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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.
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مقاهل ژپوهشی

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

نویسند ه مسئول: مهتاب ناجی

naji_mahtab@yahoo.com :پست الکترونیک 

به  توان  از میکروارگانیسم های مفید در سویا می  دارند.  زیادی  بسیار  اثرات مفید  انسان  بر روی سالمت  سابقه و هد  ف: میکروارگانیسم های موجود در سویا 
الکتوباسیل ها )Lactobacillus( اشاره 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.

مواد  و روش ها: این مطالعه توصیفی است، که به مدت یک سال بر روی 32  الکتوباسیلوس 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 10 گرم از آن در 50 میلی 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 

PCR ، برای 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.

یافته ها: از 23 الکتوباسیلوس ایزوله شده از 61 مارک متفاوت سویا، )بیشرتین فراوانی مربوط به الکتوباسیلوس پالنتاروم با 12/8 درصد و کمرتین فراوانی مربوط 
و  کلی  باکرتی های ارششیا  علیه  بر  میکروبی  واجد خاصیت ضد  که همگی  آمد.  بدست  3/1درصد(   با   کدام  پانرتیس هر  الکتوباسیوس  و  کازئی  الکتوباسیلوس  به 

 ،RCP استافیلوکوکوس اورئوس  بودند. باکرتی الکتوباسیلوس پالنتاروم، دارای هاله عدم رشد بزرگرتی نسبت به بقیه گونه ها بود. متام منونه های بررسی شده در تست

تشکیل باند دادند. 

که  هایی  الکتوباسیلوس  حاوی  سویا  های  دانه  از  است.  مفید  انسان  تغذیه  برای  غذایی  نظر  از  سویا  های  دانه  از  استفاده  که  رسد  می  نظر  به  گیری:  نتیجه   

خاصیت ضد میکروبی دارند را می توان در آینده در صنایع غذایی و دارویی برای سالمتی انسان و حیوانات بکاربرد.

واژگان کلید  ی: دانه سویا، الکتوباسیلوس، خاصیت ضد میکروبی ، ارششیا کلی، استافیلوکوس اورئوس

مقد مه:
از  بسیاری  درمان  و  پیشگیری  در  توان  می  پروبیوتیک  های  میکروارگانسیم  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 
پراکسید  اسید)،  واستیک  الکتیک  اسید  ویژه  (به  آلی  اسیدهای  مانند  مختلف 
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 

pH محیط  ارتباط دارد (3).
سالمت  بهبود  روی  شوند،  تجویز  کم  مقادیر  در  که  هنگامی  ها،  الکتوباسیلوس 

انسان  بدن  در  ها  عفونت  و  اختالالت  از  برخی  دارند.  سزایی  به  نقش  میزبان 
شود.(9) الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس،  می  برطرف   ها  الکتوباسیلوس  کمک  به 
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 (16). اثرات 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(18). همچنین مصرف سویا می تواند به کاهش خطر ابتال به بیماری 

گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی، میکروبیولوژی و ژنتیک، دانشکده علوم پایه،  دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

چكيده:

دریافت: 1399/4/9                                     پذیرش: 1399/7/23
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های مادرزادی کمک کند(13). به 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 روش ها:
 16 از  شده  جداسازی  الکتوباسیلوس   32 روی  بر  که  است  توصیفی  مطالعه  این 

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 10 گرم از سویا 
در 50 میلی لیتر آب لوله کشی برای حدود 24 ساعت خیس شد. مقداری از آب 
سطحی سویا را درون محیط کشت MRS  براث که از قبل تهیه شده بود ، ریخته 
شد و در 37 درجه  سانتیگراد به مدت یک شب نگهداری شد. سپس از محیط 
کشت که کدر شده بود، به محیط کشت MRS  آگار که از قبل تهیه شده بود، 
منتقل شد  و یک شب در 37 سانیگراد 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
32 سویه الکتوباسیلوس جداسازی شده در محیط لیتموس میلک در اپندروف های 
5/ میلی لیتر در فیریز70- درجه سانتیگراد ذخیره شدند تا برای مراحل بعدی مورد 

استفاده قرار گیرند . (7)

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 MRS آگار به صورت چهار مرحله ای کشت داده 
شدند و به مدت یک شبانه روز در انکوباتور 37 درجه سانتیگراد نگهداری 
شد. روز بعد کلنی ها روی محیط کشت مشاهده شدند. برای انجام تست 
رنگ   وتغییر  شد.  استفاده  براث  رد  فنل  کشت  محیط  از  ها،  قند  تخمیر 
لوله ها از قرمز به زرد بعد از گذشتن 24، 48 و 72 ساعت در انکوباتور 
37 درجه سانتیگراد یادداشت شد. با استفاده از جدول  کتاب برجی بخش 

الکتوباسیلوس ها، تعیین گونه صورت گرفت.(20)

تست آنتی بیوگرام
برای مشاهده خاصیت ضد میکروبی از تست آنتی بیوگرام به روش انتشار 
الکتویاسیلوس  های  کلنی  تست،  این  انجام  برای  شد.  استفاده  آگار  در 
جداسازی شده به صورت جداگانه به محیط کشت MRS  براث، منتقل 
شده و به مدت یک شب در37 درجه سانتی گراد نگهداری شدند. روز 
های  دیسک  بالنک  روی  رویی  محلول  از  شد.  سانتریفیوژ  ها  لوله  بعد 
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 
کشت  محیط  روی  و  شد  درست  شد،  تهیه  تحقیقات  علوم  دانشگاه 

مولر  کشت  محیط  به  شد.  داده  کشت  استریل  سوآب  وسیله  به  آگار  مولرهینتون 
هینتون  آگار حاوی باکتری های اشرشیا کلی و استافیلوکوکوس اورئوس انتقال 
داده شد و بعد از گذشت 24 ساعت در دمای 37 درجه سانتیگراد، قطر هاله عدم 

رشد اندازه گیری شد.(11)

PCR بررسی وجود ژن باکتریوسین با روش
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 NCBI  انتخاب شدند سپس واکنش PCR  و 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 
سپس  شد.  گرفته   2002 سال  در  همکاران  و    Maldonado مقاله از  نظر  مورد 
پرایمرهای مورد نظر را با استفاده از سایت  NCBI از نظر اتصال اختصاصی به 

جایگاه ژنی، BLAST  شدند.(14)
استخراج DNA و PCR و الکتروفورز نمونه ها

استخراج DNA ژن پالسمیدی این باکتری ها طبق دستورالعمل موجود در کیت 
استخراج، صورت گرفت، سپس نمونه ها طبق برنامه زمان بندی در جدول 1-2 
  DNA قرارگرفتند. پس از تهیه ژل آگاورز و پس از بارگیری PCR تحت واکنش
در داخل ژل، جریان الکتروفورز با ولتاژ120میلی ولت برقرار شد. پس از 35 دقیقه، 
مشاهده   DNA باندهای و  شد  داده  قرار   UV-Transilluminater روی بر  ژل 
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 23 نمونه الکتوباسیلوس جدا شده از 61 مارك مختلف سویا، 
از تخمیر 01 قند مطابق جدول 1 استفاده شد. گونه های تشخیص داده شده با 

استفاده از کتاب yegreB در جدول 2 نشان داده شده اند.(20)

ججدول 1 : پرایمر اختصاصی طراحی شده برای ژن باکتریوسین
   توالی و نوع پرایمرنام ژن     نوع باکتری

Lactobacillus(Lac KU161105.1)                                            Forward
 primer

 AAG AGT TTG ATC      
 CTG GCT CAG

                                           Reverse
 primer

 CTA CGG CTA CCT TGT 
 TAC GA

L. plantarum  (LfprPlanII
CP023772.1)

Forward primer
GCCGCCTAAGGTGGG-

ACAGAT
 Reverse primer

TTACCTAACGGTAAAT-
GCGA

L. agilis  (M13 CP016766.1)Forward primer GTA-
AAACGACGGCCAGT

Reverse primer GGAAA-
CAGCTATGACCATG
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نتایج تست آنتی بیوگرام 
الکتوباسیلوس   23 شده  جداسازی  های  سویه  میان  از  آمده،  بدست  نتایج  طبق 
استافیلوکوکوس  و   اشرشیا کلی  های  باکتری  علیه  میکروبی  ضد  فعالیت  دارای 
اورئوس بودند (شکل 1و2). قطر هاله عدم رشد بیشتر نمونه ها در محدوده نیمه 
حساس قرار داشت. تنها یک نمونه دارای هاله عدم رشد حدود 22 میلی متر بود و 

بقیه نمونه ها، هاله عدم رشدی حدود 11 میلی متر را نشان دادند. (11)
 آنتی بیوگرام نمونه ها در جدول زیر نشان داده شده است:

قطر هاله عدم رشد بیشتر نمونه ها در محدوده نیمه حساس بودند. در تصویر زیر 
تنها یک نمونه دارای هاله عدم رشد حدود 22 میلی متر بود و بقیه نمونه ها، هاله 

عدم رشدی حدود 11 میلی متر را نشان دادند.
با مقایسه خاصیت ضد میکروبی الکتوباسیلوس ها در برابر باکتری های  اشرشیا 
میکروبی  ضد  خاصیت  که  شد  مشاهده  اورئوس،  استافیلوکوکوس  و   کلی 

الکتوباسیلوس ها علیه  اشرشیا کلی، قوی تر است.
RCP  بررسی وجود ژن باکتریوسین با روش

برای استخراج AND از کیت استخراج AND استفاده شد، که از شرکت سینا ژن 
تهیه شد و شامل موارد زیر بود:

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

است. 

پالنتاروم،  الکتوباسیلوس   :2 شماره  پالنتاروم،  الکتوباسیلوس    :1 شماره 
  :5 شماره  پالنتاروم،  الکتوباسیلوس  شماره4:  کنکئی،  الکتوباسیلوی   :3 شماره 
الکتوباسیلوس پالنتاروم، شماره 6:  الکتوباسیلوس نجلی، شماره7: الکتوباسیلوس 
اجلیس، شماره 8: الکتوباسیلوس مالی، شماره 9: الکتوباسیلوس اجلیس، شماره 
 :12 شماره  پالنتاروم،  الکتوباسیلوس   :11 شماره  پنتریس،  الکتوباسیلوس   :10
الکتوباسیلوس گاستریکوس، شماره 13:الکتوباسیلوس اجلیس. شماره 14: مارکر.

اندازه باندهای تشکیل شده حاصل از bp 500 ، PCR و bp 400 بودند.

جدول 2- گونه های تشخیص داده شده از تست  تخمیر قندها بر اساس جدول 
Bergry

درصدتعدادباکتری
721/8الکتوباسیلوس اجلیس

618/8الکتوباسیلوس پالنتاروم
26/25الکتوباسیلوس اینتستینال

26/25الکتوباسیلوس سالیواریوس
26/25الکتوباسیلوس مالی
13/125الکتوباسیلوس کازئی

13/125الکتوباسیلوس پسیتاکی
13/125الکتوباسیلوس فروکتیوارانس

13/125الکتوباسیلوس پرولنس
13/125الکتوباسیلوس اکوئی

13/125الکتوباسیلوس اسیدیپیسیس
13/125الکتوباسیلوس گاستریکوس

13/125الکتوباسیلوس کنکیی
13/125الکتوباسیلوس پنتیس
13/125الکتوباسیلوس نجلی

13/125الکتوباسیلوس کورینیفومیس
تعداد کل الکتوباسیلوس ها: 30

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

مقاومنیمه حساس حساسمیزان حساسیت
0-126-187-13    میزان هاله عدم رشد بر حسب میلی متر

9230اشرشیا کلی
8240استافیلوکوکوس اورئوس

ــر روی  ــیلوس ب ــف الکتوباس ــای مختل ــه ه ــی گون ــر بازدارندگ ــی اث ــکل 1:بررس ش
ــار در آگار ــه روش انتش ــی ب ــیا کل ــری  اشرش باکت

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

شکل 3 : باند ژن خاصیت ضد میکروبی  الکتوباسیلوس ها
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پرایمر  با  که  ژل  این  در  باکتری  نمونه   18 از  شده  تشکیل  باندهای  اساس  بر 
اختصاصی باکتریوسین الکتوباسیلوس اجلیس(CP016766,1 M13)  بود، 22/2 

درصد از باکتری ها باکتری از نظر حضور ژن مثبت بودند.
شماره 1: الکتوباسیلوس پالنتاروم، شماره 2:  الکتوباسیلوس پالنتاروم، شماره 3: 
الکتوباسیلوی کنکئی، شماره4:  الکتوباسیلوس پالنتاروم، شماره 5: الکتوباسیلوس 
پالنتاروم، شماره 6: الکتوباسیلوس نجلی، شماره7: مارکر، شماره 8:  الکتوباسیلوس 
پنتریس،  الکتوباسیلوس    :10 شماره  اجلیس،  الکتوباسیلوس    :9 شماره  مالی، 
گاستریکوس،  الکتوباسیلوس   :12 شماره  پالنتاروم،  الکتوباسیلوس   :11 شماره 
شماره  کازئی،  الکتوباسیلوس   :14 شماره  اجلیس.  الکتوباسیلوس   :13 شماره 
 :17 شماره  اجلیس،  الکتوباسیلوس   :16 شماره  اجلیس،  الکتوباسیلوس   :15

الکتوباسیلوس پالنتاروم، شماره 18:الکتوباسیلوس سالیواریوس.
bp 700  و bp 600 و  bp 300 با توجه به مارکر، اندازه باندهای مشاهده شده

بودند.

پالنتاروم،  الکتوباسیلوس   :2 شماره  پالنتاروم،  الکتوباسیلوس    :1 شماره 
 :5 شماره  پالنتاروم،  الکتوباسیلوس  شماره4:   کنکئی،  الکتوباسیلوی   :3 شماره 
اجلیس،  الکتوباسیلوس  شماره7:   ، مارکر   :6 شماره  پالنتاروم،  الکتوباسیلوس 
 :10 شماره  اجلیس،  الکتوباسیلوس   :9 شماره  مالی،  الکتوباسیلوس   :8 شماره 
 :12 شماره  پالنتاروم،  الکتوباسیلوس   :11 شماره  پنتریس،  الکتوباسیلوس 
 :14 شماره  اجلیس.  13:الکتوباسیلوس  شماره  گاستریکوس،  الکتوباسیلوس 

الکتوباسیلوس نجلی.
اندازه محصول  PCR ژن bp 1000 است. بر اساس باند های تشکیل شده از 14 
 Lfpr) الکتوباسیلوس در این ژل که با پرایمر اختصاصی الکتوباسیلوس پالنتاروم
PlanII CP023772,1)  بود. 28/5درصد از باکتری ها الکتوباسیلوس ها باند ژنی 

داشتند که نشانه جضور ژن پالنتاریسین  در این باکتری ها بود.

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.

ChidrePrabhurajeshwar و همکاران در سال 2017، باکتری ها از نمونه های 
کنجد با استفاده از محیط MRS جدا کردند. (8) 

Abd El-Gawad IA1 و همکاران روی بر خاصیت پروبیوتیکی بیفیدیوباکتریوم 
های  ارگانیسم  از  بسیاری  روی  بر  را  آن  مهاری  اثرات  و  کردند  مطالعه 
 Salmonella، Shigella، Colstridium، Bacillus جمله  از  بیماریزا، 
 cereus، Staphylococcus aureus، Candida albicans، Listeria
اثبات   Campylobacter Jejuni و   monocytogenes، Escherichia coli
کردند. Astha Nigam (1)  و همکاران،  الکتوباسیلوس ها را ابتدا از شیر خام، 
کنجد، گوجه فرنگی بر روی MRS آگار 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 L و همکارانش در سال 2008، به منظور جداسازی و شناسایی باکتری 
اکسیداز،  و  کاتاالز  فعالیت  گرم،  آمیزی  رنگ  های  روش  از  الکتیک،  اسید  های 
تخمیر  تست  از  حاضر،  پژوهش  در  نمودند.(17)  استفاده  گلوکز  از  اسید  تولید  و 
قندی شامل قندهای آرابینوز، تره هالوز، ساکاروز، رافینوز، رامنوز ، الکتوز، مانیتول 
استفاده  الکتوباسیل  های  گونه  شناسایی  منظور  به  زایلوز  و  سوربیتول  مالتوز،  و 
شد.  استفاده  تلقیح  و  قندها  تخمیر  برای  الکتوباسیل  تازه  های  کشت  از  شد. 
بیشترین فراوانی به ترتیب متعلق به الکتوباسیلوس پالنتاروم (7 نمونه ٪21/8)، 
در  فراوانی  کمترین  و  آمد  دست  به   (٪18/75 نمونه،   6) اجلیس  الکتوباسیلوس 
همکارانش  و   Nazef L .بودند پنتیس  الکتوباسیلوس  و  کازئی   الکتوباسیانوس 
 API 50 در سال 2008، شناسایی باکتری های اسید الکتیک را بر اساس کیت
 S 23 16 وS rRNA-S انجام دادند. سپس، بر اساس روش های مولکولی CH

rRNA  16در سطح جنس و  گونه شناسایی شدند.(17)
 Lactobacillus پالنتاریسین  ژن  روی   ،1998 سال  در  همکاران  و   Sarah K
plantarum LPCO10 با استفاده از روش مولکولی PCR استفاده نمودند.(21)

ضد  خاصیت  روی   ،2010 سال  در  همکاران  و   BarbaraKarska-Wysocki  
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 MRSA بر روی محیط جامد با استفاده از 
روش های انتشار از دیسک و همچنین با استفاده از محیط کشت مایع که شامل 
مخلوطی از MRSA و کشت باکتری های اسید الکتیک بود، مورد آزمایش قرار 

دادند.(6)

نتیجه گیری:
در مطالعه حاضر از 16 مارك 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 
های  گونه  بیشترین  شد.  استفاده  ها  قند  تخمیر  تست  از   Bergry کتاب  اساس 
ایزوله شده الکتوباسیلوس پالنتاروم و الکتوباسیلوس اجلیس بودند. بعضی از گونه 
های  باکتری  برابر  در  توجهی  قابل  میکروبی  ضد  خاصیت  الکتوباسیلوس  های 

اشرشیا کلی و استافیلوکوس اورئوس داشتند.
پیشنهاد میشود مطالعات گسترده تری در زمینه های زیر انجام شود:

1) شناسایی خصوصات ژنتیکی و بیوشیمیایی باکتری های تولید کننده باکتریوسین
2) شناسایی بیشتر اثرات ضد میکروبی و ضد پروتوزوآیی و ضد سمی باکتریوسین 

های الکتوباسیل ها. 
های  باکتریوسین  بیشتر  تولید  منظور  به  ژنتیکی  دستکاری  برای  جستجو   (3

الکتوباسیل ها.
4) شناسایی اثرات دیگر باکتریوسین ها در سالمت انسان و حیوانات.

5) شناسایی اثرات بازدارندگی باکتریوسین ها بر روی سایر باکتری های بیماری 
زای دخیل در مسمومیت غذایی.

شکل4: باند ژن خاصیت ضد میکروبی الکتوباسیلوس اجلیس

شکل  5 :باند ژن خاصیت ضد میکروبی الکتوباسیلوس پالنتاروم
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