما ی
متکککر( و کمتکککریه اثکککر مهکککا ی  وی میلککک 

میل  متکر( گکزا ش  15  استافیلدکدکدس او ئدس
(.    صککد ل  ککک     یککژوهش حاضککر 24  کر نککد

اسکتافیلدکدکدس بیگتریه اثر مها  کننکدگ   وی 
متر( و کمتکریه اثکر مهکا ی میل  66/18  او ئدس
متر( مگکاهده  کد. میل  66/11  ا ر یاکل  وی 

Chundawat Hemant  2015و همکا ان    سکال 
ب  ایه نتیت   سیدند کک  لکأثیرات ضکد میکروبک  

مد   محادعک  بکر  وی بکاکتری یهاالکتدباسیلدس
(.    25 های گرم مثبت بیگتر اد گرم منا  است 

اثککرات مهککا   هککاالکتدباسککیلدسایککه محادعکک  نیککز 
هکای گکرم لری  ا نسبت ب  باکتریکنندگ  وسیع

مثبت اد خد  نگان  ا نکد. طک  ایکه بر سک ،    
هکای وکدم مقایس   و  وش  یس  و چاه  هادک 

دا    هکای بیمکا یولی  باکتری  د ایتا   ده بر 
 وش چاه     هم  مدا   بیگتر اد  وش  یسک  

و همککا ان    سکال  Dattaای کک     محادع . بد 
، الکتدباسککیلدس فرمنتککدمانتککام  ا نککد  2013

 و الکتدباسکیلدس ککادئ ، الکتدباسیلدس یالنتا وم
های دبن  برای  ا اد فرآو  ه الکتدباسیلدس بروی 

یت ضد میکروب  جداسادی نمد نکد و آدمایش فعاد
هاد  ودم   د ایتا   ده  ا بر  وی چنکد بکاکتری 

دا بر س  نمد نکد کک  بیگکتریه اثکر مهکا  بیما ی
بر  وی  الکتدباسیلدس یالنتا ومکنندگ  ب  وسیل  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

jm
s.

iu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                             7 / 11

http://rjms.iums.ac.ir/article-1-4815-fa.html


 
 
 

 

 انو همکا   آقاجان جعار

 http://rjms.iums.ac.ir    1396 بهمن، 164، شماره 24دوره    پزشکی رازیعلوم  مجله

 

70 

متککر میلکک  25بکک  انککداده  سککد ومدناس آئروژینککددا
.    ایککه محادعکک  نیککز اثککر (26مگککاهده  ککد  

بر  وی همک   الکتدباسیلدس یالنتا وم آنتاگدنیست 
دای مککد   آدمککدن مگککاهده هککای بیمککا یبککاکتری
   لحقی   یرری    همکیه سکال لدسک   گر ید.

PREMA   هنکککد فعادیکککت ضکککد میکروبککک   
هککای بککر  وی بککاکتری الکتدباسککیلدس یالنتککا وم

 دای منتقککل  ککدنده اد طریکک  آب ماننککدبیمککا ی
 کیرال و  ا ر کیاکل  ،ویبریکدکلرا، سادمدنال لیا 

لا  16های ودم   د اد هاد  in vitro     یسانتری
 بز گتکریهمتر ب  وجکد  آو  . همچنکیه میل  24

ب  انداده  سادمدنال لیا   ویبر    د ودم هاد  قحر
   ایه محادع  نیز  (.27متر مگاهده  د  میل  24
الکتدباسکیلدس ، الکتدباسکیلدس ککادئ هکای گدن 

لدانسکتند     الکتدباسکیلدس  دبروکک و  یالنتا وم
دای مد   بر س  اثکر مقابل هر ینت باکتری بیما ی

لدانکای  مهکا  ممانعت کنندگ   ا ت  با کند کک  
متر متذییکر بکد . میل  19 – 11ها اد کنندگ  آن

 و Saranya    لحقیککک  انتکککام  کککده لدسککک 
Hemashenpagam ضکد فعادیکت 2011    سکال 

سکدی  ولیک  برالکتی   اسید هایباکتری میکروب 
، کلبسکیال یندمدنیک ، ا ر کیاکل  اسکتاندا   هکای

، اسکتافیلدکدکدس او ئکدس، سد ومدناس آئروژینددا
و یرولئدس بر س   کد.  استریتدکدکدس یندمدنی 

الکتدباسکیلدس بیگتریه قد ت مهکا  کننکدگ  اد 
متکر بکر میلک  25با قحر هاد  ودم   کد  یالنتا وم

. (28  مگاهده گر یکد ئروژیندداسد ومدناس آولی  
ایه یژوهش بیگتریه اثر گکیا ی     صد ل  ک    

بککککر  وی  الکتدباسککککیلدس کککککادئ لدسکککک  
 66/18با میانریه مها ی  استافیلدکدکدس او ئدس

فکرح بخکش و همککا ان     متر مگاهده  د.میل 
، ب  کم   وش چاه  و  یس  نگان 2013سال 

گدن  باکتری اسید الکتیک   ناسکای   8 ا ند ک  
،  امنسککدس، کککادئ   الکتدباسککیلدس ککده  ککامل 

،  دبروکک  ،بددرکا یکدس، اسکیدوفیلدس، یالنتا وم
های سکنت   ا ای اثکر ( اد ماستبروی  و فرمنتدم

دای هکای بیمکا یریممانعت کنندگ  بر ولی  باکت
 استریتدکدک کل ،ا ر یا او ئدس، ستافیلدکدکدسا

هستند. لدانکای  مهکا   ودرا ی  یرولئدس و ییدژنز
متکر متذیکر بکد  و میلک  15-8ها اد کنندگ  گدن 

 الکتدباسکیلدس اد باکتریکای  ضکد اثکر بیگکتریه

   صکد ل  کک      .(29   کد مگکاهده یالنتکا وم
هکای  ناسکای   کده یژوهش حاضر اد میان گدنک 

 الکتدباسیلدسکمتریه اثر ضد باکتریای  مربدط ب  

 بد . یالنتا وم
 Noopurلحقیقات انتام  کده لدسک  بر اساس 

Agrawal  وAlka Prakash  بککر  2013   سککال
 وی ینیر و کگ  مگخص  د ک  فلد  الکتیکک  

هکای الکتدکدککدس، غادب جدا  کده  کامل گدنک 
و ددکدندسکککتدک یکککدیدکدکدس، الکتدباسکککیلدس 

هککای اخیککر بسککیا ی اد (.    سککال30  هسککتند
هکای اسکید  انگمندان بک   نبکال یکافته بکاکتری

انکد. بک  الکتی  بدم  با کا بر های گدناگدن بکد ه
و همککا ان    سکال  Abd E1 Gawadطد  مثکال 

هکای    کگد  مصر اد  یر سکنت  بکاکتری 2010
بک  اسید الکتی   ا جداسادی نمد ند کک  متعلک  

هکککای الکتدباسکککیلدس، ددکدندسکککتدک، جکککن 
انتروکدکدس، استریتدکدکدس و آئروکدکدس بد ند 

 31 .)Lelise  مال  2014و همکا ان    سال    
هککای اسککید الکتیکک   ا اد غربکک  الیککدی  بککاکتری

و  Ergoهکای های لخمیری سنت  ب  نکامند یدن 
Taj   32جداسادی نمد ند.) Rossetti  و همککا ان

هکای ینیکر     مال ایتادیا اد نمدن  2008    سال
 .Lهکای ، بکاکتریGrana padanoسنت  بک  نکام 

delbrukii lactic ،L. helveticus  و
Streptococcus thermophillus  ا بکک  صککد ت 

و همکا ان هم  Mbawala(. 33غادب جدا نمد ند  
   کگد  کامرون اد نمدن  محصدل  2013   سال 

 pendidamلخمیککری حاصککل اد  ککیر بکک  نککام 
هککا  ا جداسککادی نمد نککد. سککس  الکتدباسککیلدس

هکا بکر ولیک  فعادیت ضد میکروبک  الکتدباسکیلدس
اسککتافیلدکدکدس او ئککدس و ا ر ککیا کلکک  مککد   

هکا فعادیکت ضکد بر س  قرا  گرفکت. همک  ایزودک 
اسکتافیلدکدکدس او ئکدس  وب  خدب  بر ولی میکر

محکاب  بکد .     نگان  ا ند ک  با نتایت محادع  ما
ها بر خالف محادع  مکا قکا   صد ل  ک  هم  ایزود 

(.    ایکه 34ب  مها    د ا ر کیا کلک  نبد نکد  
هکا اد محادع  هم لالش  کد لکا حکد امککان نمدنک 

اد  مناط  بکر و  ا ای کمتکریه آدکد گ  انسکان  و
های سنت  لهی   دند.    همیه  اسکتا نمدنک   ام
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بر ا ی اد محل  انتام  د ک  اد ودم حضد  سکدی 
های لتا ی    آن منحق  اطمینان وجکد   ا کت. 
   منحق  مد   بر سک  امککان لهیک  دبنیکات بک  
صد ت صنعت  وجد  ندا ت و محصدالت دبن  بک  

چک  چنکان  کد. یده سنت  و    منادل لهی  مک 
 فت مگخص  د منحق  مد   بر س  اد نتظا  م ا

های اسید الکتیک  بسکیا  غنک  نظر لند  باکتری
های مد   بر سک  طیکف با د و الکتدباسیلدسم 

متذیری اد فعادیت آنتاگدنیست   ا بر ولی  بکاکتری
دای  ستراه گکدا ش نگکان  ا نکد. بکا های بیما ی
 ات ک  ساالن  هزین  دیا ی صکرف وا لدج  ب  ایه

های آغادگر جهکت لددیکد دبنیکات صکنعت  باکتری
 د  و ب   دیکل خکداص منحصکر بک  فکر  ایکه م 

ها با لذییکر ک  ایه باکتریو ب   دیل ایه هاباکتری
های مضر لدانند سبب نابد ی باکتریفلد   و ه م 

   بدن  دند و اد ایکه طریک  بک  سکالمت انسکان 
ضکرو ی  کم   ایان  کنند محادع     ایه دمینک 

هکای بیگکتر  وی  سد و انتکام بر سک ب  نظر م 
با کد. های  ناسای   ده بسیا  ا د مند مک گدن 

ها امکان لهی  محصکدالل  بکا همچنیه ایه باکتری
صنعت   ا فراهم مک  های سنت     مقیاسویژگ 

ها ب   رای  ویژه و آو ند، اما استاا ه مناسب اد آن
تکایت حاصکل اد ایکه محادعات بیگتری نیکاد  ا  . ن

محادع  بیانرر وجد  یتانسیل بدم  و مل     لهیک  
های آغادگر جهت لددید دبنیات بک  صکد ت باکتری

باال اسکت.  های وحری و طعم صنعت  و با ویژگ 
های مددککدد  همکراه بکا همچنیه استاا ه اد  وش

هکای های فندلیس  برای لأیید لگخیص گدن آدمدن
 د . با لدج  ب  لدصی  م  الکتدباسیلدس جدا  ده

هکا    سکالمت لأثیرات مثبت ایه  ست  اد باکتری
گر   برای اثبات ایکه اثکرات    انسان ییگنها  م 

، لحقیقککال  بککا اسککتاا ه اد  ککرای    ونکک  بککدن
هکای اسکید الکتیک      ابحک  بکا کنتکرل باکتری
 های گدا    انتام  د .بیما ی

 
 تقدیر و تشکر

با سساس فراوان اد لمام  وزیزان  کک  مکا  ا     
 اند.اجرای ایه یژوهش یا ی نمد ه
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Abstract 
Background: Lactic acid bacteria interfere to improve the taste of food products and and to 

prevent the growth of food spoilage organisms and pathogens with producing antimicrobial 

substances called bacteriocin. To study the antagonistic effect of isolated Lactobacillus from 

soil where native yogurt is processed against pathogenic bacteria is the purpose of this study. 

Methods: In this cross-sectional study, Lactobacillus isolated from the soil contaminated 

with native yogurt waste were identified with the help of biochemical methods. The 

antimicrobial quality of supernatant fluid was tested against five pathogenic bacteria using 

diffusion agar and disk diffusion agar methods. Each test was repeated three times to reduce 

error and inhibition zone diameter measured then their antimicrobial ability were compared. 

Results: According to the results, three species of Lactobacillus were identified. These 

bacteria included Lactobacillus casei, plantarum and delbrueckii. Also, these bacteria 

showed their good antimicrobial ability against pathogenic bacteria. The most antibacterial 

effect was abserved from Lactobacillus casei against Staphylococcus aureus in well diffusion 

agar method with inhibition zone diameter of 18.66 mm. 

Conclusion: A great variety of bacteria producing bacteriocin with antibacterial activity 

against pathogenic bacteria exist in traditional dairy products, and it is recommended to use 

them in the production of industrial dairy products. 

 

Keywords: Lactobacillus, Antimicrobial activity, Pathogenic bacteria 
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