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 Real time PCR روش عا آن انیع عر اومیفیع ومیاوعاکتریفیع
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   چکیده

 

 طیف   سالمونال .استای، گرم منفی، بی هوازی اختیاری  باکتری روده انتروباکتریاسه خانواده از سالمونال باکتریزمینه و هدف: 

 .شفود یعمفدتا  از طریفت تمفاس مسفتویغ و سیرمسفتویغ بفا منشفأ آلفوده منتوف  مف           قفرار داده  تأثیر تحت را داران  مهره از وسیعی
 انتشفار  و( در مواومت دارویی intژن اینتگرون ) .استبیماری خطرناک عفونی و بیماری مشترک انسان و حیوانات  یسسالمونلوز

اینتگفرون سفالمونال تیففی    مولکولی ژن  بررسیهدف  .ستا باکتریها مواومت داروییمهغ در  عام و  موثرباکتری در بدن میزبان 
 باشد.می Real time PCRبر بیان آن با روش  بیفیدوباکتریوم بیفیدومجدا شده از منابع سذایی و تاثیر پروبیوتیک  موریوم

در ظفرف   .از شفهر اراک جداسفازی گردیفد    )شیر، گوشت، مفر،، مفاهی و سیفره(    نمونه مواد سذایی 138پروژه این در  :روش کار

به آزمایشگاه میکروب شناسی منتو  شد. در آزمایشگاه جهت آماده سازی   دماییشرایط  با رعایتاستری  و درپوش دار مخصوص 
کی های انتخابی افتراقی مک کفان  محیط مایع فوقانی در ظرف استری  جهت آزمایشات نگهداری شد. ازاز سانتریفوژ  پسنمونه ها 

   گرفت.درجه سانتی گراد قرار  37ساعت در دمای  24برای آگار، بیسموت سولفیت آگار  (SS) شیگال-سالمونال (MC)آگار 

واکفن    تیففی موریفوم جفدا گردیفد، روش     سفالمونال جدایه  12با روش بیوشیمیایی تعداد  نمونه موادسذایی 138 بین از :ها یافته

دارای بیشفترین اهمیفت   سفالمونال تیففی موریفوم     .بررسفی حوفور ژن اینتگفرون انجفام گرففت     ای پلیمراز جهت افتراق و  زنجیره
 .باشد جهانی می له از طریت مدفوع و مواد سذاییوکه عام  رایج منت استزایی در انسان و دام و طیور  بیماری

ست کفه ایفن ژن در گفروه تیمفار     نکه بیانگر ا -13/1برابر  intIبرای ژن  Fold Changeمیزان در این مطالعه  گیری: یجهنت

بر بیفان ژن   بیفیدو باکتریوم بیفیدومعم  اثر ضد میکروبی پروبیوتیک دارد و این کاه   برابر 13/1شده نسبت به گروه سیر تیمار 
با داروهای ضد میکروبی رایج، اثفرات ضفد بفاکتری     بیفیدوباکتریوم بیفیدومدر واقع درمان ترکیبی پروبیوتیک  .نشان داداینتگرون 

 .دهند نشان می سالمونال های خوبی را علیه گونه
 

 : گزارش نشده است.تعارض منافع

 حامی مالی نداشته است.: منبع حمایت کننده

 ها کلیدواژه

   وم،یمور یفیت سالمونال

 ،یکیوتیب یآنت تیحساس

 Real time PCR 
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Abstract   
 

Background: Salmonella have general characteristics of the Enterobacteriaceae family, 

gram-negative bacilli, voluntary anaerobes, non-acid fast and without spores, a large group 

of bacteria. Salmonella typhimurium is one of the most important causes of food poisoning 

in humans in the world. This organism is one of the most common pathogens that can be 

transmitted from animals to humans. Gastroenteritis is the most common Salmonella 

infection caused by these serotypes. Salmonella is transmitted through the consumption of 

contaminated food, which has led to increased public health concerns. Antibiotic resistance 

genes in Salmonella cause them to become resistant to antibiotics. Salmonella species have 

the ability to acquire antibiotic resistance in a variety of ways. The emergence of antibiotic 

resistance has now become a growing problem among Salmonella species and has created 

increasing health and medical problems in the control and treatment of infections caused by 

this bacterium. Therefore, the pattern of antibiotic resistance in samples Salmonella is 

clinically very important. Rapid and reliable tests in medical, veterinary and food 

laboratories for the diagnosis of Salmonella are important and necessary. Salmonella affects 

a wide range of vertebrates and Salmonella infections in humans occur mainly through the 

consumption of substances contaminated with this bacterium. The disease must be diagnosed 

very quickly. Invasion of the intestinal mucosa is an important and fundamental step in the 

pathogenesis of Salmonella. Salmonella typhimurium is mainly transmitted through direct 

and indirect human contact with an infected source. Salmonella carries chromosomal and 

plasmid genes that play a major role in the virulence and invasion of this bacterium. One of 

the most important virulence factors is the Salmonella Vir, Inv, and Int genes. 

Bifidobacterium bacteria can be named as the most important probiotics used in food 

products. Bifidobacterium (Langum, Catnulatum, Bruch, Bifidum) are gram-positive bacteria 

that are the dominant and normal intestinal microflora in 80% of children and 25% of adults 

is considered. Due to the probiotic effects of Bifidobacteria, these bacteria as living 

microorganisms that have a positive effect on the treatment of pathogenic conditions, our 

findings showed that the integron I gene has a high prevalence among Salmonella species. 

Bifidobacterium is one of the most important species of probiotics known and today 

extensive efforts are being made to use them in food products. Probiotics are in fact food 

supplements containing living microorganisms that affect the health of their host by 

balancing the microbial flora of the gastrointestinal tract. 

Yogurt is the most common dairy product containing probiotics, and other ingredients such 

as cheese, fermented and non-fermented milk, and fruit juices can also be used as probiotics. 

Dietary supplements can generally also contain probiotics. The aim of this study was to 

molecularly investigate Salmonella typhimurium integron gene isolated from food sources 

Keywords 

Salmonella typhimurium, 

integron I, II, III, 

Probiotic,  

Real time PCR 
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and the effect of Bifidobacterium bifidum probiotic on its expression by Real time PCR. 

Methods: In the present study, 138 food samples (milk, meat, chicken, fish, etc.) were 

collected to advance the project and transferred to a microbiology laboratory in a sterile 

container with a special lid at 4° C. In the laboratory for preparation,  samples were 

precipitated with a uniform solution of phosphatase phosphate and then solid particles and 

woody substances in food, using a centrifuge at 3000 rpm for 5 minutes and the upper liquid 

in another sterile container. Stored at 4° C for subsequent experiments. Culture and Isolation: 

After culturing and growing the samples, Salmonella-Shigla agar (MC) agar, hectone, 

bismuth sulfite agar were transferred to differentiated mediums of McConkey Agar (MC) 

and placed at 37° C for 24 hours. Suspected Salmonella colonies (green colonies with black 

halo or without black halo) to confirm the diagnosis by biochemical tests and differential 

media TSI, SIM, Simon citrate, urease, MRVP, lysine iron agar, Broth malonate, IMViC was 

performed. After culturing in solid medium, BHI was refrigerated at 4° C. Isolated bacteria 

that had a + - + - reaction in the IMViC test and an alkaline / acid reaction in TSI medium 

were selected and isolated with suspicion of oxidase and ONPG colonies suspecting 

Salmonella and by comparing the results with tables Biochemical, biochemical confirmation 

of bacteria was performed. After extracting DNA from isolated Salmonella typhimurium 

isolate, the polymerase chain reaction was performed using the necessary materials and a 

suitable program, the presence of II, Int, Int III IntI genes was investigated with a specific 

primer. Determination of intI gene expression under the influence of Bifidobacterium 

bifidum probiotic. Before performing the polymerase chain reaction, 0.1 mg / ml gram of 

Bifidobacterium bifidum probiotic was infused in 20 ml of BHI and half of McFarland was 

added to Bifidobacterium bifidum intI positive. After 15 hours of incubation (Late log phase) 

is the best step for RNA extraction. After 15 hours, RNA extraction was performed. 

Bacterial suspension (bacteria with intI gene and determined by their MIC in the presence of 

probiotic Bifidobacterium bifidum, which are in the logarithmic phase of growth) (OD = 0.4-

0.6 = 600-4) was used. The Qiagen DNase kit was used to remove genomic DNA. cDNA 

synthesis was performed using Reverse AMV enzyme at a concentration of 25 l / unit 

(Roche) then to calculate the expression of integron gene and draw diagrams Corresponding 

software was determined and the amount of target gene expression was calculated. 

Expression rate analysis was performed by relative measurement of mRNA expression 

compared to standard strains. 

Results: In this study, Salmonella typhimurium integron virulence gene isolated from 

clinical cases under the influence of bifidum probiotic was identified by Real time PCR 

technique. From 138 food samples, 12 Salmonella strains were isolated, all of which had 

integron I gene. And the effect of antimicrobial agent on gene expression and according to 

the research done in this study, the Fold Change rate for intI gene is -1.13, which indicates 

that this gene in the treated group compared to the untreated group /13. Decreased 1 times. 

Which indicates a decrease in the expression and relative inhibitory effect of 

Bifidobacterium bifidum and a 1.13% decrease in the expression of the gene under the 

influence of probiotic treatment.  

Conclusion: In fact, combination treatment of Bifidobacterium bifidum probiotics with 

common antimicrobial drugs showed good antibacterial effects against Salmonella species 

and the rate of increased bacterial growth was dependent on the probiotic concentration. As a 

result, low-dose probiotics can be a viable alternative to single-drug treatment for Salmonella 

infections, with benefits such as preventing adverse effects during treatment, saving on 

medication, and reducing costs. 
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 مقدمه
 اامی ونااالا  ااامهالاد     دارای ویژگاا  ساامونالها م

 اامی گاارف ا باا   باا   ااالا ی  بمساا   هتروبمکتریمساا  ا
اسپالر  گرو  بزرگ  ا  فست و بدون  اات مری   غ ر اس د

ا   ت با  االریاالف   سامونالها  بمکتریهم ب  شنمر اا  روهاد   
والاا  اسانالا ت  امی غایای  در اهسامن در      ترین اهم

جهمن ب  شنمر ا  رود  این ارگمه سم یک  ا  شمیع ترین 
  بمشاد  اا  قمب  اهتقمل ا  ح الاهمت ب  اهسامن    می ژنپمتال

وبالهاات گمسااترواهتریت شاامیع تاارین و اتااداول تاارین  
است کا  تالساا ایان ساروت    ام ای امد        سمونالهای 

ا  طریق اصرف االاد غایای    سمونالهاگردد  بمکتری  ا 
یمباد کا  ا  ار با  افازایا ه راها  در        آوالد  اهتقمل ا 

  (1) سطح بهداشت ونالا  شد  است
بموا    سامونالها م  اقموات آهت  ب االت ک  در   می ژن

گردهد گالها     ام اا    اقموات آههم هسبت ب  آهت  ب الت ك
این تالاهمی  را دارهد ک  ا  را   می اختلف  سمونالها  می

اقموااات  اامی آهتاا  ب ااالت ک  را کسااب هنمی ااد  باارو  
اقموات آهت  ب االت ک   ام اک االن با  ا اکل  رو با        

تبادی  شاد  و    سامونالها   امی  گسترش در ا امن گالها   
اعضات بهداشت  و پزشک  رو افزای   را در ک تارل و  

وبالهت  می حمص  ا  این بمکتری ب  وجالد آورد   درامن
است  بدین جهت بررس  او الی اقموات آهت  ب االت ک   

بساا مر حاامهز ا ن اات  ساامونالهادر هنالهاا   اامی باامو    
بمشااد  آ ااامیا  اامی سااریع و قمباا  اوتناامد       ااا 

 می ت خ ص پزشک   دااپزشک  و صا میع   درآ امی  م 
ی اهام و  ااار  سامونالها م  غیای  با  ا واالر ت اخ ص   

  (2) رسد ضروری ب  هور ا 
قارار   تأث ر تحت را داران اهر  ا  وس ع  ط ف سمونالها

را   ا  ونادتم   اهسامن  در سامونالهای    امی  وبالهات  و داد 
در ایاران   د اد  اا   رخ بمکتری این ب  آوالد  االاد اصرف

 اسااهمل در اهساامن   پاا  ا  ای مدک  ااد دوااا ن ومااا  
بمشد ک  جهت جلاالگ ری ا    ا سمونالها بمکتری ش  ا 
ب نامری ا لا  ساریع ت اخ ص داد       بمیست ا اهت مر 

تهمجم با  اخامر رود  ارحلا  اهام و اسمسا  در       شالد
 سمونالها ت ب  االریاالف بمشد   ا  سمونالها م  ای  ب نمری

وندتم  ا  طریق تنمس استق م و غ راساتق م اهسامن بام    
  امی  ژنحماا     م سمونالها   شالد ا ا  أ آوالد  ا تق  

کرواال وا  و پاسن دی   ست د ک  در حدت و تهمجم 
 تارین  اهام این بمکتری هقا وناد  و اسمسا  دارهاد ا     

 بمشد ا  سمونالها Vir , ,Inv  ,Int  می ژنوالاا  حدت  
(3  4)  

کا  در اهت امر    باالد  واحاد می ژهت کا      م ای ت رون 
 امی   کمست  می ژه  اتحرک در ا من ا کروارگمه سام 

باام  اام  ای ت اارون ا باا  شاارکت دارهااد  تحاارک گاارف 
  م ای ت رون  شالد ا  م تسه     م و تراهسپال ون پاسن د

ا  طریق تراهسپال ون  ام و پاسان د  ام اهت امر ژههامی      
اقموات در ا من بمکتری  م را ااکمن پییر ا  ک  د  با   

در ساالی   ام االجاب     ای ت رون هور ا  رسد ک  حضالر
ت ب  اهالاع بمکتری  امی رایا     م هسب افزایا اقموات آن

هقاا اهنا  در ای امد     I می کاس    ای ت رونشالد ا 
 امی ن دگمها  دارهاد  رایا  تارین کمسات        این اقموات

ارتبا بم اقموات در برابر ط ف   می ژنحموی  ای ت رون
  اام  ب الت ااك وساا ع  ا  والاااا  ضااد ا کروباا   آهتاا  

    (5) ستا  م د اهبکتمهت  م  سپت ك آهت 
Resistance Integrons     بر اسمس تاالاو  ژن ای ت ارا

(int)  ام   دست   می ای ت ارون IV  III  II  I    و اا اراV 
تراهسااپال ون  اام و پاساان د می  ISکاا  در ارتباامر باام 

اختلف بالد  و در صالرت فرا م آادن شرایا ا مساب ا   
 ای ویك بمکتری ب  بمکتری دی ر ب  صالرت درون گالها   

  (7  6) شالهدا  ا تق ای برون گاله  
اعنالال  در بمکتری  امی گارف    Iای ت رون  می کاس 

وجاالد دارهاد  آن  ام در     اهتروبمکتریمسا  ا ب  ب  ویاژ   
دید  شاد    سمونالهابس مری ا  هقمر ده م در ایزوو   می 

کمسات ژها  اختلاف در     100تم ک الن با ا ا     (8)اهد
ن  امی  کمست در ارتبمر بام ای ت ارو   50ای ت رون  م و 

تالص ف شد  است ک  االجب اقموات ب  تنما   Iکاس 
آهت  ب الت ك  امی بتمالکتامف  تنامف آا  الگل کال یاد م      
کلرااب  ک   تاری اتاالپریم  ریباماپ ن  اریتروامیسا ن      
فسبالامیس ن  استرپتالامیس ن  و  کالامیسا ن  ترک بامت   
نهمرتمی  آااله الف و دی ار آهتا  ساپت کهم اا  شاالهد       

ی مد اقموات آهتا  ب االت ک  هقاا بسا مر     ب مبراین در ا
  (9) اهن  دارهد

 امی   ا  جدایا   %22-59ای ت رون  می دست  اول در 
ب  اتر    کل   ک  بمکتری  می گرف ا با  وجاالد دارهاد   

 می دست  اول ک  روی کرواال وف بامکتری  ام    ای ت رون
اهد در جدای   می امرج ب نمرستمن با  وجاالد    واقع شد 

 ام    می  ک  روی پاسن د و تراهسپال ونا  آی د اام آن 
 ام   قرار دارهد اکثرا  در اح ا  می کل   ک  و ب نمرستمن
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  (10) گ رهد شک  ا 
 م ا  دو قسانت بام تاالاو  ثمبات و یاك       این ای ت رون

قسنت اتغ ر ت ک   شد  اهد  بخا ثمبات سانت کا     
int I)  Attachement site (att I )شما  آهزیم ای ت ارا   

( و بخا ثمبت دی ر سانت   Pintتالرژن ای ت را  )و پرواال
)ژن اقموااات باا    qacE   اامی ژنکاا  اعنااالال  دارای  

ترک بمت نهمرتامی  آااله االف امه اد ات ادیالف بروامیاد و      
)ژن اقموااات باا  ترک باامت    sul Iسااترینمید( و ژن 

سالوبالهما دی( است  در با ن دو قطعا  ای ت ارون یاك     
همح   اتغ ر داال  وجالد دارد ک  حموی یاك یام ن اد    
کمست ژه  اقموات ب  آهت  ب الت ك است ک  تحت ب من 

  (11) گ رهاد  قارار اا    PC نزامن پرواالتالر قدرتن اد  
در  I امی کااس     یامدی ا  حضاالر ای ت ارون    اطموعمت

ای ت ارون    تری  می گرف اثبت ه ز اراه  شاد  اسات  بمک
اااا  تالاه اااد درون  سااامونالها مدر  I ااامی کااااس 

  12) تراهسپال ون  م  کرواال وف و پاسن د قارار گ رهاد  
13)  

ا  تالان ب  و الان اهم  ب ب دوبمکتریالفا  بمکتری  می 
تاارین پروب الت ااك  اامی اااالرد اسااتبمد  در احصااالالت 

)اله االف  کامت الالتالف     تریالف  ام ب ب دوبمک غیای  همف برد
ا  بمکتری  می گرف اثبتا   سات د کا      برو   ب ب دوف(

درصاد ا  کالدکامن و    80ا کروفلالر غموب و طب ع  رود  
  بم تالج  ب  اثرات شالد ا درصد بزرگسمالن احسالب  25

  این بمکتری  م ب  و االان  ب ب دوبمکتریالف  مپروب الت ک  
ا کروارگمه سم  می  هاد  کا  اثاری اثبات بار دراامن       

دارهد یمفت   می ام ه من داد کا  ژن    ای  ب نمریشرایا 
دارای شاا الع باامالی  در باا ن گالهاا   اامی I ای ت اارون 

 تارین گالها  ا  اهم  ام ب ب ادوبمکتریالفاست   سمونالها

و ااارو     (14)  امی پروب الت اك ش مات  شد   ساتن 
 اامی وساا ع  در جهاات اساتبمد  ا  آههام در       تااش 

پروب الت ك  م  .احصالالت غایای  در حامل اه امف اسات
در حق قااات  ااامی اکنااا  غااایای   ااامی حاااموی   
ا کروارگمه سم  هد   ست د ک  بم ای مد تعامدل در فلاالر   
ا کروب  دست م  گاالارش  روی سااات  ا زبامن ااالد     

  (15) گیارهد تمث ر ا 
 حااامویتااارین اااامد  وب ااا    اعناااالل  امسااات
مه ااد پ  اار  ترک باامت ا دی اارا   و ساات م پروب الت ااك

شاا ر می تخن اار شااد  و غ رتخن ااری  آب ا ااال  ه ااز 
  ونالااام  اسااتبمد  کااردو ااالان پروب الت ااك  تااالان باا ااا 

 تالاه د حموی پروب الت کهم بمشا د  اکنلهمی غیای  ه ز ا 

ای ت ارون  االوکالو  ژن  بررس    دف این اطموع   (14)
جدا شد  ا  ا مبع غایای  و تامث ر    سمونالها ت ب  االریالف

بر ب امن آن بام روش    ب ب دوبمکتریالف ب ب دوفپروب الت ك 
Real time PCR  بمشد ا 

 
 روش کار

در اطموعااا  حمضار جهات پ  ابرد      نمونه برداری:
) ش ر  گالشت  ارغ  ام    هناله  االاد غیای  138پروژ  

و در ظارف اساتری  و درپاالش دار     جناع آوری  و غ ر (
درج  سمهت  گاراد با  آ امی ا م      4 دامیاخصالص در 

ا کروب ش مس  ا تق  شد  در آ امی  م  جهات آاامد    
هناله   م بم احلالل فسبمت بمفرسمو ن یک الاات و   سم ی 

سپ  ذرات جماد و االاد ا ب  االجالد در االاد غیای   
ور در دق ق  ب  د 3000بم استبمد  ا  سمهتریبالژ بم سروت 

دق ق  رسالب داد  شد و امیع فالقامه  در ظارف    5ادت 
درج  سمهت  گراد جهت آ امی مت  4استری  دی ری در 
 بعدی ه هداری شد 

 م  در  بعد ا  ک ت و رشد هناله  :کشت  و جداسازی
 (MC)اح ا  می اهتخمب  افتراقا  ااك کامهک  آگامر     

ساالوب ت  آگمر   کتالن  ب سانالت   (SS) ش  ا-سمونالها
درجا    37ساموت در داامی    24آگمر اهتقمل و با  اادت  

 امی ا اکالک    پرگ ا   (16) سمهت  گراد قرار داد  شدهد
س م  و یام باادون     می سابز بام  موا  )کل   سمونالهاب  

 می   موا  سا م ( را جهت تمی د ت خ ص ب  روش تست
  س نالن  TSI   SIMب الش ن می  و اح ا  می افتراق  

  و ااازین ایااارون آگااامر     MRVPآ    اور ساا ترات   
پا  ا ک ات در     صالرت گرفت IMViCاموالهامت براث  
درج  سمهت  گراد قارار   4در یخچمل  BHIاح ا جماد 

  -+  - می جدا شد  ک  دارای واک ا +     بمکتریگرفت
و واک ا آوکمو ن/اس د در احا ا    IMViCدر آ امیا 

TSI اکسا دا  و     اامی  بالدهد اهتخمب شدهد و بام تسات
ONPG   و  (16)را جدا کارد   سمونالهاکل   ا کالک ب

بم اقمیس  هتمی  بدست آاد  بم جداول ب الش ن می  تمی د 
 ب الش ن می  بمکتری صالرت گرفت 

او ااال یاام   DNAاسااتخراج  :DNAآماااده سااازی  
Template رای اه اامف واکاا ا بااPCR   طاا  دوارحلاا

ساالی    هنالها  ااالاد غایای     138صالرت پییرفت  ابتادا  
جاادا شااد  ا  ب ناامران را در   ساامونالها ت باا  االریااالف 

در ایان حموات      شاد  قرار داد  lµ 2 می اخصالص  والو 
 2×  109کدورت  اعامدل    mgدر  ر  بمکتریهمتعداد بمید 
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دق قا  در دور   5سپ  هناله   م را ب  ادت  مشد داشت  ب
ا   lµ 100سمهتریب الژ کارد   ساپ     rpm 4000االتالر 
 lµ 10و  برای ح  کردن دیالار  بمکتریهام  Prelysisبمفر 
در  ار   را ب  والو  اخصالص اضامف  شاد    Ribotynaseا  

  17) ارحل  اضمف  کردن هناله   ام ااالب  ام  د  شاد    
18)  
اه امف    DNAاطمبق دستالر اوعن  کمرامه  استخراج  

والو  اخصاالص   Vortexگردید  در ارحل  بعد ب  وس ل  
 55در دااامی  Hot plateرا اااالب  اام  د  سااپ  در 

ساپ    دق ق  قرار گرفت  30درج  سمهت  گراد ب  ادت
100 lµ       امی   ا  احلالل ک  کاماا وازج اسات با  والوا 

اخصالص اهتقمل داد  شد  این آارین ارحل  روهد آامد  
  بمشد ا سم ی 

در هنالها    DNAغلوت  :DNAارزیابی کمی وکیفی 
ا  روش فلالرواتر بررسا    بم استبمد   می استخراج شد 

ثمه    قمبل ت  5 امن اهدا   گ ری سریع در کنتر ا   شد 
و تع اا ن  DNAاهاادا   گ ااری اقاامدیر بساا مر کاام     

  می بمالتر بدون ه م  ب  رق ق سم ی صالر گرفت  غلوت
 3طبق اطموعمت اه مف شاد    : آماده سازی پرایمرها

 پراینر ا مسب اهتخمب و جهت ته ا  با  شارکت   جبت 

Bioneer  ( 1)جدول  سبمرش داد  شد 
 Multiplexواکنش زنجیره ای پلیمراز چندگاناه  

PCR)) : ا  اسااتخراج پاا DNA   ساامونالها ت باا   ا
ای پل نرا  بم اساتبمد    ایزوو  شد  واک ا  ه  ر االریالف 

  II ا  االاد ال ف و برهما  ا مسب   بررس  حضالر ژههامی 

,Int , Int III IntI      بم پراینر ااتصمص  صاالرت گرفات
االاد ال ف برهما  ا مسب و پراینر می ااتصمص  در  یار  

پا  ا  آاامد  شادن هنالها   اخلاالر       آورد  شد  است 
 با  دسات م  تراالسامیکلر    lµ 25حمص  در ح م ههمی  

 Gradient Masterrcyclerآونمن سااامات ک اااالر 

Eppendorf  رارت آن بارای  ک  ا  قب  روشن و درج  ح
  برهماا  ت وا م   یمفات   اهتقمل شداراح  اختلف ت و م 

سامونالها    PCRدرج  حرارت و  امن برای اه مف اراح 
و  F باام اسااتبمد  ا  پراینر اامی فااالروارد ت باا  االریااالف

  بالد  2 براسمس جدول R ریالرس
اوکتروفالر  ژل آگمرو   روش  استمهدارد برای بررسا  و  

  ازایامی  بمشاد  ا  PCR ا حمص   DNA تبک ك قطعمت
ایاان روش ساامد  و سااریع بااالدن اه اامف آن و تالاهاامی    

است  االقع ات و احا  در ژل    DNA جداسم ی قطعمت
تالسا رهگ آا زی بم غلوت  امی پامی ن احلاالل رهاگ     
اریتروژل و ا م د  استق م آن تحت تاأث ر تامبا هاالر    

 DNA    برای جدا کردنشالد ا  ا خصامورای ب با 
 شاد  و   غلوت بمالی ژل آگمر  استبمد  بم طالل کالنك ا

 می  بام طاالل بازر       DNA در حمو  ک  برای تبک ك
  گرفت می پمی ن آگمرو  االرد استبمد  قرار  غلوت

بررساای ا اار یااد میپروباای پروبیو یاا      
ا  : بیفیدوباکتریوم بیفیدوم بر بیان ژن اینتگارون 

سموت( برداشت کارد    24تم  16کل   تم   ک ت شد  )
  کاادورت شاادرف ف زیالوااالژی اسااتری  حاا    و در ساا

سارف   برای تطامبق ا  اك فمرو د بالد   5/0سالسپمهس الن 

 (17)پرایمرهای ژن اینتگرون مورد مطالعه  -1 جدول

 نام آسازگر توالی دما bp اندازه

160 59 F:CAGTGGACATAAGCCTGTTC 

R:CCCGAGGCATAGACTGTA 
Int I 

788 59 F:CACGGATATGCGACAAAAAGGT 

R:GTAGCAAACGAGTGACGAAATG 
Int II 

979 59 F:GCCTCCGGCAGCGACTTTCAG 

R:ACGGATCTGCCAAACCTGAC 
Int III 

 

 PCRبرنامه تنظیغ درجه حرارت و زمان برای انجام مراح   -2جدول 

 تعداد سیک  زمان)ثانیه( دما)درجه سیلسیوس( مرحله

 - 600 95 واسرشت اولیه
 - 30 95 واسرشت
 - 40 55 اتصال

 - 60 72 بازآرایی)گسترش(
 35 600 72 بازآرایی نهایی)گسترش(
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 5/0تم کدورت  ا مب  بم  استبمد  شدف زیالوالژی استری  
  (16)اك فمرو د ای مد گردد

پروبیو یااا  بیفیااادوباکتریوم   MIC عیاااین 
  2/1صابر   ی مابتدا در اح ا اغایی غلوتها  : بیفیدوم

- ته   گردید  ب   ر یك ا  رقت غ ر  و 16/1  8/1  4/1
سالسپمهسااا الن بااامکتری  lµ 20شاااد     ااامی ته ااا  

cfu/ml 105)اعمدل
م با    ا ( اضمف  شد  ساپ  والوا    5×

درجاا  سلساا الس گراخمهاا    35سااموت در  24ااادت 
 ام و  گیاری شدهد و کدورت و یم ودف کادروت در والوا    

اطمبق بم  ا زان حداق  غلوت بم دارهدگ  تع  ن گردید 
( حااداق  غلواات اهاامر ک  ااد     ( NCCLSاسااتمهدارد

(MICs)  در اح ا االور    تاالن  سمونالها ت ب  االریالف
اك فمرو اد   5/0سپ  کدورت آن  م بم   ک ت داد  شد

سمونالها ت با   ا  سالی     (16) گرفتاالرد س  ا قرار 
 شد ب  و الان شم د اثبت در این تست استبمد   االریالف

 و الف ل ز ا  ترک ب  ت ب  االریالفسمونالها سالسپمهس الن 
 DMSOحال  در یك س  س  gµ 2048آن بم غلوت 
امها     96در نم اك   MICبرای گیاشتن    سمات  شد

ا  اح ا ک ات ااالور    تاالن     lµ 100در ارحل  اول 
براث در نم ك  م ریخت   در ارحل  دوف سالسپمهسا الن  

ریخت  و تم نم اك د ام رقات    ب ب دوبمکتریالف ب ب دوف 
   ی شدسم
ه م اك فمرو د ب  نم ك  م  lµ 100در ارحل  سالف  

ب  طالر ثمبت اضمف  شد ب  این صالرت ک  پ  ا  اخلالر 
در داا  نم اك  امی    هنالدن سالسپمهس الن پروب الت ك

 37سموت اهکالبمس الن در دامی  18ا کروپل ت ب  ادت 
پا  ا  گیشات     درج  در داا  اهکالبمتالر قرار داد  شاد 

 می ت ک   شد  درون  نم ك  م ک   این  امن کدورت
ب  وجالد آاد  بمکتری سمونالها ت ب  االریالف  بر اثر  رشد

االاهد  شد بم ا م د  ای امد    MICا م د  شد و رقت 
کدورت در  ر نم ك  نم ك قبلا  با  و االان حادق      
غلواات اهمرک  اادگ  در هواار گرفتاا  شااد  بعااد ا      

حا ا  ساموت در ا  3او   2 م ب  ادت  گرامگیاری هناله 
  (16)االور    تالن آگمر ب  صالرت نن   ک ت داد  شد

 RNAبرای اساتخراج   پروب الت كا  هناله   می اقموف ب  
 و بررس  ا زان ب من ژن  م استبمد  شد 
 حاات  ااا یر   intI عیااین میاابان بیااان ژن  

قبا  ا  اه امف   : پروبیو ی  بیفیدوباکتریوم بیفیدوم
گارف    mg/ml 1/0واک ا  ه  ر  ای پل نرا   ب  ا زان 
ا   ml 20در ح ام  پروب الت ك ب ب دوبمکتریالف ب ب ادوف  

BHI   بااراث ریختاا  و اعاامدل هاا م اااك فمرو ااد باا  آن
اثبت اضمف  شاد  پا  ا       intIب ب دوبمکتریالف ب ب دوف

( بهتارین  Late log phaseساموت اهکالبا  گایاری )    15
 15اسات  پا  ا  گیشات     RNAارحل  برای استخراج 

  (19)ب  شرح ذی  اه مف شد  RNAسموت استخراج 
کل  برای  RNAبرای این ا والر ا  : RNAاستخراج 

واک ا  می تکث ر پراینر استبمد  شد  بارای اساتخراج   
RNA  ا  ا کروک ااااتRNeasy   شاااارکت(Qiagen )

)بمکتری  می واجد  استبمد  شد  سالسپمهس الن بمکتریمی 
 اام در حضااالر  آن MICبالدهااد و باام تع اا ن    intIژن

ک  در فم  و امریتن    پروب الت ك ب ب دوبمکتریالف ب ب دوف
( االرد استبمد  قرار OD 600= 4/0-6/0رشد قرار دارهد( )

 DNaseژهااالا  ا  ک اات  DNAگرفاات  باارای حاایف 

Qiagen    استبمد  شد 
باام اسااتبمد  ا  آهاازیم  cDNAساا تز : cDNAساانتب 

Reverse AMV  بم غلوتµl/unit25  شرکت(Roche )
استخراج شد  برای ادت  RNAاه مف شد  بدین ترت ب 

درجا  سامهت  گاراد اهکالبا  شاد        65دق ق  در دامی  3
 42( در در داامی  RTسپ  هساخ  بارداری اعکاالس )   

 ا  lµ 2دق قاا  باام  60گااراد باا  ااادت  درجاا  ساامهت 
Random Primer  8/0 lµ ا  آهاازیمAMV Reverse 

Transcriptase   2 lµ   اdNTP 10    1ا لاا  اااالالر 
آهازیم    10xبامفر   lµ 2و  Rnase inhibitorا کروو تار  

AMV  اه اامف شااد  سااپ  آهاازیمAMV  99در دااامی 
دق قا  اهکالبا  و غ رفعامل     5درج  سمهت  گراد ب  ادت 

 شد 
-Real-Timeانجام واکنش زنجیاره ای پلیماراز   

PCR:     20واک ا  ه  ار  ای پل نارا  در ح ام lµ   بام
 :Genet bio CAT. NOاسااتبمد  ا  ک اات شاارکت ) 

Q9210سااپ  باارای  (15) ( کاار  ج ااالب  اه اامف شااد
و رسام هنالدار امی   ای ت ارون   احمسب  ا زان ب امن ژن 

اربالط  ا  هرف افازار ا اخص و اقادار ب امن ژن  ادف      
آهمو ز ا زان ب من بام اهادا   گ اری هساب       احمسب  شد 

  در اقمیس  بم سالی  استمهدارد اه مف شد mRNAب من 
 

 ها یافته
هتمی  آ امی مت ب الش ن می  و ا کروب الوالژیک  جهت 

در ایان  سامونالها ت با  االریاالف     جداسم ی و ت خ ص 
 12اااالرد بررساا   هنالهاا  اااالاد غاایای  138ا  اطموعاا  

 ( 3 )جادول  ب  دست آااد  االریالفسمونالها ت ب   جدای 
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 می سمونالها ت ب  االریاالف   ایزوو  DNAهتمی  استخراج 
جهات   PCRهتامی   اوکتروفاالر    آاد  است   2در شک  

آاد   3شک  در  I,II,IIای ت رون   می ژنبررس  حضالر 
جدایاا   12باام تالجاا  باا  هتاامی  بدساات آاااد  ا  اساات  

استخراج شد   ن ا  حماا  ژن   سمونالها ت ب  االریالف 
Int I و  ا   کاداف واجاد ژن     بالدهدIntII , III  هبالدهاد  

)جادول   هتمی  در هنالدار جدول ذی  قمب  ا م د  است
شک  ه ز درReal time PCR هتمی  اربالر ب  آ االن  ( 4
 آاد  است  6تم  4

 ااالرد   امی  داد  بارای  T-Test هت    ب مه ر 5 جدول

 داریاع ا    ساطح  p-value ستالن در  بمشد ا  بررس 

 05/0 داری اع   سطح  است شد  ا خص ژن  ر برای
 تع ا ن  جعات  شاد   اصااح  داری اع   سطح ب  و الان

ا ازان   فاال   جدول در .گردید استبمد  هتمی  داری اع  
P-value  برای ژنintI ک  بمشد ا کنتر  05/0 ا  ا زان 

 دو با ن  در ژن دو این ب من ااتاف ب مه ر اع مدار بالدن

 .بمشد ا  ت نمر ه د  و شد  ت نمر گرو 
- ا ازان  ب مه ر  Difference (A-B log scale) ردیف

ddct  گارو   با   هسبت ت نمر ه د   گرو  در  م ژن برای 

ه از ب امه ر    Fold changeردیاف   .بمشاد  اا   ت نمر شد 
گرو  ت نمر ه د  هسبت با  گارو      Fold changeا زان 

 intIبرای ژن  Fold Change  ا زان بمشد ا ت نمر شد  
ک  ب مه ر این اسات کا  ایان ژن در گارو       -13/1برابر 

 برابار  13/1ت نمر شد  هسبت ب  گرو  غ ر ت نامر شاد    

ب امه ر تعاداد هنالها      Countردیاف   کم ا یمفت  است 
ب مه ر ا مه  ن در دو  Mean ردیف بمشد ا االرد بررس  
ب مه ر اهحاراف اع امر ا     STDEV dfردیف  هناله  است 

ای ا   اگار اهحاراف اع امر ا نالوا        بمشاد  اا  مه  ن ا 
 ام    م هزدیك ب  صبر بمشد  ه مه  آن است کا  داد   داد 

هزدیك ب  ا مه  ن  ست د و پراک دگ  اهدک  دارهاد  در  

 
 آگار SSبر روی محیط  سیاهها با مرکز  کلنی  -1شکل 

 
 تیفی موریوم سالمونال نتایج بیوشیمیایی سویه های  -3 جدول

 TSI MR VP حرکت اندول سیمون سیترات اوره آز تست

 - + Alk/A+H2S + - + - تیفی موریوم سالمونال

 

 
 DNAتائید استخراج  -2 شکل
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حمو  ک  اهحراف اع امر بازر  ب امه ر پراک ادگ  قمبا       
ب مه ر  Confidence Levelردیف  .بمشد  م ا  تالج  داد 

ک  بام ضاریب اطن  امن     بمشد ا ن آامری ضریب اطن  م
 % احمسب  شد  است 95
 

  بحث
اارو   ک ترل بهداشت االاد غیای  در جالااع ب ری ا  

ک   ناالار  شا الع   بمشاد  اا  ا ن ت ویژ  ای برااالردار  
ب نمری  می همش  ا  اصرف االاد غیای  آواالد  یکا  ا    
ا کات اهم ب  ویژ  در جالااع دارای ساطح بهداشات   

گارف   همیبمسا ل  سامونالها م پمی ن تر تلق  اا  گاردد    
 ست د ک  ا  طریق آب و االاد غایای  با  اهسامن     ا ب 

ا تق  و بمو  برو  اسنالا ت  می غیای   سپت  سن  
ایاان گردهااد   ای )حصااب  یاام ت باله ااد( ااا    و تااب رود

قمبا  اهتقامل ا      می ژنارگمه سم یک  ا  شمیع ترین پمتال
  گمسترواهتریت شمیع تارین و  بمشد ا ح الاهمت ب  اهسمن 

است کا  تالساا ایان     سمونالهای اتداول ترین وبالهت 
  (21  20) گردد  م ای مد ا  سروت  

ا اکل  رو  برو  اقموات آهت  ب الت ک   م اک الن با   
تبادی  شاد  و    سمونالها ب  گسترش در ا من گاله   می

 
 .است قاب  مشاهده  Int I Int II Int IIIژنهای  -کنترل منفی + کنترل مثبت – Ladder 100bpاز چپ به راست :  M-PCRنتایج آزمون  -3 شکل

 

 موریومسالمونال تیفی فراوانی ژن های اینتگرون در ایزوله های  -4جدول 

 ژن فراوانی درصد

100% 12 Int I 

0 0 IntII 
0 0 IntIII 

 

 
 Fold change  نمودار تغییرات -4 شکل
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افزای   را در ک ترل  ب  اعضات بهداشت  و پزشک  رو
و درامن وبالهت  می حمص  ا  ایان بامکتری با  وجاالد     
آورد  است   بدین جهت بررس  او االی اقمواات آهتا     

و  نچ  ن بررس  اثرات والاا  ضاد ا کروبا     ب الت ک 
 سامونالها در هناله   امی  روب الت ك  م اختلف ا  جنل  پ

  بمشاد  اا  بسا مر حامهز ا ن ات    حادت    امی  ژنحما  
آ امی ا م   امی    آ امیا  می سریع و قمبا  اوتنامد در  

ت خ ص پزشک    دااپزشک  و ص میع غیای  ب  ا والر 
ااااری اهاام و ضااروری باا  هواار  ساامونالها م ت ااخ ص

 سامونالها م روش  می اتاداول جداسام ی     (4) رسد ا 
رو  وقات ه ام  دارد     3ااری پر  حنت بالد  و حداق  ب  

 امی ساریع  ااام     اارو   سع  بر این اسات کا  ا  روش  
حسمس و بم ویژگ  بمال اساتبمد  گاردد  در حامل حمضار     

 می  یست ش مس  االوکالو  ایان ااکامن را    تالسع  روش
 ام بام دقات و     فرا م سمات  است ک  بتالان بم ایان روش 

   والااا  ب الوالژیاك پردااات   سروت  یامد با  ش مسامی   
(22)  

  در پژو    جهت 1390ح دری و  نکمران در سمل 

 
 Real-Time-PCRا  تست  ا ح   ذوب بدست آاد  -5 شپل

 
 Real Time PCهتمی  ا ح   تکث ر  -6 شپل

 

 t.test هتمی  تست  جدول -5جدول 

Diff [intI (untreat,treat) intI (treat) intI  (untreat)  

18/0- 245/3 065/3 Sample1 

185/0- 58/3 395/3 Sample 2 

2 2 2 count 

182/0- 41/3 23/3 Mean 

003/0 236/0 233/0 STDEV 

008/0   P-Value 

95%   Confidence Level(CI) 

182/0-   Difference (A-B log scale) 

13/1-   Fold Change 
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الکتالبمسا   اسا دوف   و   بررس  اثرات پروب الت ك  می 
بار تغ  ار ب امن ژن گرو ا  ا       ب ب دوبمکتریالف ب ب دیالف

 اام  در شااهر دااغاامن پرداات ااد کاا  ا ااخص شااد  ژن
تغ  رات اع ا  داری هسابت    پروب الت ك ب ب دوبمکتریالف

ای امد کارد  و در ب امن     الکتالبمس لالس اس دوف لالسب  
در  االثردر کلالن تمث رگیار تر بالد  در حامو  کا     می ژن

کا  بام    بمفت کباد  ار دو پروب الت اك تمث رگایار بالدهاد     
  (23) تحق ق حمضر  م االاه  دارد و اطمبق است

ای تحات   در اقموا   1392ض غن  و  نکمران در سمل 
و هقا آن  م در برو  اقموات  آهت   ای ت رون  مو الان 

در شهر  ه امن پرداات اد و بام بررسا  کماا        كب الت 
 ام و     سالپر ای ت ارون  III , II , Iای ت رون  می کاس 

 می ژه  و شارح کماا  هقاا ای ت ارون  ام در       کمست
اهتقمل اقموات  می آهتا  ب االت ک   ا ن ات اطموعا  و     

الهات و  بش مسمی  آههم جهت اجرای برهما   می ک ترل و
 انمهعت ا  اهت امر ساالی   امی اقاموف را اطارح کردهاد      

(24)  
David G. White  جدای  سمونالها 2003و  نکمران  

 برای بررس ب  دست آاد  ا  االک ب نمر ا  هور ژهت ک  
حضااالر اکمه ساام  اامی ویااژ  اقموااات ضااد ا کروباا   

هناله  ا  ایان جدایا   ام با  و االان       20ا خص شدهد  
 و تناامفشااد   شاا مات  S. Typhimuriumساالی   اامی  

 نیابالدهد ک    کرواال وا I, II  ت رونی م شما  ا  یسال
و  ن سا یاقمواات با  استرپتالام   ب ا ب  ترت  ت رونیادو 
ه امن   ق ا تحق نیا ک  د  ا  ا یرا رازگیار ن ل س  آاپ
در   کروبا   م ب  اقمواات ضاد ا    ت رونید د ک  ا  ا
 نیا ک  اد  بام ا    کناك اا  سمونالها  ی م   سروت من ا

 سمونالها   سروت من  م ب  و الان گسترد  در ا حمل  آن
شاد    نمهطالر کا  قابا  تصاالر اا     ز ه ت ب  االریالف ر غ

  (25) حضالر دارهد
در کراامن   1391ا صالری هژهد و  نکامران در سامل   

ا  سطح ب نمرستمن  می سمونالها اهتریت دی  هناله   15
بررسا    جدای  ا  ارغداری  می استمن کرامن ااالرد  15

درحا  در   30قرارگرفت جدای   م پ  ا  تمی د در دامی 
درصاد   30رتامه  باراث با   نارا      اح ا اامیع والریام ب  

بارای بررسا     PCRگل سرول ه   داری شدهد آ امیا 
 30جدایا   ام اه امف شاد      ای ت رون کاس یاك حضالر 

 1 ای ت رون کااس جدای  دارای  23جدای  جدا شد ک  
جدای  ا  اهسمن اثبت باالد    15جدای  ا  ط الر و  8بالدهد 

سامونالها   اثبت در با ن  ای ت رونفراواه  بمالی حماان 

اهسمن و ط الر را ه من ا  د د و این قض    اهتریت دی 
 امی اقاموف    سامونالها ا  تالاهد ب  ولات درصاد بامالی    

در تحق اق حمضار ه از     (26) ن دین آهت  ب الت ك بمشد
هسبت ب  سمیر ژن  م ا اهالد   Iای ت رون فراواه  ب  تر 

 بالد 
 Thobeka P. Mthembu  در   2019و  نکااامران

اختلاف   الاهمت ا  ح  ب  طالر تصمدفهناله   361ا نالع 
 ی ام  بم اساتبمد  ا  روش  سمونالها   گاله شد یجنع آور

 ی جدا شد  و ش مسم DNA  و االوکالو  کیالوالژ کروب ا
کا  اتعلاق     مسمونالها  (درصد 2/30سالی  ) 29شدهد  

حادت کا  ا      امی  ژنبالدهاد     کمیب  گاله  سمونالها اهتر
   invAشما قرار گرفت د     ارتبا االرد بررسسمونالها 

iroB   spiC   pipD  وint1 ارتبامر   ی  ا  هور آامربالدهد
   یر ا حادت   احا  هنالها  گ     می ژن ن ب یدار  اع 

کا  هنالها   ام جناع       فصل ن و  نچ  الاهمت ح زبمن ا
حادت ااالرد     امی  ژناکثر  ن   بنیشد  واو  بر ا یآور

  کا یاثبت و اع مدار ا م د  شاد        نبست   بررس
 یگالهاا   اام  ک ااف و بررساا یباارا ر ااا  اطموعاامت اا

  ای  ب نمریاطرات بموقال   بالد ک ارتبا بم داف سمونالها 
 ا  غایا    همشا  ی ام  ینمر بهتقمل ا و ب  ویژ   مسمونالها 
ه امن    جهامه  کارد یبم استبمد  ا  رورا  سمونالهاآوالد  ب  

  (6) داد
  در اطموعاا  ای 1394 نکاامران در ساامل صاابری و  

اسااتمف لالکالک ایزوواا   100اقطعاا  باار روی _تالصاا ب 
 Real time PCRاقموف ب  ات سا ل ن بام روش    اورهالس

پرداات ااد پاا  ا  ک اات  ایزوواا   اام باام تساات  اامی  
  PCRب الش ن می  اختلف تمی د شادهد ساپ  آ ااالن    

جهاات تمی ااد ایزوواا   اام و در ههمیاات    mecباارای ژن 
و کمست  می ژه   بر روی  II وIای ت رون  می  ش مسمی

 41ایزووا    100ا  . صاالرت گرفات   mecA ایزووا   امی  
ایزوو  با  ترت اب    3و  38شدهد  mecAایزوو  االود ژن  

  (18) بالدهد II و Iای ت رون کاس االود 
ک   2008و  نکمراها Parkو  Santos نمه د اطموع  
تک  ک  ا مسب جهت ش مسمی   PCRه من دادهد روش 

 سمونالها م در االاد غیای  ب  اصالص ش ر و ارغ اسات 
تامث ر پروب الت اك     این اطموع  ه ز ه امن داد کا    (27)

بررسا   بام   ژن ای ت رینبر ب من  ب ب دوبمکتریالف ب ب دوف
در اقمیسا  بام سامیر     Real time PCRتالساا تک  اك   

 روشهم ثربخ   بهتری دارد 
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 گیری نتیجه
در ایان اطموعا  با  ش مسامی  ژن حادت      هت    آهک  

جادا شاد  ا  ااالارد     سامونالها ت با  االریاالف   ای ت رون 
 Realبم تک  اك    ب ب دوفپروب الت ك بمو    تحت تمث ر 

time PCR  االادغیای هناله   138پرداات  شد  ا  تعداد 
جداسم ی شد کا   ن ا  واجاد ژن     سمونالهاسالی   12

بالدهد  و اثر امد  ضد ا کروبا  بار ب امن ژن     Iای ت رون 
تمث ر گیار بالد  و بر اسمس تحق قامت صاالرت گرفتا  در    

برابار   intIبارای ژن   Fold Changeا ازان  این اطموعا   
ک  ب مه ر این است ک  ایان ژن در گارو  ت نامر     -13/1

کام ا   برابار  13/1شد  هسبت ب  گرو  غ ر ت نمر شد  
 ب من و اثار اهامری هساب     ک  ب مه ر کم ایمفت  است  

درصادی ب امن    13/1 و کام ا  ب ب دوبمکتریالف ب ب دوف
ژن ایکالر تحت تمث ر ت نمر بم پروب الت ك است  در واقاع  

بام   ب ب ادوبمکتریالف ب ب ادوف  درامن ترک ب  پروب الت اك  
دارو می ضد ا کروب  رای    اثرات ضد بمکتری االب  را 

ا زان افزایا  د  د و ه من ا  سمونالها ول   گاله   می
رشد بمکتری وابست  ب  غلوت پروب الت اك باالد  هت  تام    
پرویالت ك بم حاداق  دو  اصارف  اا  تالاهاد جامی زین      

  سامونالها  ا مسب  برای درامن تك داروی  وبالهت  می
 نرا  بم ازایمی  امه د جلالگ ری ا  برو  اثرات هما مساب  
در اراح  درامن  صرف  جالی  در اصرف دارو و کام ا  

 است ی    م  ز
 

  قدیر و  شپر
این اقمو  ک  استخراج ا  پمیمن هما  کمرش مسا  ارشاد   

باااالد  حمصااا  فعمو ااات  980045987361بااام کاااد 
آ امی  م   ا کروب الوالژی اسات  بدی السا ل  ا   کل ا     
وزیزاه  ک  در اه مف این فعمو ت ولن  را  نمی  اب د و 

 گردد ار هد  داشت د قدرداه  و ت کر ا 
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