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 دهیچک
 يهاک بافت خاص در برابر گونهیق حمله به یردد که به عنوان سموم از طرگیها اطالق مي سنتز شده توسط باکتريدهایا پپتی یبات آلی به ترکهانیوسیباکتر
 ی و نگهدارندگییای باکتری از خواص آنتيریبهره گ. شوندی رشد آنها میا بازدارندگید  و منجر به مرگ یها تولسمیکروارگانیا میکسان و ی ییایباکتر
 ییت غذاین لزوم امنیها و همچنکیوتیبی مقاوم در برابر آنتيهايع با توجه به ظهور باکتری وسیزبانیف میک با طید الکتی اسيهاي باکتريهانیوسیباکتر

ه یلوس و پنج سویه الکتوباسیپنج سود شده توسط ی تولییای باکتریب آنتیترک تین ماهیین پژوهش تعیهدف ا. شودیک ضرورت محسوب میشتر، یب
د ین تولیوسی باکتریزبانیف می طیابیارز نین و همچنیپسیموترین و آلفاکیپسیالز، تریپاز، آلفا آمی کاتاالز، لیمی آنزيمارهایران با استفاده از تیا یانتروکوك بوم

، E6 يهاهی سوپرناتانت سوي بر رویمی آنزيمارهای تيهاانس دادهیه واریج حاصل از تجزینتا.سک بودی با روش انتشار از دی بوميهاهیشده توسط سو
DL3 ، H20 ، N ، M ، T2 ،AE2 و L27م ین قطر هاله عدم رشد حاصل از سوپرناتانت تنظی نشان داد که بpHر یشده با سا ماریت  شده و سوپرناتانت

 15Eه ی سوپرناتانت سوي صورت گرفته بر رویمی آنزيهاماری تيهان دادهین بیانگیسه میمقا. وجود دارد% 1 در سطح احتمال ي داریمعنها اختالف میآنز
ن یپسیموترین و آلفاکیپسیپاز، تری ليهامیمارشده باآنزیت شده و سوپرناتانت pHم ین قطر هاله عدم رشد حاصل از سوپرناتانت تنظینشان داد که بEL1و 

 نشان ی پاتوژن گرم مثبت و گرم منفيهاهیه سوی عليامهار رشد گسترده ي الگویک بومید الکتی اسيهايک از باکتریهر.  وجود داردي داریاختالف معن
الز و کاتاالز از یپاز، آلفاآمی ليهامیمار با آنزی بعد از تیک بومید الکتی اسيهاهی سوي شدهیج به دست آمده نشان داد سوپرناتانت خنثی نتایبه طور کل. دادند

  .  دارديدیت پپتیغالبا ماه هاهین سوید شده توسط این تولیوسین موضوع است که باکتریانگر ایردار بود و ب برخویا نسبی کامل و ییای باکتریآنتیداریپا
 
  یی مواد غذاي، ماندگاریمیمار آنزین، تیوسیک، باکترید الکتی اسي باکتر:د واژگانیکل
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   مقدمه - 1
بات یافتن ترکی ي برای قابل توجهيهار تالشی اخيهادر سال

 انجام گرفته است که با ممانعت از رشد یعی طبیکروبیمیآنت
ت و عمر یفی منجر به بهبود کییها در مواد غذاها و قارچيباکتر

        را یعی طبییایبات ضد باکتریترک. گرددی میید مواد غذایمف
ها، يوانات، باکتریاهان، حیتوان از منابع مختلف از جمله گیم

ها به خصوص کروبیم. ها به دست آوردها و قارچجلبک
ت ی با فعالییایمی از مواد شیعیف وسیک طید الکتی اسيهايباکتر

توان به ی،از آن جمله م]1[ند ینماید می تولیکروبیضد م
ک و ید الکتیاس) (SCFA( چرب کوتاه يدهاین، اسیوسیباکتر

ت ی خاصيدروژن اشاره نمود که داراید هیو پراکس) کید استیاس
 زا و عامل يماریسم بیکروارگانین می در برابر چندییای باکتریآنت

            ازیکی به عنوان نیوسیباکتر. ]2[ هستندییفساد مواد غذا
، یکروبی ميهار گونهی رشد و توسعه سايهان مهارکنندهیترمهم

. ]1[ کاربرد دارد ییای با منشأ باکتریعی طبيهادارندهبه عنوان نگه
ها هستند که به ي از باکتریک کالس بزرگید الکتی اسيهايباکتر

دارنده غذا و به  عنوان آغازگر به منظور نگه بهیطور قابل توجه
 دام استفاده ي غذاي انسان و فرآوري غذايک برایوتیعنوان پروب

 از یکیها به عنوان ين باکترین توسط ایوسید باکتریتول. شوندیم
ل شده ی روز تبدیقاتیک به موضوع تحقیوتی پروبيهالیپتانس

 يهاهی شاخص متعلق به سويهاکیوتیامروزه پروب .]3[است 
 و Lactobacillus  ، Enterococcusجنس  

Bifidobacterium ری نظییهاهین سویهستند، همچن 

Saccharomyces boulardii ،Bacillusا ی  و 

Escherichia coli ک یوتیز به عنوان پروبیزا نیماریر بیغ
         ک،یوتی پروبيهاسمیکروارگانیم انیاز م. شوندیاستفاده م

 ن گروه شناخته شدهیترک به عنوان مهمیدالکتی اسيهايباکتر
 و  Lactococcusان دو جنسین میهستند که در ا

Enterococcusي دستگاه گوارش و غذاهایعی جزو فلور طب 
-یک محسوب میوتی پروبي برای خوبيهانهیبوده و گزیریتخم

 enterocin به نام ینیوسیباکتر) 2000(جننس و همکاران .شوند

 و گرم ی گرم منفيهاي از باکترياری مهار بسیی را که توانا012
 012Enterococcus ییایه باکتریسومثبت را داشت از 

gallinarumن یا.  کردندي شترمرغ جداسازيموجود در دوازده

پاز مقاوم اما یم، کاتاالز و لیزوزی ليهامیمار با آنزین در تیوسیباکتر
ن ین و پپسیپسین و تریپسیموتریآلفاک،  kنازینسبت به پروتئ

          دوازدهه،يهامی با آنزenterocin 012مار یت. حساس بود
 یدر بررس. ]4[ آن را کاهش داد ییای باکتریآنتت یفعال% 50

د ی اسي شده ازباکترين جداسازیوسی باکتريگرید
 یعی وسی بازدارندگLactobacillus plantarum F12کیالکت

تنها .  شاخص نشان داديهاهی از سوياریرا در برابر بس
ه در برابر یمار شده با کاتاالز شش سوی شده و تیسوپرناتانت خنث

ات یخصوص.  نشان دادندی شاخص از خود بازدارندگيهاهیسو
 Lactobacillus plantarumد شده توسط ین تولیوسیباکتر

F12ک یتیزپروتئولیدرولید که به هین و مشخص گردیی تع
باشد و در برابر آلفا یحساس م) ن و پرونازیپسیموترین، کیپسیتر(
 از ي متعدديهانیوسیباکتر. ]5[پاز مقاوم است یالز و لیآم

ن یی و تعییک شناساید الکتی اسيهايه شده از باکتری تهيغذاها
 ، nisinها عبارتند از ن آنیاند که مهمتر شدهیژگیو

diplococcin ،acidophilin ، bulgaricanhelveticins, 

lactacins و plantaricins]6[.ن یوسیبه عنوان مثال باکتر
Lactacin F با proteinase K،trypsin ،subtilisin  و 

ficinيهامیمار آنزیگردد و با تیرفعال می غ lysozyme ،
lipase و a-amylaseيهایژگیو. ]7[ماند ی می فعال باق 

  به دست آمده از leuconocin Sن یوسی باکترییایمیوشیب
  نشان داد که Leuconostoc paramesenteroides يباکتر

-a-amylase ،trypsin  ،a  يهامی آنز        ن بایوسین باکتریا

chymotrypsin و proteinase Kگردد، اما با یرفعال می غ
ن ی اینیکوپروتئیت گلیها ماهیپاز همچنان فعال بود، بررسیم لیآنز

 Lactobacillusه یسه سو. ]8[است  د نمودهیین را تایوسیباکتر

sakeiST22Ch ،ST153Ch وST154Ch از محصوالت 
   ويغرب کشور پرتغال جداساز  شمالی سنتیگوشت
ها میمار با آنزیه بعد از تی هر سه سويهانیوسیباکتر

Proteinase K, pronase, trypsin, pepsin و papain 
 a-amylaseيهامی با آنزیت خود را از دست دادند اما وقتیفعال

 ،lipaseو  catalaseت خود را حفظ کردندیمار شدند فعالی ت .
 شاخص يهاهی سويها بر روهین سویانت حاصل از اسوپرنات

Enterococcus spp ، Listeria spp ،Escherichia coli، 
Klebsiella spp  ،Pseudomonas spp  ،

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 f

sc
t.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             2 / 13

https://fsct.modares.ac.ir/article-7-14137-fa.html


 1397  بهمن،15دوره  ،84شماره                                                                                            ییغذا عیصنا و علوم

 

 63

Staphylococcus spp و  Streptococcus spp اثرات 
ن سه یت این است که فعالین ای رشد نشان دادند و مبیبازدارندگ

د یدروژن پراکسیون و اثر هیالسیکوزیگلن وابسته به یوسیباکتر
 . ]9[ست ین

ها  از آنی ناشیها و فشار تکاملکیوتیبیاستفاده گسترده از آنت
ها کیوتیبی مقاوم در برابر آنتيهايمتاسفانه باعث ظهور باکتر

 به نظر ين ضروریگزی جايها که استفاده از درمانشده است
ع ی وسیزبانیف میها با طکیوتیبیاگرچه وجود آنت. ]10[رسدیم
 همواره ی چند مقاومتيهادوارکننده هستند، اما وجود پاتوژنیام

 منتقل شونده از يهايماری بیاز طرف. ]11[نگران کننده است 
 و ییع غذایها، صناکننده مصرفي برای بزرگی نگرانییمواد غذا
مصرف کنندگان مواد . شودی محسوب میی غذایمنیمقامات ا

د یاکسيدر ی نظییایمی مواد نگهدارنده شیمنی در مورد اییغذا
که ...ترات ویت، نیترید، نیک اسیک، سوربید بنزوئیگوگرد، اس

 ی داشته باشد، ابراز نگرانی بر سالمتیر منفیممکن است تاث
-bio (یعی استفاده از مواد نگهدارنده طبیکردهو متقاض

preservative (يجه جست و جو برایدر نت .]13, 12[ستند ه 
 مختلف یعی مشتق شده از منابع طبییای باکتریبات آنتیترک فتنای

هدف . شودیک ضرورت احساس میشتر ی بییت غذایو لزوم امن
  موجود در ییای باکتریب آنتیت ترکین ماهیین پژوهش تعیاز ا

 یه انتروکوك بومیلوس و پنج سویه الکتوباسیسوپرناتانت پنج سو
ک یدالکتی اسيهاياز باکترن سوپرناتانت حاصل یبنابرا. باشدیم

پاز، یالز، لی کاتاالز، آلفاآميهامی  با آنزpH ي سازیبعد از خنث
د و یمار گردین به صورت جداگانه تیپسیموترین و آلفاکیپسیتر

 موجود در سوپرناتانت ییای باکتریب آنتی ترکییایمیوشیت بیماه
از روش  با استفاده .دی گردیابی ارزیک بومید الکتی اسيهايباکتر

مار شده ی تيها سوپرناتانتیسک قطر هاله بازدارندگیانتشار از د
 Listeria innocua شاخصيهايه باکتری علی بوميهايباکتر

  ،Shigella flexneri ،Bacillus cereus ،
،Staphylococcus aureus ،Klebsiella pneumonia ،

Escherichia coli ،Yersinia entrocoliticaشدیابیارز .   
  

 ها  مواد و روش- 2
   ي باکتريهاهی سو- 2-1

ه انتروکوك یل و پنج سوی الکتوباسيهیق از پنج سوین تحقیدر ا
            .دیگرداستفاده  ی شده از محصوالت لبني جدا سازیبوم
  IBRC-M 10817(Lactobacillus(ه استاندارد یسو

plantarumران به یا یستیز و یکیژنت ریذخا یمل ز مرکز ا
 استاندارد یه بومیسو. ه شدیزه تهیلیوفیصورت ل

Lactobacillus plantarum L28ه شاخص ی  و هفت سو
 پژوهشکده یکروبیعامل مسمویت غذایی موجود در مجموعه م

ز مورد یغرب و غرب کشور ن  شمالي کشاورزيوتکنولوژیب
  ). 1جدول (استفاده قرار گرفت 

 
Table 1Bacterial strains used in this study 

Collection Micro-organism 

ATCC 33090 Listeria innocua 
IBRC-M 10746 Shigella flexneri 

ATCC1431 Bacillus cereus 
ATCC 29213 Staphylococcus aureus 
PTCC 1290 Klebsiella pneumonia 
ATCC 1399 Escherichia coli 
ATCC 35669 Yersinia entrocolitica 

IBRC-M 10817 Lactobacillus plantarum 
Native of ABRII Lactobacillus plantarum 

L28 
  
  ط کشت ی کشت و شرايهاطی مح- 2-2

ن پژوهش قبالً از یک به کار رفته در ایالکت دی اسيهايباکتر
 یجان شرقی مناطق مختلف آذربایر و ماست محلیمحصوالت ش

 ,SharpMan(ع یما MRS ط کشتی شده و در محيجداساز

Rogosa and) (30 يو حاو)  کایچ آمریآلدر-گمایشرکت س %
 يهاهیسو.  شده بودندي نگهدار- 80زریسرول در فری گلیحجم

ط کشتمولر ین پژوهش در محیشاخص به کار رفته در ا
 یحجم% 30 يو حاو)  آلمان- شرکت مرك(ع  ینتونمایه
قبل از انجام .  بودند شدهي نگهدار-80زر یرول در فرسیگل

 يهاي به کشت تازه و فعال،  باکتریابیش، به منظور دستیآزما
 يز شده را در دمای شاخص فريهايک و باکترید الکتیاس

خ، از انجماد خارج کرده و پس از کشت ی يشگاه بر رویآزما
 و   آگارMRSط کشت ی محيب بر رویها  به ترت آنیسطح

 18، به مدت ) کایچ آمریآلدر- گمایشرکت س(نتون آگاریمولر ه
شرکت  (يگذار گراد گرمخانهی درجه سانت37 يساعت در دما

Binder آلمان، مدل B34 (ر ی ساعته، مقاد18 يهااز کشت. شد
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 با يع منتقل و جذب نوری  ماMRSط کشت یمختلف به مح
ن و ییومتر تع نان625استفاده از اسپکتروفتومتر در طول موج 

ه شد یم مک فارلند تهی معادل نی با کدورتيون باکتریسوسپانس
]14[.  
د ی اسيهاين از باکتریوسیباکترد ی تول- 2-3

  کیالکت
د ی اسيهاي فعال شده باکتريهان از کشتیوسید باکتری توليبرا

ح یع تلقی ما MRS ط کشتی محیحجم% 10ک به نسبت یالکت
ژن ی با فشار اکسيط اتمسفریشرا ( يط کم هوازیو در شرا هیته
 ساعت انکوبه 48 گراد به مدت ی درجه سانت37 يدر دما) نییپا

ل یط استرینار و شرای هود المرین مراحل در زی اید، تمامیگرد
  .انجام شد

  نیوسی باکتري سوپرناتانت حاوي جداساز- 2-4
ن و یوسی باکتري سوپرناتانت کشت حاويبه منظور جداساز

          ي ساعت حاو48ط کشت ی، محي باکتريهاحذف سلول
 درجه 4 ي در دماrpm6000 با دورییای باکتريهاسلول

  .دیفوژ گردیقه سانتری دق20گراد به مدت یسانت
 4د یدروکسیم هیمار سوپرناتانت با سدی ت- 2-5

  موالر
 NaoH4 ک با استفاده از یدالکتی اسيهايسوپرناتانت باکتر

از  حاصل ییای باکتریم شد تا اثر آنتی شش تنظpHنرمال به 
 يبرا.  گرددیر خنثیند تخمی فراید شده در طی تولی آليدهایاس

 شده از pHم ی، سوپرناتانت تنظينان از عدم حضور باکتریاطم
 یت آنتیکرومتر عبور داده شد و فعالی م22/0 ییلتر غشایف

 شاخص با يهاي باکتري سوپرناتانت حاصل بر روییایباکتر
مورد )   (disk diffusion assayسکیروش انتشار از د

  .]15[ قرار گرفت یابیارز
   سوپرناتانت ییای باکترین اثرآنتیی تع- 2-6
 از روش انتشار از ییای باکتریت آنتین فعالیی تعيبرا
به . ]16[ استفاده شد یرات جزئییسککامپوسو همکاران با تغید
 شاخص با يون باکتریتر از سوسپانسیکرولیم100ب که ین ترتیا

تر یلیلی م20 ي حاويهاتیم مک فارلند در پلیکدورت معادل ن
ت یپورپل)  آگار8/0 %يحاو(نتون  آگار نرم یط کشت مولر هیمح

،  با فاصله )پادتن طب( لی استري کاغذيهاسکید. دیردگ
ط کشت جامد یت بر سطح محیگر و از لبه پلیکدیمناسب از  

 شده يتراز سوپرناتانت جداسازیکرولی م20قرار داده شد و سپس 
به . ها قرار داده شدسکی ديک بر روید الکتی اسيهاياز باکتر

ها تیط کشت، پلیمح يسک بر روین از دیوسیمنظور انتشار باکتر
 گراد قرار گرفتند و در ی درجه سانت4 ي ساعت در دما1به مدت 

 12بعد از .  شدنديگذارگراد گرمخانهی درجه سانت37 يدما
 قطر هاله يری سوپرناتانت با اندازه گییایباکتریت آنتیساعت فعال
ت یب  فعالین ترتیبه ا. ن شدییس تعی با استفاده از کوليمهار رشد

 شاخص يه هفت باکتریک علید الکتیه اسی سو10ال ی باکتریآنت
  .  دی گردی بررسییت غذایعامل مسموم

  م کاتاالزیمار سوپرناتانت با آنزی ت- 2-7
د ی حاصل از پراکسییای باکتری کردن اثر آنتیبه منظور خنث

 میر،  سوپرناتانت تنظیند تخمی فراید شده در طیدروژن تولیه
pH دیمار گردیت) چ، آلمانیآلدر–گما یس(ز م کاتاالی شده با آنز .

 کاتاالز طبق پروتکل يم پودریگرم از آنزیلیک میابتدا مقدار 
تر بافر فسفات یلیلیک میچ، در ی آلدر- گمای سيمحلول ساز

 حاصل یمیحل شد و محلول آنز)pH 6( موالر یلی م50م یپتاس
تر ی لیلیم1 ي حاويهاوبیتر به تیلیلی  م1/0به نسبت 

مارشده با یسوپرناتانت ت. دیافزوده گرد) pH 6(سوپرناتانت با 
 ی درجه سانت37 يک ساعت در بن ماریم کاتاالز به مدت یآنز

 گراد ی درجه سانت100قه در ی دق10مار و سپس به مدت یگراد ت
 و ]17[رفعال گردد یشده غ م کاتاالز افزودهیجوشانده شد تا آنز

مار شده با روش انتشار از ی سوپرناتانت تییای باکتریت آنتیفعال
  .ده شدیسک مطابق روش ذکر شده سنجید
  پازیل میبا آنز مار سوپرناتانتی ت- 2-8

 چرب يدهای حاصل از اسییای باکتری کردن اثر آنتیبه منظور خنث
  pH میر،  سوپرناتانت تنظیند تخمی فراید شده در طیکوتاه تول

ابتدا . دیمار گردیت) چ، آلمانیآلدر–گما یس(پاز یم لیشده با آنز
تر بافر یلیلیک میپاز، در ی ليم پودریگرم از آنزیلیک میمقدار 

 یمیحل شد و محلول آنز) pH 6( موالر یلی م10م یفسفات پتاس
تر ی لیلیم1 ي حاويهاوبیتر به تیلیلی  م1/0حاصل به نسبت 

مارشده با یسوپرناتانت ت. دیافزوده گرد) pH 6(سوپرناتانت با 
 گراد ی درجه سانت37 يک ساعت در بن ماریپاز به مدت یم لیآنز
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 گراد یدرجه سانت100قه در ی دق10د و سپس به مدت یمار گردیت
 و ]17[رفعال گردد یشده غ پاز افزودهیم لینده شد تا آنزجوشا

مار شده با روش انتشار از ی سوپرناتانت تییای باکتریت آنتیفعال
  .ده شدیشده سنجسک مطابق روش ذکر ید
  الزیم آلفا آمیمار سوپرناتانت با آنزی ت- 2-9

د ی توليهادراتیکربوه ییای باکتری کردن اثر آنتیبه منظور خنث
  pH میک، سوپرناتانت تنظید الکتی اسيهايشده توسط باکتر

) چ، آلمانیآلدر–گما ی، سtype II-A (الز یمآلفا آمیشده با آنز
 یم، نسبت حجمی آنزيسازط آماده یشرا. دیمار گردیت

 یابین ارزیمار شده و همچنیالزتیم آلفا آمیسوپرناتانت و آنز
  8- 2مار شده مطابق بند ی سوپرناتانت تییای باکتریت آنتیفعال

گرم یلیک میم، ابتدا مقدار ی آنزي آماده سازيبرا. صورت گرفت
 میتر بافر فسفات پتاسیلیلیک میالز، در ی آلفا آميم پودریاز آنز

 حاصل به نسبت یمیحل و محلول آنز)pH6 ( موالر یلی م10
 pH(سوپرناتانت با تر ی لیلیم1 يحاو يهاوبیتر به تیلیلی  م1/0
الز به یم آلفاآمیمارشده با آنزیسوپرناتانت ت. دیافزوده گرد) 6

مار و در ی گراد تی درجه سانت37 يک ساعت در بن ماریمدت 
 گراد جوشانده یدرجه سانت100قه در ی دق10مرحله بعد به مدت 

ت یسپس فعال. ]17[رفعال گردد یشده غپاز افزودهیم لیشد تا آنز
سک یمار شده با روش انتشار از دی سوپرناتانت تییای باکتریآنت

  .ده شدیمطابق روش ذکر شده سنج
م آلفا یبا آنز مار سوپرناتانتی ت- 2-10
  نیپسیموتریک

 يهانیا پروتئیدها و ی پپتییای باکتری کردن اثر آنتیبه منظور خنث
 میک، سوپرناتانت تنظید الکتی اسيهايد شده توسط باکتریتول

pH چ، آلمانیآلدر–گما یس(ن یپسیموتریم آلفاکیده با آنز ش (
 یم، نسبت حجمی آنزيط آماده سازیشرا. دیمار گردیت

ن یمار شده و همچنیت نیپسیموتریم آلفا کیسوپرناتانت و آنز
مار شده مطابق بند ی سوپرناتانت تییای باکتریت آنتی فعالیابیارز
 يم پودریز آنزگرم ایلیک میابتدا مقدار .    صورت گرفت8- 2

 یلی م10م یتر بافر فسفات پتاسیلیلیک مین، در یپسیموتریآلفاک
  1/0 حاصل به نسبت یمیحل و محلول آنز)pH 6(موالر 

   )pH 6(تر سوپرناتانت با ی لیلیم1  ي حاويهاوبیتر به تیلیلیم

به ن یپسیموتریم آلفاکیمارشده با آنزیسوپرناتانت ت. دیافزوده گرد
مار و به ی گراد تی درجه سانت37 يک ساعت در بن ماریمدت 
م ی گراد جوشانده شد تا آنزیدرجه سانت100قه در ی دق10مدت 

 ییای باکتریت آنتی و فعال]17[رفعال گردد یشده غپاز افزودهیل
سک مطابق روش ذکر یمار شده با روش انتشار از دیسوپرناتانت ت

  .ده شدیشده سنج
  نیپسیم تریمارسوپرناتانت با آنزی ت- 2-11

 يهانیا پروتئیدها و ی پپتییای باکتری کردن اثر آنتیبه منظور خنث
 میک،  سوپرناتانت تنظید الکتی اسيهايکترد شده توسط بایتول

pH مار یت) چ، آلمانیآلدر–گما یس(ن یپسیم تری شده با آنز
 سوپرناتانت و یم، نسبت حجمی آنزيط آماده سازیشرا. دیگرد
 ییای باکتریت آنتی فعالیابین ارزیمار شده و همچنینتیپسیم تریآنز

ابتدا مقدار .  صورت گرفت8- 2مار شده مطابق بند یسوپرناتانت ت
تر بافر یلیلیک مین، در یپسی تريم پودریگرم از آنزیلیک می

 یمیحل و محلول آنز)pH 6( موالر یلی م10م یفسفات پتاس
تر ی لیلیم1 ي حاويهاوبیتر به تیلیلی  م1/0حاصل به نسبت 

ک یسوپرناتانت به مدت . دیافزوده گرد) pH 6(سوپرناتانت با 
د و به مدت یمار گردی گراد تیسانت درجه 37 يساعت در بن مار

م ی گراد جوشانده شد تا آنزیدرجه سانت100قه در ی دق10
 یآنتت یسپس فعال. ]17[رفعال گردد یشده غن افزودهیپسیتر

سک مطابق یمار شده با روش انتشار از دی سوپرناتانت تییایباکتر
ت یشتر از حساسینان بی اطميبرا. ده شدیروش ذکر شده سنج

 یز بررسی شاهد ني باکتري بر رویمی آنزيمارهای، تمام تیمیآنز
  . شدند

 هانیانگیسات می و مقايه آماری تجز- 2-12
        از استفاده با ها داده نرمال بودنيه آماریقبل از انجام تجز

 ي قرار گرفت و برای مورد بررسیدگی و کشی چولگيهاآماره
ل در قالب طرح کامال یهابصورت فاکتور دادهيه آماریتجز

سه یمقا.  استفاده شدMSTAT-Cيافزار آمارنرم  ازیتصادف
 دانکن در سطح احتمال ياها به روش آزمون چند دامنهنیانگیم
م ی ترسExcel 2013افزاربا نرم هاگراف. ]18[ انجام گرفت% 5

  .شدند
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  ج و بحثی نتا- 3
   ییای باکتریب آنتیت ترکین ماهیی تع- 3-1

د یه اسی سو10د شده توسط ی تولییای باکتریب آنتیت ترکیماه
 يهامیسوپرناتانتبا استفاده از آنزpHم ی بعد از تنظیک بومیالکت

. ن شدیین تعیپسین و تریموترپسیالز، آلفاکیپاز، آلفاآمیکاتاالز، ل
 IBRC-M 10746  (Shigella flexneri(شاخص  يباکتر

)  شاهديهايت باال در برابر سوپرناتانت باکتریاسل حسیبه دل(
  . مورد استفاده قرار گرفتیمی آنزيمارهای تیابی ارزيبرا

 يهاي مختلف باکتريهاهیل اثرات سویانس فاکتوریه واریتجز
ز یها و نهین سویم مختلف نشان داد که بی آنز5ک و ید الکتیاس

دار یف معناختال% 1ه در سطح احتمال یسو×میاثرمتقابل آنز
ه ین اصل تجزی ايرو). ها آورده نشده استداده(وجود دارد 

مار ی پنج نوع تيها براهی هر کدام از سويانس جداگانه برایوار
 يمارهاین تیج نشان داد که بینتا). 2جدول ( انجام گرفت یمیآنز
 عدم رشد، يهاا قطر هالهی ییایباکتریت آنتی از نظر خاصیمیآنز

ها وجود هی تمام سوي برايداریاختالف معن% 1ل در سطح احتما
 یمی آنزيمارهایدار بودن اثرات تین، با توجه به معنیبنابرا. دارد
 ين اثرات بر روین ایانگیسه میها، مقاهی هر کدام از سويرو

بصورت جداگانه IBRC-M 10746 (S. flexneri (پاتوژن
  ).3جدول (انجام گرفت 

Table 2 Variance analysis of enzyme treatments among different strains of Lactic Acid bacteria 
MS of lactic acid bacteria strains 

E6 H20 15E DL3 N M 

df S.O.V 

**3.76 **9.97 **20.12 **14.92 **9.38 **10.49 
5 Enzyme 

treatment
s 

0.111 0.127 0.115 0.183 0.056 0.111 12 Error 
** is significant at 1% probability level 

 
Table 2 continued- 

MS of lactic acid bacteria strains 

T2 AE2 L28 L27 EL1 

df S.O.V 

10.68** **11.43 **18.27 **15.03 **20.22 5 Enzyme 
treatments 

0.124 0.244 0.083 0.161 0.153 12 Error 
** is significant at 1% probability level 

Table 3 Mean comparisons among enzyme treatments for 12 lactic acid strains  

Strain 
α-

kimyo 
trypsin 

Trypsin Lipase α-amylase Catalase pH 7 

E6 0±0 D 1.16± 0.17 C 2.16±0.1 B 2.67±0.1 AB 2.67±0.  AB 2.83±0.1 A 
H20 0±0 C 0.33±0.33 C 2.67±0.1 B 4±0 A 3.67±0.33 A 3.93±0.0 A 
15E 0±0 E 1±0 D 2.33±0.1 C 5.33±0.33 B 5.5±0.28 AB 6.03±0.0 A 
DL3 0±0 C 0.33±0.33 C 2.83±0.1 B 4.33±0.33 A 4.67±0.33 A 5.6±0.06 A 
N 0±0 D 1.17±0.17 C 3.67±0.1 B 4.00±0 AB 3.83±0.17 AB 4.17±0.1 A 
M 0±0 D 0.67±0.17 C 2.67±0.1 B 3.83±0.17 A 4.17±0.17 A 4.33±0.3 A 
T2 0±0 D 0.67±0.17 C 2.67±0.17 B 3.83±0.1A 4.33±0.7 A 4.26±0.37 A 

AE2 0±0 C 0.33±0.17 BC 1.17±0.60 B 3.67±0.1A 4±0 A 4.27±0.27 A 
L28 0±0 D 0.17±0.17 D 2.47±0.17 C 4.83±0.17 B 4.83±0.1 B 5.57±0.23 A 
L27 0±0 C 0.66±0.17 C 1.67±0.33 B 4.67±0.33 A 4.67±0.1 A 4.9±0.20 A 
EL1 0±0 D 0.17±0.17 D 2.33±0.17 C 5.33±0.33 AB 4.67±0.3 B 5.83±0.17 A 

The numbers with similar letters in each row are not significant at 5% probability level. 
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 به روش دانکن در یمی آنزيمارهای تيهان دادهین بیانگیسه میمقا
نشان داد L28 ه شاهد ی سوپرناتانت سويبر رو% 5سطح احتمال 

 شده pHم ین قطر هاله عدم رشد حاصل از سوپرناتانت تنظیکه ب
پاز، یلالز، ی کاتاالز، آلفاآميهامیمار شده با آنزین سوپرناتانت تیبو 
 وجود دارد يداریاختالف معن نیپسیموتریک ن و آلفایپسیتر
ن یوسیمولد باکتر L28 یه بومینکه سویبا توجه به ا). 3جدول (

کمپلکسی از دو رشته IIb ن گروه یوسی بوده و باکترIIbگروه 
 يمارهایج به دست آمده از تی نتااز. ]20, 19[پپتیدي است 

ن یتوان چنیه مین سویا سوپرناتانتيصورت گرفته بر رویمیآنز
 ی چرب در جذب سطحيدهای کرد که اسيریجه گینت

با توجه به . ر دارندی شاخص تاثي باکترين به غشایوسیباکتر
 يریگجهین نتیالز چنیمار با آلفا آمیج بعد از تی دار بودن نتایمعن

د یدروژن پراکسای و هیدراتیت کربوهی با ماهیباتیشود که ترکیم
ن یوسی باکترییای باکتریت آنتی بر خاصی اندکییر هم افزایتآث

 با ید بازدارندگیبا توجه به کاهش شد.  داشته استIIbگروه 
 نمود يریجه گیتوان نتین میپسیموترین و آلفا کیپسی تريمارهایت

 بر عهده داشته ی در بازدارندگيشتری ب نقشIIbن یوسیکه باکتر
  . است

  صورت گرفته بر یمی آنزيمارهای تيهان دادهین بیانگیسه میمقا
 ، E6 ،DL3 ،H20 ،N ، M يهاهی سوپرناتانت سويرو
T2،AE2 ، L27ن قطر هاله عدم رشد حاصل از ینشان داد که ب

 يهامیمارشده باآنزیت شده و سوپرناتانت pHم یسوپرناتانت تنظ
.  وجود داردي دارین اختالف معنیپسیموترین و آلفاکیپسیپاز، تریل

صورت گرفته بر ی می آنزيمارهایج به دست آمده از تی نتااز
 کرد که عالوه بر يریجه گین نتیتوان چنیها مهین سویاسوپرناتانت

 بر يشتری بییر هم افزای تاثيدیپیت لی با ماهیباتین، ترکیوسیباکتر
 با یول. د شده داشته استین تولیوسی باکترییایتر باکیت آنتیخاص

مار ی سوپرناتانت با تییای باکترین رفتن کامل اثر آنتیتوجه به از ب
جه گرفت که یتوان نتین میپسیموترین و آلفاکیپسی تريهامیآنز

  . باشدی مینیوسی بر عهده بخش باکترییایباکتری آنتیعمل اصل

صورت گرفته بر  یمی آنزيمارهای تيهان دادهین بیانگیسه میمقا
ن قطر هاله عدم ی نشان داد که ب15Eه یسو سوپرناتانت يرو

 شده و سوپرناتانت pHم یرشد حاصل از سوپرناتانت تنظ
ن یپسیموترین و آلفاکیپسیپاز، تریالز، لی آلفاآميهامیمارشده باآنزیت

ن فرض کرد که یتوان چنیم. ود دارد وجيداریاختالف معن

 ي باکترين به غشایوسی باکتری چرب در جذب سطحيدهایاس
د یپوپپتیک لید شده ین تولیوسیا باکتریر دارند و یشاخص تاث

صورت گرفته بر یمی آنزيمارهایج به دست آمده از تی نتااز. است
بر  کرد که عالوه يریجه گین نتیتوان چنیها مهین سویاسوپرناتانت

 است که يدیکوئیک قسمت گلین، و احتماال حضور یوسیباکتر
  و يدیپیت لی با ماهیباتیترک. از استیت آن مورد نی فعاليبرا

 ییای باکتریت آنتی بر خاصيشتری بییر هم افزای تاثیدراتیکربوه
ن رفتن ی با توجه به از بیول. د شده داشته استین تولیوسیباکتر

ن و یپسی تريهامیمار آنزیوپرناتانت با ت سییای باکتریکامل اثر آنت
      ی کرد که عمل اصليریجه گیتوان نتین میپسیموتریآلفاک

  .باشدی مینیوسی باکتريدیشتر بر عهده بخش پپتی بییایباکتریآنت

 صورت گرفته بر یمی آنزيمارهای تيهان دادهین بیانگیسه میمقا
ن قطر هاله عدم رشد ی نشان داد که بEL1ه ی سوپرناتانت سويرو

مارشده یت شده و سوپرناتانت pHم یحاصل از سوپرناتانت تنظ
ن با یپسیموترین و آلفاکیپسیپاز، تری کاتاالز، ليهامیباآنز

 از.  وجود داردي داری شده اختالف معنpHم یسوپرناتانت تنظ
صورت گرفته بر یمی آنزيمارهایج به دست آمده از تینتا

 چرب يدهاین فرض نمود که اسیتوان چنیه مین سویاسوپرناتانت
ر ی شاخص تاثي باکترين به غشایوسی باکتریدر جذب سطح

عالوه بر . د استیپوپپتیک لید شده ین تولیوسیا باکتریدارند و 
شتر و ی بییر هم افزای تاثيدیپیت لی با ماهیباتین، ترکیوسیباکتر

مل د عایدروژن پراکسی چون هیباتی اندك ترکییر هم افزایتاث
. گرددی سوپرناتانت محسوب مییای باکتریت آنتی بر خاصيگرید

 سوپرناتانت با ییای باکترین رفتن کامل اثر آنتیبا توجه به از ب
 يریگجهیتوان نتین میپسیموترین و آلفاکیپسی تريهامیمار آنزیت

  ینیوسی بر عهده بخش باکترییایباکتری آنتیکرد که عمل اصل
  . باشدیم

         د شده از ی تولییایباکتریب آنتیت ترکی ماهیرسج برینتا
م کاتاالز در یمار آنزی نشان داد که تیک بومید الکتی اسيهايباکتر

د ی از تولیجاد کرد که حاکیا را یکاهش اندکEL1و L28ه یدو سو
سه با یه در مقاین دو سوید توسط ایدروژن پراکسایار اندك هیبس
و L28 ه یالز در دو سویم آلفاآمیآنزمار یت. گر استی ديهاهیسو

15E ار کم ید بسی از تولیجاد کرد که حاکیا را یکاهش اندک
م یمار با آنزیت. باشدی میل در بازدارندگی دخیدراتیعوامل کربوه

جاد کرد که ی را اياری کاهش بسی بوميهاهی سویپاز در تمامیل
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ا ی وییایباکتری چرب کوتاه آنتيد هاید اسیدهنده تولنشان
 يهاهین به سویوسی باکتریل در جذب سطحی چرب دخيدهایاس

-نیدر اد شده ین تولیوسی باکتريدیپوپپتیت لیا ماهیشاخص و 
ن یموترپسین و آلفا کیپسیم تریمار دو آنزیبا ت.  باشدیها مهیسو

ج به دست آمده نشان داد که عمل ینتا. ها کامال صفر شدقطر هاله
باشد ی ميدیها بر عهده بخش پپتهیم سو در تمای بازدارندگیاصل

ها هی و در همه سویدراتی کربوهيهاها بخشهی سویو در برخ
 ی آنتيدی بخش پپتییایباکتریت آنتی بر فعالی اثر مثبتيدیپیبخش ل

 يهانیوسیباکترر محققان، ی سایبا توجه به بررس. ال داردیباکتر
رات پس از یی تغی است که طینیوسی تنها گروه باکترIVگروه 

 يدهایا اسی ي قنديها، به گروهيدیترجمه عالوه بر ساختار پپت
 ییهاها و ماکرومولکولچرب متصل هستند و کمپلکسی از پپتید

پر یاستاومن و. دهندیها را تشکیل مها یا کربوهیدراتنظیر لیپید
ک ی (Sublancinن یوسیدر تحقیقی جداگانه دو باکتر) 2011(

S-linked glycopeptideباشدیم(،Glycocin F را شناسایی
گر ین دیقات محققیتحق. ]22, 21[اند ن گروه قرار دادهیو در ا

ت ی حفظ فعاليد براین پپتیله شدن ایکوزینشان داده است که گل
 Glycocinن یوسیباکتر. ]21[ استي آن ضرورییایباکتریآنت
Fيتوسط باکتر Lactobacillus plantarum KW30د یتول
 ساعت فعال 2 گراد به مدت ی درجه سانت100 يشود و در دمایم

 یط.  ]23[شود یرفعال میم غیزوزیالز و لیم آلفاآمیاست و با آنز
ک ی از Lactobacillus plantarum Lp6SHه ی سویقیتحق
) 2012 ( و همکارانMarieتوسط  بر ذرتی مبتنيری تخمیدنینوش

کرد که در برابر ید می تولینیوسی باکتريترن باکی شد، ايجداساز
 .L. innocua ،S و مثبت از جمله ی گرم منفيهايباکتر

aureus ،B. cereus ،E. coli ،Streptococcus mutans ،
Salmonella typhi ،S. flexneri ،K. pneumonia فعال 

 با bacteriocin Lp6SHمه خالص شده ین نیوسیباکتر. بود
. دیرفعال گردین غین و پپسیپسیموترین، آلفاکیپسی تریمیمار آنزیت
 يری آن تأثییای باکتریت آنتیپاز بر خاصیالز و لیمار با آلفاآمیت

ن ین محققی به دست آمده توسط ایمیج آنزیجه نتایدر نت. نداشت
د و به مه خالص شده بوین نیوسی باکترینیت پروئی بر ماهيدییتأ

د متصل یپیدرات و لین به کربوهیوسی نشان داد که باکترینوع
 Lactobacillus يهاي باکتریدر پژوهش. ]24[ست  ین

acidophilus و Pediococcus acidilacticiب از ی به ترت

 یت مهار کنندگیفعال. دی گردير و گوشت جداسازی شيهانمونه
 .E يها پاتوژنين بر رویوسید کننده باکتریسم تولیهر دو ارگان

coli ،Bacillus cereus ،Staphylococcus aureus 

،Salmonella typhi  ،Vibrio cholerae ، Shigella sp و
Enterococcus faecalisتمام پاتوژنبایتقر.  شدندی بررس -

ن مهار یوسیه مولد باکترین دو سویش شده توسط ای آزمايها
م آلفا یها توسط آنزنیوسی باکترییای باکتریت آنتیفعال. شدند

 ینیت پروتئید که نشان دهنده ماهیر فعال گردیالز و پروتئاز غیآم
ت ی فعالي است که برايدیکوئیک قسمت گلیو احتماال حضور 

 سوپرناتانت دو ی بازدارندگیقیدر تحق. ]25[از است یآن مورد ن
 و Lactococcus lactis subsp. lactis MM19 يباکتر

Pediococcus acidilactici MM33يهايه باکتری عل 
            يد شده از باکتری تولنیوسیباکتر.  شدیشاخص بررس

L. lactis MM19يهايه باکتری عليف مهاری ط                 
 Enterococcus, Kocuria  ،  Lactobacillusشاخص 

،Pediococcus و   Staphylococcusد ین تولیوسی و باکتر
ه ی علیف بازدارندگی  طP. acidilactici MM33شده توسط 

Enterococcus, Lactobacillus, Listeria و  
Pediococcusن در برابر یوسیهر دو باکتر.   را نشان داد

 P. acidilacticiدر مورد . ر بودندیتاثی بی گرم منفيهايباکتر

MM33ي داریمار با پروتئاز به طور معنی بعد از تی بازدارندگ 
 L. lactis MM19 یستی آنتاگونتی که فعالیکاهش، در حال

 یت آنتیپاز فعالیل.  مانده بودین باقیپسین و تریمار با پپسیبعد از ت
ت یچ فعالی را کاهش داده بود اما هL. lactis MM19 ییایباکتر

 يد شده از باکترین سوپرناتانت تولیوسی باکتري برایمهار کنندگ
P. acidilactici MM33ت ی بر فعاليریز تاثیکاتاالز ن.  نداشت

مار ین بعد از تیوسیت باکتری نشان نداد و با کاهش فعالیبازدارندگ
 ی چرب در جذب سطحيدهاین فرض شد که اسیپاز چنیبا ل

ن یوسیر دارند و باکتری شاخص تاثي باکترين به غشایوسیباکتر
ک ید الکتی اسيهايباکتر. ]26[باشدید میپوپپتیک لید شده یتول

. کنندید میدروژن تولیه دی پراکسيط کشت هوازیدر شرا
 است یارسمی و بسییای باکتریب آنتیک ترکیدروژن ید هیپراکس
با کاربرد . جاد شودی ممکن است درون سلول ای هر علتو به

ه و یط را تجزیدروژن موجود در محید هیتوان پراکسیکاتاالز م
گر، بعد از ی دیقیدر تحق. ]27[ آن را حذف نمود یاثر بازدارندگ
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ها هیک با کاتاالز تمام سوید الکتی اسيهايمار سوپرناتانت باکتریت
 که سوپرناتانت یزمان. ود را حفظ کردند خییای باکتریت آنتیفعال
مار ین تیپسین و تری، پپسkناز یها با پروتئهین سوی شده ایخنث

د و یا حذف گردیه کاهش و ی سو8 ییای باکتریت آنتیفعال. شدند
 که قبالً به عنوان L. plantarum IBRC-M 10817 يباکتر
 استبه  شدهی معرفIIaن یوسیدکننده باکتریکتولیدالکتی اسيباکتر

) 2012(فور و همکاران یس. ]28[عنوان کنترل مثبت استفاده شد 
د شده از ی عامل بازدارنده تولي مختلف بر رويهامیاثر آنز

مار یبعد از ت. ک را مورد مطالعه قرار دادندید الکتی اسيباکتر
ن و یپسین، تریپسیموتری کيهامیها با آنزين باکتری اییمحلول رو
ت مشاهده یتوجه فعالا کاهش قابلی کامل يرفعال سازیپروتئاز غ

-میر آنزیتأث. کردید میی عامل فعال را تأینیت پروتئید که ماهیگرد
 قرار گرفت یز مورد بررسیالز نیپاز و آلفا آمیگر از جمله لی ديها

-یت عامل بازدارنده نمیم مانع فعالین دو آنزیج نشان داد ایکه نتا
 و یدراتین ابراز داشتند که بخش کربوهیحققن مین ایبنابرا. شوند

هرناندز . ]5[ست ی الزم نیت بازدارندگی فعالي موجود برايدیپیل
لوس، یک الکتوباسید الکتیاسی باکتر108) 2005(و همکاران 

ف را یرتنری شده از پنيتوك جداسازالکتوکوکوس و لوکونوس
نش کردند و ی گزییای باکتریب آنتیدترکیبراساس تول

ف ی را با طLactobacillus plantarum TF711هیسو
          ن یی تعي مختلف، برايها در برابر پاتوژنیعی وسیزبانیم
 یب آنتیترک ینیت پروتئیماه.  انتخاب کردندي بعديهایژگیو

ن یی پروتئاز تعيهامیت آن به آنزی با توجه به حساسییایباکتر
 يبرا) 2005(کس ی توسط تودورو و دیج متفاوتینتا .]17[دیگرد
 .Lactobacillusد شده توسطی توليهانیوسیباکتر

plantarum ST 13BRن گروه مشاهده یا. بت شده است ث
 بر يریچ تاثین هین و رنیپسیموتریکن، یپسیکردند که تر

 ی جدا شده از غالت سنتيد شده توسط باکترین تولیوسیباکتر
 Lc. lactis subsp. Lactic b14ر یبلغارستان نظ

لت و همکاران ی مجیق حاضر با نتایج تحقینتا.]29[نداشت
ج  ی و با نتای همخوان)2010(واکومار و همکاران یس و  )2007(

  ].25- 26, 29[رت داشتی مغا)2005(کس یتودورو و د
  ن یوسی باکتریزبانیف مین طیی تع- 3-2
ه ی سو5د شده توسط ین تولیوسی باکتریف بازدارندگیج طینتا

 یران بعد از خنثی ایه انتروکوك بومی سو5لوس و یالکتوباس

 7ه ید، علیدروکسیم هیها با سدين باکتری سوپرناتانت ايساز
ه شاهد یک سوی). 4جدول ( پاتوژن نشان داده شده است يباکتر

 IBRC-M 10817Lactobacillus)  ( ک به نامید الکتیاس
plantarum) L.P (ن گروه یوسید کننده باکتریکه تولIIa     

 Lactobacillus یه بومین سوی  و همچن]15[باشد یم
plantarum L28ن گروه یوسید کننده باکتری  که تولIIbباشد ی م

 شاهد کنترل مثبت مورد استفاده قرار يهايبه عنوان باکتر
 ي الگویک بومید الکتی اسيهايک از باکتریهر.  ]30[گرفتند

ژن گرم مثبت و گرم  پاتويهاهیه سوی عليامهار رشد گسترده
 عنوان يارین بسی است که محققین در حالیا.  نشان دادندیمنف

 ی گرم منفيهايها در برابر باکترنیوسیت باکتریاند که فعالکرده
 یکپارچگی که ی معموال زمانSalmonella و E. coliمانند 

مار با یا تی ير شوك اسمزی نظیطیها تحت شرا آنی خارجيغشا
pHا بعد از یا عوامل شالته کننده، یها حضور دترجنتن، در یی پا

ن رفته است، یا فشار باال، از بی یکیدان الکتریمار با  پالس میت
بر اساس مطالعات صورت گرفته  . ]31, 3[مشاهده شده است

 شاخص گرم مثبت يهاي، باکتر)2000(نانو و همکاران یاتوسط 
 در برابر سوپرناتانت ی شاخص گرم منفيهاينسبت به باکتر

 و گارنئا.]32[باشندیتر مک حساسیدالکتی اسيهايباکتر
 يهاي باکتری خارجياند که غشاعنوان کرده) 2002(همکاران 

ر قابل نفوذ است که ممعموال یها غنیوسی نسبت به باکتریگرم منف
  . ]33[کند ی ميریدها جلوگین پپتی اییای باکتریت آنتیاز فعال

و همکاران  نانویا جیق حاضر  با نتایج به دست آمده در تحقینتا
رت یمغا )2002(گارنئا و همکاران  جین با نتایهمچن) 2000(

            يت باالیق حاضر حساسیج تحقی نتا].33 ,32[داشت
 را در E.  coli و S. flexneri ،K. pneumoniaيهايباکتر
نشان Y. entrocolitica  و B. cereusيهايسه با باکتریمقا
ک مطالعه ید الکتیه اسی سو10 يهانیوسیر مثبت باکتریتاث.داد

 مشابه گزارش ی شاخص گرم منفيهاي باکتريحاضر بر رو
ن ین محققیب که این ترتیبه ا. باشدیم) 2013(ران تودوروو همکا

 و  bacST202Ch يهانیوسیباکتر عنوان کردند که

bacST216Ch د شده توسط یتولL. plantarum تیفعال 
  دارندSalmonella sppو E. coli يه باکتری علییایباکتریآنت
]9.[  
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Table 3 Antimicrobial activity of lactic acid bacterial strains assessed in this study  
Indicator strains 

strains 
E. coli Y. enterocolitica s.aereu L. innocua K. pneumonia B. cereus S. flexneri 

E6 ++ ++ ++ ++ ++ + ++ 
H20 ++ ++ ++ ++ ++ + ++ 
15E ++ + ++ ++ +++ ++ +++ 
DL3 ++ ++ ++ ++ + ++ ++ 
N ++ + ++ ++ ++ + ++ 
M ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
T2 ++ ++ ++ ++ ++ + ++ 

AE2 ++ ++ ++ ++ ++ + ++ 
Lp ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
L28 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

L27 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
EL1 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Mean values (n = 3) for each experiment. 
++ = inhibition zone diameter up to 4 mm. 
+++ = inhibition zone diameter over 6 mm. 
+ = inhibition zone diameter up to 2 mm. 
Inhibition zone diameter did not include Oxford cup diameter 

  

  ی کليریگجهینت - 4
و لزوم  یعیدارنده طب  مواد نگهيش تقاضا برایبا توجه به افزا

ن یوسید کننده باکتری توليهاهی سوییشتر، شناسای بییت غذایامن
گر، با توسعه اقتصاد ی دياز سو.  شودیک ضرورت محسوب می

ر ی نظیکروبی می، منابع غنيشرفت فنآوریشدن و پیمدرن، صنعت
 ییشناسا. از دست بروندي زودتوانند بهی میمحصوالت سنت

 یزبانیف مین با طیوسید کنندهباکتریک تولید الکتی اسيهايباکتر
تواند به حفظ و ی می بومی سنتيری تخمیع از محصوالت لبنیوس

 ی صنعتی در محصوالت لبنیعی طبییایباکتریگسترش منابع آنت
ه یدر پژوهش حاضر مشخص شد که همه ده سو.د باشدیار مفیبس

باشند و ین میوسیران مولد باکتری ایلوسو انتروکوك بومیباسالکتو
 بخش ییایباکتریت آنتی بر خاصییر هم افزای تاثيدیپی لیباتیترک
مقدار  يدیپیبات لیعالوه بر ترکEl1 ه یسو. کندی اعمال ميدیپپت

 عالوه  15Eه یکند و سوید میز تولیند یدروژن پراکسی هیاندک
ز ی نيدیکوزیبات گلی ترکیمقدار اندک، مولد يدیپیبات لیبر ترک

  ي مهار فی ط ی بوم کیالکت د ی اسيهاين باکتریهمچن. باشدیم
  

 نشان دادند ی پاتوژن گرم مثبت و منفيهاهیه سوی عليا گسترده
 موجود در داخل ی بوميهاهین موضوع است که سوین ایو مب

 استاندارد هی نسبت به سویی باالیکیوتیل پروبیکشور از پتانس
د ین تولیوسیت باکتریماه. باشدیموجود در کشور برخوردار م

 بوده و يدیران  پپتی ایک بومید الکتی اسيهايشده توسط باکتر
ن یوسی در عملکرد باکتری داخل سلوليدیپیبرهم کنش مواد ل

 ین رفتن اثر آنتی دارد و با توجه به از بییر هم افزای تاثيدیپپت
ن یپسیموترین و آلفاکیپسی تريهامی سوپرناتانت با آنزییایباکتر

  .باشدی ميدی بر عهده بخش پپتییایباکتری آنتیعمل اصل
  

  یتشکر و قدردان- 5
ز یجان و نی آذرباید مدنی دانشگاه شهیاز معاونت محترم پژوهش

غرب و  شمالي کشاورزيوتکنولوژیاست محترم پژوهشکده بیر
 ی و پژوهشیالار قرار دادن امکانات میغرب کشور بخاطر در اخت

  . گرددی می تشکر و قدردان1/374- 12- 96به شماره گرنت 
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Bacteriocins are organic compounds or peptides synthesis via bacterial that kill or inhibit growth of 
microorganisms and identical species by attacking a specific target. To take into account of bacterial 
resistance to antibiotics and more demand to food immunity, identification of strains producing 
bacteriocin with wide spectrum of hostage is necessary. So in this research determined antibacterial 
identification of five native lactic acid and entrococcus strains by using enzyme treatments such as 
catalase, lipase, α-amylase, trypsin and α-kimyo-trypsin. Then hostage spectrum of produced bacteriocin 
by native strains identified by disk-diffusion test. Variance analysis of enzymatic treatment data on 
supernatant of E6, DL3, H20, N, M, T2, AE2, and L27 showed existence of significant difference at 
alpha=0.01 for diameter of growth inhibitory zone among supernatant with adjusted pH and other 
enzymatic treatments. Mean comparison among enzymatic treatment data on supernatant of 15E and EL1 
strains showed between diameter of growth inhibitory zone of supernatant with adjusted pH and treated 
with Lipase, trypsin and alpha-chymotrypsin existed significant difference.  Each of native lactic acid 
bacteria showed inhibitory growth pattern against positive and negative gram bacteria. Inhibitory zone of 
bacteria supernatant with pH=6 after treating with catalase, lipase and α-amylase was active with respect 
to antibacterial. This finding suggested that bacteriocin of this native strain has nature of peptide.  
 

Keywords: Bacteriocin, Enzyme treatments, Food preservation, Lactic acid bacteria.  
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