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Abstract
Background and Aim: Microorganisms in soy have many beneficial effects on human health.
Useful microorganisms in soy include Lactobacillus. The aim of the current study was to determine
the antimicrobial properties of Lactobacillus isolated from soybean on Escherichia coli and
Staphylococcus aureus.
Materials and Methods: A descriptive study was performed on 32 Lactobacillus isolated from
soybeans for one year. First, soybeans were bought under different brands. In order to prepare
soybean samples, attention was paid to the health of the seeds and the expiration date of the packaging
and the health of the packaging. First, 10 grams of the soybeans was introduced into 50 ml of tap
water. Catalase and oxidase tests were then performed on the colonies that appeared. Fermentation
tests of different sugars and antimicrobial properties of isolated bacteria on Escherichia coli and
Staphylococcus aureus were examined. For molecular studies, the extracted DNA, along with specific
primers, PCR, was performed to observe the antimicrobial gene of Lactobacillus. All tests were
performed with three replications and the reported numbers are the average of the three replications.
Results: From among 32 isolated Lactobacillus isolated from 16 different soybean brands, the
highest frequency was related to Lactobacillus plantarum with %21.8 and the lowest frequency
was related to Lactobacillus casei and Lactobacillus pantris each with %3.1) all of which had
antimicrobial properties against Escherichia coli and Staphylococcus aureus. Lactobacillus
plantarum had a larger growth inhibition zone compared with other species. All samples examined
in PCR test formed a band.
Keywords: Soybean; Lactobacillus; Antimicrobial properties; Escherichia coli; Staphylococcus
aureus
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بررسی خاصیت ضد میکروبی الکتوباسیلوس های جداسازی شده از سویا بر
روی باکتری های اشرشیا کلی و استافیلوکوکوس اورئوس
مهتاب ناجی* ،جمیله نوروزی ،پروانه صفاریان
گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی ،میکروبیولوژی و ژنتیک ،دانشکده علوم پایه،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم تحقیقات ،تهران ،ایران
دریافت1399/4/9 :

پذیرش1399/7/23 :

چكيده:
سابقه و هدف :میکروارگانیسم های موجود در سویا بر روی سالمت انسان اثرات مفید بسیار زیادی دارند .از میکروارگانیسم های مفید در سویا می توان به
الکتوباسیل ها ( )Lactobacillusاشاره کرد .هدف از این مطالعه ،تعیین خاصیت ضد میکروبی الکتوباسیلوس های جداسازی شده از سویا بر روی باکرتی های ارششیا
کلی و استافیلوکوکوس اورئوس بوده است.
موا د و روشها :این مطالعه توصیفی است ،که به مدت یک سال بر روی  32الکتوباسیلوس جداسازی شده از سویا انجام شد .ابتدا سویا با مارک های متفاوت
خریداری شد .برای تهیه منونه های سویا به سامل بودن دانه ها و تاریخ انقضاء بسته بندی ها و سامل بودن بسته بندی توجه شد .ابتدا  10گرم از آن در  50میلی لیرت
آب لوله کشی وارد شد .سپس تست کاتاالز و اکسیداز بر روی کلنی های ظاهر شده انجام شد .تست تخمیر قند های مختلف و خاصیت ضد میکروبی باکرتی های ایزله
شده بر روی ارششیا کلی و استافیلوکوکوس اورئوس مورد بررسی قرار گرفت .برای انجام مطالعات مولکولی DNA ،استخراج شده ،همراه با پرایمر های اختصاصی ،عمل
 ، PCRبرای مشاهده ژن خاصیت ضد میکروبی الکتوباسیلوس ها انجام شد .متام تست ها با سه تکرار انجام گرفته است و اعداد گزارش شده میانگین سه تکرار است.
یافتهها :از  23الکتوباسیلوس ایزوله شده از  61مارک متفاوت سویا( ،بیشرتین فراوانی مربوط به الکتوباسیلوس پالنتاروم با  12/8درصد و کمرتین فراوانی مربوط
به الکتوباسیلوس کازئی و الکتوباسیوس پانرتیس هر کدام با 3/1درصد) بدست آمد .که همگی واجد خاصیت ضد میکروبی بر علیه باکرتی های ارششیا کلی و
استافیلوکوکوس اورئوس بودند .باکرتی الکتوباسیلوس پالنتاروم ،دارای هاله عدم رشد بزرگرتی نسبت به بقیه گونه ها بود .متام منونه های بررسی شده در تست ،RCP
تشکیل باند دادند.
نتیجه گیری :به نظر می رسد که استفاده از دانه های سویا از نظر غذایی برای تغذیه انسان مفید است .از دانه های سویا حاوی الکتوباسیلوس هایی که
خاصیت ضد میکروبی دارند را می توان در آینده در صنایع غذایی و دارویی برای سالمتی انسان و حیوانات بکاربرد.
واژگانكلیدی :دانه سویا ،الکتوباسیلوس ،خاصیت ضد میکروبی  ،ارششیا کلی ،استافیلوکوس اورئوس
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مقدمه:
از میکروارگانسیﻢ ﻫای پروبیوتیﮏ می توان در پیﺸﮕیری و درمان بسیاری از
بیماری ﻫا استفاده کرد .کﻪ از جملﻪ آنها میتوان بﻪ باکتری ﻫای اسید الکتیﮏ و
الکتوباسیلوس ﻫا اشاره کرد).(2-1
باکتری ﻫای اسید الکتیﮏ بﻪ ﻋلت فرآیندﻫای متابولیکی ،ترکیﺒات ﺿد میکروبی
مﺨتلﻒ مانند اسیدﻫای آلی )بﻪ ویﮋه اسید الکتیﮏ واستیﮏ اسید( ،پراکسید
ﻫیدروژن و پپتیدﻫای ﺿد میکروبی ،از جملﻪ باکتریوسین تولید می کنند .برخی از
الکتوباسیﻞ ﻫا ،فعالیت آنتاگونیستی ﻗوی ﻋلیﻪ فساد و باکتری ﻫای بیماریﺰا و ﻗارچ
ﻫا را نﺸان می دﻫد .اﺛر ﺿد میکروبی آن ﻫا ﻋمدتا با تولید اسید ﻫای آلی و کاﻫﺶ
 pHمﺤیﻂ ارتﺒاط دارد ).(3
الکتوباسیلوس ﻫا ،ﻫنﮕامی کﻪ در مﻘادیر کﻢ تجویﺰ شوند ،روی بهﺒود سالمت

میﺰبان نﻘﺶ بﻪ سﺰایی دارند .برخی از اختالالت و ﻋفونت ﻫا در بدن انسان
بﻪ کمﮏ الکتوباسیلوس ﻫا برطرف می شود (9).الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس،
فعالیت ﺿد باکتری ﻋلیﻪ طیﻒ گسترده ای از پاتوژن ﻫای گرم منفی و گرم مﺜﺒت
را دارد  (9).باکتری ﻫای جدا شده از سویای تﺨمیر شده ،اسید ﻫای آلی با خاصیت
ﺿد میکروبی بﻪ ویﮋه در برابر تولید می کنند .باکتری ﻫای جداسازی شده ،فعالیت
ﺿد میکروبی در برابر استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیا کلی دارند ).(12
دانﻪ ﻫای خﺸﮏ سویا ،ماده مﻐذی ﻏنی از فیﺒر و منﺒﻊ با کیفیت باالیی از پروتﺌین
ﻫا ﻫستند ) .(16اﺛرات مﺤافﻈتی و درمانی مصرف سویا اﺛﺒات شده است .سویا و
مواد ﻏذایی حاوی سویا ،اﺛرات مفید بالﻘوه ای بر سالمت دارند .(4) .مصرف سویا
با کاﻫﺶ خﻄر ابتال بﻪ برخی از سرطان ﻫا و کاﻫﺶ بیماری ﻫای دوره سالمندی در
ارتﺒاط است) .(18ﻫمﭽنین مصرف سویا می تواند بﻪ کاﻫﺶ خﻄر ابتال بﻪ بیماری

 / 46مهتاب ناجی و ﻫمکاران

ﻫای مادرزادی کمﮏ کند) .(13بﻪ ﻋالوه سویا بر روی سالمت انسان اﺛراتی مانند
کاﻫﺶ کلسترول و اﺛرات ﺿد سرطانی دارد ).( 2
پروتﺌین سویا ،جﺰء اصلی رژیﻢ ﻏذایی برخی از افراد بوده و اخیرا بﻪ طور فﺰاینده ای
در رژیﻢ ﻏذایی انسان مورد توجﻪ ﻗرار گرفتﻪ است .بیﺸتر مﺤتوای پروتﺌین سویا
را ،اسید آمینﻪ لیﺰین تﺸکیﻞ داده است .سویا بر روی سالمت انسان اﺛراتی مانند
کاﻫﺶ کلسترول و اﺛرات ﺿد سرطانی دارد ).( 2
ﭼون امروزه اکﺜر باکتری ﻫا بﻪ آنتی بیوتیﮏ ﻫا مﻘاوم شده اند و استفاده بیﺶ از
حد از آنتی بیوتیﮏ ﻫا باﻋﺚ مﻘاومت میکروارگانیسﻢ ﻫا و شیوع گونﻪ ﻫای مﻘاوم
شده است ،می توان از الکتوباسیلوس ﻫا کﻪ نوﻋی پروبیوتیﮏ ﻫستند ،برای درمان
و پیﺸﮕیری از بیماری ﻫای ﻋفونی استفاده کرد .کﻪ این الکتوباسیلوس ﻫا را از
سویا نیﺰ می توان ایﺰولﻪ نمود.
مواد و روشها:
این مﻄالعﻪ توصیفی است کﻪ بر روی  32الکتوباسیلوس جداسازی شده از 16
مارك متفاوت سویا انجام شد.
جداسازی الکتوباسیلوس ها و شناسایی اولیه:
از مارك ﻫای مﺨتلﻒ سویای موجود در مﻐازه ﻫای سﻄﺢ شهر تهران 16 ،بستﻪ
سویا خریداری شد .برای جداسازی الکتوباسیلوس از سویا ،ابتدا  10گرم از سویا
در  50میلی لیتر آب لولﻪ کﺸی برای حدود  24ساﻋت خیس شد .مﻘداری از آب
سﻄﺤی سویا را درون مﺤیﻂ کﺸت  MRSبراث کﻪ از ﻗﺒﻞ تهیﻪ شده بود  ،ریﺨتﻪ
شد و در  37درجﻪ سانتیﮕراد بﻪ مدت یﮏ شﺐ نﮕهداری شد .سپس از مﺤیﻂ
کﺸت کﻪ کدر شده بود ،بﻪ مﺤیﻂ کﺸت  MRSآگار کﻪ از ﻗﺒﻞ تهیﻪ شده بود،
منتﻘﻞ شد و یﮏ شﺐ در  37سانیﮕراد درجﻪ نﮕهداری شد .پس از یﮏ شﺐ ،روی
پلیت کلنی ﻫای الکتوباسیلوس مﺸاﻫده شد .بر روی کلنی ﻫای ﻇاﻫر شده رنﮓ
آمیﺰی گرم و تست ﻫای بیوشیمیاییی از جملﻪ کاتاالز و اکسیداز انجام شد(15 ).
ذخیره سازی الکتوباسیلوس ها
 32سویﻪ الکتوباسیلوس جداسازی شده در مﺤیﻂ لیتموس میلﮏ در اپندروف ﻫای
 /5میلی لیتر در فیریﺰ -70درجﻪ سانتیﮕراد ذخیره شدند تا برای مراحﻞ بعدی مورد
استفاده ﻗرار گیرند (7) .

مولرﻫینتون آگار بﻪ وسیلﻪ سوآب استریﻞ کﺸت داده شد .بﻪ مﺤیﻂ کﺸت مولر
ﻫینتون آگار حاوی باکتری ﻫای اشرشیا کلی و استافیلوکوکوس اورئوس انتﻘال
داده شد و بعد از گذشت  24ساﻋت در دمای  37درجﻪ سانتیﮕراد ،ﻗﻄر ﻫالﻪ ﻋدم
رشد اندازه گیری شد(11).
بررسی وجود ژن باکتریوسین با روش PCR
بﻪ منﻈور انجام این بررسی ،ابتدا باکتری ﻫایی کﻪ بیﺸترین خاصیت ﺿد میکروبی
)الکتوباسیلوس پالنتاروم و الکتوباسیلوس آجیلیس( را نﺸان دادند ،انتﺨاب شدند
و برای ﻫر یﮏ ،پرایمر ﻫای اختصاصی مربوط بﻪ ژن باکتریوسین آن گونﻪ مورد
نﻈر با استفاده از سایت  NCBIانتﺨاب شدند سپس واکنﺶ  PCRو در نهایت
الکتروفورز برای مﺸاﻫده ژن باکتریوسین این نمونﻪ ﻫا صورت گرفت(22).
تهیه پرایمر
برای این منﻈور ابتدا مﻘاالت معتﺒر مورد بررسی ﻗرار گرفت و توالی پرایمر ﻫای
مورد نﻈر از مﻘالﻪ  Maldonadoو ﻫمکاران در سال  2002گرفتﻪ شد .سپس
پرایمرﻫای مورد نﻈر را با استفاده از سایت  NCBIاز نﻈر اتصال اختصاصی بﻪ
جایﮕاه ژنی BLAST ،شدند(14).
استخراج  DNAو  PCRو الکتروفورز نمونه ها
استﺨراج  DNAژن پالسمیدی این باکتری ﻫا طﺒﻖ دستورالعمﻞ موجود در کیت
استﺨراج ،صورت گرفت ،سپس نمونﻪ ﻫا طﺒﻖ برنامﻪ زمان بندی در جدول 1-2
تﺤت واکنﺶ  PCRﻗرارگرفتند .پس از تهیﻪ ژل آگاورز و پس از بارگیری DNA
در داخﻞ ژل ،جریان الکتروفورز با ولتاژ120میلی ولت برﻗرار شد .پس از  35دﻗیﻘﻪ،
ژل بر روی  UV-Transilluminaterﻗرار داده شد و باندﻫای  DNAمﺸاﻫده
گردید .تمام تست ﻫا با سﻪ تکرار انجام گرفتﻪ است و اﻋداد گﺰارش شده میانﮕین
سﻪ تکرار است(22) .
یافته ها:
طﺒﻖ نتایﺞ بدست آمده 23 ،الکتوباسیلوس ،دارای فعالیت ﺿد میکروبی در مﻘابﻞ
باکتری ﻫای اشرشیا کلی و استافیلوکوکوس اورئوس بودند.
تست تخمیر قند ها
برای شناسایی گونﻪ  23نمونﻪ الکتوباسیلوس جدا شده از  61مارك مﺨتلﻒ سویا،
از تﺨمیر  01ﻗند مﻄابﻖ جدول  1استفاده شد .گونﻪ ﻫای تﺸﺨیﺺ داده شده با
استفاده از کتاب  yegreBدر جدول  2نﺸان داده شده اند(20).

تست آنتی بیوگرام
برای مﺸاﻫده خاصیت ﺿد میکروبی از تست آنتی بیوگرام بﻪ روش انتﺸار
در آگار استفاده شد .برای انجام این تست ،کلنی ﻫای الکتویاسیلوس
جداسازی شده بﻪ صورت جداگانﻪ بﻪ مﺤیﻂ کﺸت  MRSبراث ،منتﻘﻞ
شده و بﻪ مدت یﮏ شﺐ در 37درجﻪ سانتی گراد نﮕهداری شدند .روز
بعد لولﻪ ﻫا سانتریفیوژ شد .از مﺤلول رویی روی بالنﮏ دیسﮏ ﻫای
استریﻞ ریﺨتﻪ شد و اجازه داده شد تا در دمای اطاق خﺸﮏ شوند .سپس
سوسپانسیون میکروبی معادل استاندارد نیﻢ مﮏ فارلند از باکتری ﻫای
اشرشیا کلی و استافیلوکوکوس اورئوسی کﻪ از آزمایﺸﮕاه میکروبیولوژی
دانﺸﮕاه ﻋلوم تﺤﻘیﻘات تهیﻪ شد ،درست شد و روی مﺤیﻂ کﺸت
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primer
CTA CGG CTA CCT TGT
TAC GA

L. plantarum

(LfprPlanII
)CP023772.1

Forward primer
GCCGCCTAAGGTGGGACAGAT
Reverse primer
TTACCTAACGGTAAATGCGA

L. agilis

)(M13 CP016766.1

Forward primer GTAAAACGACGGCCAGT
Reverse primer GGAAACAGCTATGACCATG

] [ Downloaded from pejouhesh.sbmu.ac.ir on 2022-08-17

تست تخمیر قند ها برای شناسایی گونه الکتوباسیلوس ها
برای تعیین گونﻪ الکتوباسیلوس ﻫای جداسازی شده ،نمونﻪ ﻫا را از فریﺰر خارج
کرده و در مﺤیﻂ کﺸت  MRSآگار بﻪ صورت ﭼهار مرحلﻪ ای کﺸت داده
ججدول  : 1پرایمر اختصاصی طراحی شده برای ژن باکتریوسین
شدند و بﻪ مدت یﮏ شﺒانﻪ روز در انکوباتور  37درجﻪ سانتیﮕراد نﮕهداری
توالی و نوع پرایمر
نام ژن
نوع باکتری
شد .روز بعد کلنی ﻫا روی مﺤیﻂ کﺸت مﺸاﻫده شدند .برای انجام تست
Forward
)(Lac KU161105.1
Lactobacillus
تﺨمیر ﻗند ﻫا ،از مﺤیﻂ کﺸت فنﻞ رد براث استفاده شد .وتﻐییر رنﮓ
primer
لولﻪ ﻫا از ﻗرمﺰ بﻪ زرد بعد از گذشتن  48 ،24و  72ساﻋت در انکوباتور
AAG AGT TTG ATC
 37درجﻪ سانتیﮕراد یادداشت شد .با استفاده از جدول کتاب برجی بﺨﺶ
CTG GCT CAG
Reverse
الکتوباسیلوس ﻫا ،تعیین گونﻪ صورت گرفت(20).
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جدول  -2گونﻪ ﻫای تﺸﺨیﺺ داده شده از تست تﺨمیر ﻗندﻫا بر اساس جدول
Bergry

باکتری

تعداد

درصد

6

18/8

7

الکتوباسیلوس اجلیس

الکتوباسیلوس پالنتاروم
الکتوباسیلوس اینتستینال
الکتوباسیلوس سالیواریوس

2

الکتوباسیلوس کازئی

1

21/8

6/25

2

6/25

2

الکتوباسیلوس مالی

6/25

3/125

1

الکتوباسیلوس پسیتاکی

الکتوباسیلوس فروکتیوارانس

1

الکتوباسیلوس اکوئی

1

3/125
3/125

1

الکتوباسیلوس پرولنس

الکتوباسیلوس اسیدیپیسیس

1

الکتوباسیلوس کنکیی

1

3/125
3/125
3/125

1

الکتوباسیلوس گاستریکوس

3/125
3/125

1

الکتوباسیلوس پنتیس

3/125

1

الکتوباسیلوس نجلی

3/125

1

الکتوباسیلوس کورینیفومیس
تعداد کﻞ الکتوباسیلوس ﻫا30 :

شــکﻞ :1بررســی اﺛــر بازدارندگــی گونــﻪ ﻫــای مﺨتلــﻒ الکتوباســیلوس بــر روی
باکتــری اشرشــیا کلــی بــﻪ روش انتﺸــار در آگار

3/125

نتایج تست آنتی بیوگرام
طﺒﻖ نتایﺞ بدست آمده ،از میان سویﻪ ﻫای جداسازی شده  23الکتوباسیلوس
دارای فعالیت ﺿد میکروبی ﻋلیﻪ باکتری ﻫای اشرشیا کلی و استافیلوکوکوس
اورئوس بودند )شکﻞ 1و .(2ﻗﻄر ﻫالﻪ ﻋدم رشد بیﺸتر نمونﻪ ﻫا در مﺤدوده نیمﻪ
حساس ﻗرار داشت .تنها یﮏ نمونﻪ دارای ﻫالﻪ ﻋدم رشد حدود  22میلی متر بود و
بﻘیﻪ نمونﻪ ﻫا ،ﻫالﻪ ﻋدم رشدی حدود  11میلی متر را نﺸان دادند(11) .
آنتی بیوگرام نمونﻪ ﻫا در جدول زیر نﺸان داده شده است:

شــکﻞ :2بررســی اﺛــر بازدارندگــی گونــﻪ ﻫــای مﺨتلــﻒ الکتوباســیلوس ﻋلیــﻪ باکتــری
اســتافیلوکوکوس اورئــوس بــﻪ روش انتﺸــار در آگار

جدول  :3میﺰان حساسیت باکتری ﻫای اشرشیا کلی و استافیلوکوکوس اورئوس
اورئوس در برابر گونﻪ ﻫای مﺨتلﻒ الکتوباسیلوس توسﻂ روش آنتی بیوگرام
میﺰان حساسیت

میﺰان ﻫالﻪ ﻋدم رشد بر حسﺐ میلی متر

اشرشیا کلی
استافیلوکوکوس اورئوس

حساس

نیمﻪ حساس

مﻘاوم

9

23

0

13-18
8

7-12
24

6-0
0

Wash Buffer, Lysin Solution, Precipition Solution, Solven Buffer

بر اساس باندﻫای تﺸکیﻞ شده حاصﻞ از  PCR 14نمونﻪ باکتری کﻪ با پرایمر
اختصاصی باکتریوسین الکتوباسیلوس ﻫا) 41/6 ، (Lac KU161105,1درصد از
باکتری ﻫا دارای باند بودند کﻪ نﺸانﻪ حﻀور این ژن در باکتری الکتوباسیلوس
است.

شکﻞ  : 3باند ژن خاصیت ﺿد میکروبی الکتوباسیلوس ﻫا

شماره  :1الکتوباسیلوس پالنتاروم ،شماره  :2الکتوباسیلوس پالنتاروم،
شماره  :3الکتوباسیلوی کنکﺌی ،شماره :4الکتوباسیلوس پالنتاروم ،شماره :5
الکتوباسیلوس پالنتاروم ،شماره  :6الکتوباسیلوس نجلی ،شماره :7الکتوباسیلوس
اجلیس ،شماره  :8الکتوباسیلوس مالی ،شماره  :9الکتوباسیلوس اجلیس ،شماره
 :10الکتوباسیلوس پنتریس ،شماره  :11الکتوباسیلوس پالنتاروم ،شماره :12
الکتوباسیلوس گاستریکوس ،شماره :13الکتوباسیلوس اجلیس .شماره  :14مارکر.
اندازه باندﻫای تﺸکیﻞ شده حاصﻞ از  bp 500 ، PCRو  bp 400بودند.
دور  ،45شماره  ،1400 ،2صفحات  44ات 49

] [ Downloaded from pejouhesh.sbmu.ac.ir on 2022-08-17

ﻗﻄر ﻫالﻪ ﻋدم رشد بیﺸتر نمونﻪ ﻫا در مﺤدوده نیمﻪ حساس بودند .در تصویر زیر
تنها یﮏ نمونﻪ دارای ﻫالﻪ ﻋدم رشد حدود  22میلی متر بود و بﻘیﻪ نمونﻪ ﻫا ،ﻫالﻪ
ﻋدم رشدی حدود  11میلی متر را نﺸان دادند.
با مﻘایسﻪ خاصیت ﺿد میکروبی الکتوباسیلوس ﻫا در برابر باکتری ﻫای اشرشیا
کلی و استافیلوکوکوس اورئوس ،مﺸاﻫده شد کﻪ خاصیت ﺿد میکروبی
الکتوباسیلوس ﻫا ﻋلیﻪ اشرشیا کلی ،ﻗوی تر است.
بررسی وجود ژن باکتریوسین با روش RCP
برای استﺨراج  ANDاز کیت استﺨراج  ANDاستفاده شد ،کﻪ از شرکت سینا ژن
تهیﻪ شد و شامﻞ موارد زیر بود:
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شکﻞ :4باند ژن خاصیت ﺿد میکروبی الکتوباسیلوس اجلیس
بر اساس باندﻫای تﺸکیﻞ شده از  18نمونﻪ باکتری در این ژل کﻪ با پرایمر
اختصاصی باکتریوسین الکتوباسیلوس اجلیس) (CP016766,1 M13بود22/2 ،
درصد از باکتری ﻫا باکتری از نﻈر حﻀور ژن مﺜﺒت بودند.
شماره  :1الکتوباسیلوس پالنتاروم ،شماره  :2الکتوباسیلوس پالنتاروم ،شماره :3
الکتوباسیلوی کنکﺌی ،شماره :4الکتوباسیلوس پالنتاروم ،شماره  :5الکتوباسیلوس
پالنتاروم ،شماره  :6الکتوباسیلوس نجلی ،شماره :7مارکر ،شماره  :8الکتوباسیلوس
مالی ،شماره  :9الکتوباسیلوس اجلیس ،شماره  :10الکتوباسیلوس پنتریس،
شماره  :11الکتوباسیلوس پالنتاروم ،شماره  :12الکتوباسیلوس گاستریکوس،
شماره  :13الکتوباسیلوس اجلیس .شماره  :14الکتوباسیلوس کازئی ،شماره
 :15الکتوباسیلوس اجلیس ،شماره  :16الکتوباسیلوس اجلیس ،شماره :17
الکتوباسیلوس پالنتاروم ،شماره :18الکتوباسیلوس سالیواریوس.
با توجﻪ بﻪ مارکر ،اندازه باندﻫای مﺸاﻫده شده  bp 300و  bp 600و bp 700
بودند.

بحث:
در این مﻄالعﻪ دریافتیﻢ کﻪ دانﻪ ﻫای سویا دارای الکتوباسیلوس ﻫایی ﻫستند کﻪ
این الکتوباسیلوس ﻫا داری خاصیت ﺿد میکروبی در برابر باکتری ﻫای اشرشیا
کلی و استافیلوکوکوس اورئوس می باشند.
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نتیجه گیری:
در مﻄالعﻪ حاﺿر از  16مارك متفاوت سویا 32 ،سویﻪ الکتوباسیلوس جدا سازی
شد .با استفاده از رنﮓ آمیﺰی گرم و تست ﻫای کاتاالز و اکسیداز از صﺤت باکتری
ایﺰولﻪ شده اطمینان حاصﻞ شد .برای تﺸﺨیﺺ گونﻪ ﻫای الکتوباسیلوس ﻫا بر
اساس کتاب  Bergryاز تست تﺨمیر ﻗند ﻫا استفاده شد .بیﺸترین گونﻪ ﻫای
ایﺰولﻪ شده الکتوباسیلوس پالنتاروم و الکتوباسیلوس اجلیس بودند .بعﻀی از گونﻪ
ﻫای الکتوباسیلوس خاصیت ﺿد میکروبی ﻗابﻞ توجهی در برابر باکتری ﻫای
اشرشیا کلی و استافیلوکوس اورئوس داشتند.
پیﺸنهاد میﺸود مﻄالعات گسترده تری در زمینﻪ ﻫای زیر انجام شود:
 (1شناسایی خصوصات ژنتیکی و بیوشیمیایی باکتری ﻫای تولید کننده باکتریوسین
 (2شناسایی بیﺸتر اﺛرات ﺿد میکروبی و ﺿد پروتوزوآیی و ﺿد سمی باکتریوسین
ﻫای الکتوباسیﻞ ﻫا.
 (3جستجو برای دستکاری ژنتیکی بﻪ منﻈور تولید بیﺸتر باکتریوسین ﻫای
الکتوباسیﻞ ﻫا.
 (4شناسایی اﺛرات دیﮕر باکتریوسین ﻫا در سالمت انسان و حیوانات.
 (5شناسایی اﺛرات بازدارندگی باکتریوسین ﻫا بر روی سایر باکتری ﻫای بیماری
زای دخیﻞ در مسمومیت ﻏذایی.
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شکﻞ : 5باند ژن خاصیت ﺿد میکروبی الکتوباسیلوس پالنتاروم
شماره  :1الکتوباسیلوس پالنتاروم ،شماره  :2الکتوباسیلوس پالنتاروم،
شماره  :3الکتوباسیلوی کنکﺌی ،شماره :4الکتوباسیلوس پالنتاروم ،شماره :5
الکتوباسیلوس پالنتاروم ،شماره  :6مارکر  ،شماره :7الکتوباسیلوس اجلیس،
شماره  :8الکتوباسیلوس مالی ،شماره  :9الکتوباسیلوس اجلیس ،شماره :10
الکتوباسیلوس پنتریس ،شماره  :11الکتوباسیلوس پالنتاروم ،شماره :12
الکتوباسیلوس گاستریکوس ،شماره :13الکتوباسیلوس اجلیس .شماره :14
الکتوباسیلوس نجلی.
.
bp
PCR
ژن  1000است بر اساس باند ﻫای تﺸکیﻞ شده از 14
اندازه مﺤصول
الکتوباسیلوس در این ژل کﻪ با پرایمر اختصاصی الکتوباسیلوس پالنتاروم )Lfpr
 (PlanII CP023772,1بود28/5 .درصد از باکتری ﻫا الکتوباسیلوس ﻫا باند ژنی
داشتند کﻪ نﺸانﻪ جﻀور ژن پالنتاریسین در این باکتری ﻫا بود.

 ChidrePrabhurajeshwarو ﻫمکاران در سال  ،2017باکتری ﻫا از نمونﻪ ﻫای
کنجد با استفاده از مﺤیﻂ  MRSجدا کردند(8) .
 Abd El-Gawad IA1و ﻫمکاران روی بر خاصیت پروبیوتیکی بیفیدیوباکتریوم
مﻄالعﻪ کردند و اﺛرات مهاری آن را بر روی بسیاری از ارگانیسﻢ ﻫای
بیماریﺰا ،از جملﻪ Salmonella، Shigella، Colﬆridium، Bacillus
cereus، Staphylococcus aureus، Candida albicans، Liﬆeria
 monocytogenes، Escherichia coliو  Campylobacter Jejuniاﺛﺒات
کردند Aﬆha Nigam (1) .و ﻫمکاران ،الکتوباسیلوس ﻫا را ابتدا از شیر خام،
کنجد ،گوجﻪ فرنﮕی بر روی  MRSآگار جدا سازی کردند .تمام جدایﻪ ﻫاي بﻪ
دست آمده از لﺤاظ مورفولوژیکﯽ با ویﮋگﯽ کلنﯽ جدایﻪ ﻫاي بﻪ دست آمده ،ﻫمراه
با واکنﺶ گرمایﯽ و بررسﯽ میکروسکوپﯽ مﺸﺨﺺ گردید کﻪ گونﻪ ﻫای زیر بودند:
 L. salivarius، L. delbrueckii subsp. bulgaricus، L. fermentum .و
(5).L. acidophilus
 Nazef Lو ﻫمکارانﺶ در سال  ،2008بﻪ منﻈور جداسازی و شناسایی باکتری
ﻫای اسید الکتیﮏ ،از روش ﻫای رنﮓ آمیﺰی گرم ،فعالیت کاتاالز و اکسیداز،
و تولید اسید از گلوکﺰ استفاده نمودند (17).در پﮋوﻫﺶ حاﺿر ،از تست تﺨمیر
ﻗندی شامﻞ ﻗندﻫای آرابینوز ،تره ﻫالوز ،ساکاروز ،رافینوز ،رامنوز  ،الکتوز ،مانیتول
و مالتوز ،سوربیتول و زایلوز بﻪ منﻈور شناسایی گونﻪ ﻫای الکتوباسیﻞ استفاده
شد .از کﺸت ﻫای تازه الکتوباسیﻞ برای تﺨمیر ﻗندﻫا و تلﻘیﺢ استفاده شد.
بیﺸترین فراوانی بﻪ ترتیﺐ متعلﻖ بﻪ الکتوباسیلوس پالنتاروم ) 7نمونﻪ ،(٪21/8
الکتوباسیلوس اجلیس ) 6نمونﻪ (٪18/75 ،بﻪ دست آمد و کمترین فراوانی در
الکتوباسیانوس کازئی و الکتوباسیلوس پنتیس بودند Nazef L .و ﻫمکارانﺶ
در سال  ،2008شناسایی باکتری ﻫای اسید الکتیﮏ را بر اساس کیت API 50
 CHانجام دادند .سپس ،بر اساس روش ﻫای مولکولی  16 23S rRNA-Sو S
16 rRNAدر سﻄﺢ جنس و گونﻪ شناسایی شدند(17).
 Sarah Kو ﻫمکاران در سال  ،1998روی ژن پالنتاریسین Lactobacillus
 plantarum LPCO10با استفاده از روش مولکولی  PCRاستفاده نمودند(21).
 BarbaraKarska-Wysockiو ﻫمکاران در سال  ،2010روی خاصیت ﺿد
میکروبی الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بر روی استافیلوکوکوس اورئوس مﻘاوم بﻪ
متیسیلین بررسی کردند .اﺛر بازدارندگی رشد توسﻂ فعالیت ﺿد میکروبی باکتری
اسید الکتیﮏ بر روی سوسپانسیون  MRSAبر روی مﺤیﻂ جامد با استفاده از
روش ﻫای انتﺸار از دیسﮏ و ﻫمﭽنین با استفاده از مﺤیﻂ کﺸت مایﻊ کﻪ شامﻞ
مﺨلوطی از  MRSAو کﺸت باکتری ﻫای اسید الکتیﮏ بود ،مورد آزمایﺶ ﻗرار
دادند(6).
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