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گذاري آنها بر بلوغ  هاي پروبیوتیک در بدن انسان و حیوانات، تاثیر هاي سودمند باکتري یکی از نقش
 اسیدي مانی در محیط در تحقیق حاضر قابلیت زنده. ها در روده استهاي ایمنی و تولید آنسلول

)(pHصفراوي، قابلیت چسبندگی، تست قاومت در برابر نمکپانکراتین، م-  ، پپسین5/2  معادل 
گیري حداقل غلظت بازدارنگی روي آمپیسیلین، کانامایسین،  بیوتیک با اندازه مقاومت به آنتی

  پاتوژن روده3انبوهش در تداخل با اریترومایسین، کلرامفنیکل و تتراسایکلین، خود انبوهش و هم
، )ATCC 13076 (انتریدیدیس سالمونال، (O157:H7 NCTC 12900)اشرشیاکلی(انسانی 

ها  از لحاظ تحمل شرایط اسیدي همه سویه. بررسی شد)) ATTC 7644(لیستریا مونوسایتوژنز 
هاي   و سویه LF 56  ،57 LF،LF 55 ،O ،Fهاي  سویه. مانی باالیی داشتند قابلیت زنده

LF56،57  LF A7کراتین و پپسین را از خود نشان  به ترتیب باالترین میزان تحمل به آنزیم پان
 سویه، 19در بین .  مقاومت باالیی دربرابر نمک صفراوي داشتندLF 56ها به جز  همه سویه. دادند

.  درصد باالترین میزان متوسط چسبندگی را داشت9/62 به میزان گاسري الکتوباسیلوس
زا با مقادیر متوسط    روي سه باکتري بیماري C 54 گاسري وLF 56 الکتوباسیلوس پالنتاروم

با . به ترتیب باالترین درصد میانگین خود انبوهش و هم انبوهش را داشتند  درصد33 و 31/75
 M8هاي مورد آزمون،  بیوتیک  به آنتیالکتوباسیلوس پالنتارومهاي مختلف  وجود حساسیت سویه

 روي 61نیکل و روي کلرامف D روي آمپیسیلین،LF 55 روي کانامایسین و کلرامفنیکل، M11و
 روي آمپیسیلین، الکتوباسیلوس گاسري. کانامایسین، تتراسایکلین و کلرامفنیکل مقاومت داشتند

 روي آمپیسیلین و الکتوباسیلوس فرمنتوماریترومایسین و تتراسایکلین مقاومت متوسط و 
حاظ از ل) 54C, 49A (الکتوباسیلوس گاسري. اریترومایسین مقاومت خوبی از خود نشان دادند

انبوهشی با تحمل شرایط آنزیم پانکراتین، اسیدي، صفراوي، هم(هاي پروبیوتیکی با تکیه بر  آزمون
تواند بافت اپیتلیوم روده را از عوامل  بهترین شرایط را دارا بود که می) ها و چسبندگیپاتوژن
هاي ي از عفونتزا محافظت و جانشین باکتریایی خوبی براي کاربرد پروفیالکتیک و پیشگیربیماري

  .روده و تقویت سیستم ایمنی بدن باشد
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  مقدمه - 1
دهندة سالمت انسان  مغذّي با خاصیت بهبودامروزه، مواد غذایی 

شود و در طول شان افزوده می صورت روزافزون بر محبوبیتبه
 بیش از پیش مورد ،سالیان اخیر، مشخصاً مواد غذایی پروبیوتیک
ها پروبیوتیک. استتوجه پژوهشگران صنایع غذایی واقع شده

توانند میاي هستند که در مقدار معین هاي زندهمیکروارگانیسم
. ]1[تأثیرات مثبت بر سیستم ایمنی و سالمت بدن میزبان بگذارند 

: ند ازها براي بدن میزبان عبارتبرخی از مزایا و فوائد پروبیوتیک
 مسیر روده، کاهش سطح کلسترول سرُم، یتنظیم تعادل میکروب
 به سرطان تحمل الکتوز، کاهش احتمال ابتالتسکین عالئم عدم

پذیري مواد مغذي، پیشگیري یا دسترسیسطح روده، ارتقاي 
کاهش احتمال بروز آلرژي در افراد مستعد، بهبود عملکرد سیستم 

  .]2و3[ایمنی و افزایش نرخ جذب کلسیم 
ایی از جنس الکتوباسیلوس است که   گونهالکتوباسیلوس گاسري

 حضور  و ادراربه طور طبیعی در دستگاه گوارش، سیستم تناسلی
هاي مضر، تحریک هضم و اکتري به کاهش باکترياین ب. دارد

عالوه بر این . کندبدن کمک می افزایش عملکرد سیستم ایمنی
 در بهبود مشکالتی نظیر آلرژي، یبوست، الکتوباسیلوس گاسري
   .] 4[ نیز موثر است و درد قاعدگیباالاسهال، آسم، کلسترول 

توباسیلوس  الک ،هاي شاخص الکتوباسیلوس  از باکتري دیگریکی
 اعث کاهش عفونت دستگاه گوارش،این باکتري ب.  استپالنتاروم

اي، کلسترول در سرم خون به همراه  هاب روده التهاي بیماري
   .]5[ گردد می و افزایش سیستم ایمنیبهبود سوخت و ساز بدن

 الکتوباسیلوس اسیدوفیلوسهاي ماست   درصد باکتري80حدود 
هاي  هاي صفراوي و آنزیم مکاین باکتري در برابر ن. است

 قادر به زندگی )pH( گوارشی مقاوم و در محدوده وسیعی از
. دهد و در برابر گرما از خود مقاومت نشان میاست

 با تولید بعضی ترکیبات ضد میکروبی الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس
هاي گرم مثبت بیماریزا  عامل مهمی در جلوگیري از رشد باکتري

  .] 6[ باشدمیدیگر هاي پاتوژنیک  وده و سویه در رلیستریامثل 
 گرم مثبت متعلق به جنس هاي باکترياز  الکتوباسیلوس فرمنتوم 

این باکتري به عنوان یک استارتر مهم براي . است الکتوباسیلوس
 و ماده نگهدارنده مواد غذایی حائز يمحصوالت غذایی تخمیر

 خمیر ترش یک میکروارگانیسم کلیدي در همچنین. اهمیت است
 آنآید و به بهبود طعم، بافت یا مواد تشکیل دهنده به حساب می

اخیرا براي تهیه مواد غذایی جدید از جمله مواد . کندکمک می
هاي مفید براي سالمتی غذایی غنی شده و کاربردي با ویژگی

انسان استفاده شده است که در حال حاضر سهم مهمی از بازار 
  .]6[  اختصاص داده استصنایع غذایی را به خود

ها درسطوح متعددي روي سیستم ایمنی تاثیر  پروبیوتیک
ها و  توان افزایش سطح سایتوکاین گذارند که از جمله می می

هاي مونونوکلوئاز، فعال  ها، افزایش تکثیر سلول ایمونوگلوبین
هاي کشنده طبیعی، تعدیل  ها، افزایش فعالیت سلول کردن ماکروفاژ
زا و  هاي بیماري حریک ایمنی در برابر باکتريخودایمنی و ت

بنا به گزارش سازمان غذا و کشاورزي . ]7[ پروتزوآها را نام برد
)FAO ( و سازمان بهداشت جهانی)WHO(تنها چند آزمون ، 

یوتیک در هاي مختلف پروبآزمایشگاهی محدود براي مطالعۀ سویه
ه اسید  ارزیابی مقاومت بدسترس هستند که شامل آزمون هاي

- سلول و یا 1 موکوسبه چسبندگی قابلیت صفراوي،  و نمکمعده

، فعالیت ضدمیکروبی در مقابل  انسانی و سرطانیهاي اپیتلیال
هاي پاتوژنیک، قابلیت کاهش نرخ چسبندگی پاتوژن به باکتري
شوند  فعالیت هیدروالز نمک صفراوي می و آزمون سلولسطوح

]8[ .  
هاي انسانی  ن باور بودند که سویهدر گذشته، پژوهشگران بر ای

؛ زیرا از لحاظ  هستندهاي مختلف پروبیوتیک منبع اصلی سویه
اي تنظیم و انطباق ها در بدن میزبان به گونهساختاري این سویه

. یافته که به راحتی با محیط دستگاه گوارش انسان سازگاري دارد
ي جلب اما اخیراً توجه پژوهشگران به سوي مواد غذایی تخمیر

هاي باکتریایی ها مقدار معینی از سویهاست که در آنشده
در حال حاضر این گروه از مواد . ]10و  9[پروبیوتیک وجود دارد 

              هاي پروبیوتیکغذایی را به عنوان منبع اصلی ارگانیسم
 هستند منابعیتر، محصوالت لبنی بهترین به بیان دقیق. شناسندمی
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از . ]11[هاي پروبیوتیک را به بدن ما برسانند د سویهتواننکه می
که مصرف محصوالت لبنی با برخی  سوي دیگر، از آنجایی

تحمل الکتوز و افزایش کلسترول در خون  عوارض مثل عدم
لبنی در کانون  همراه است، اخیراً تولید محصوالت پروبیوتیک غیر

اند که ألیف رسیدههایی به تتازگی پژوهشبه. نداتوجه قرار گرفته
ها و سبزیجات تخمیري به عنوان یک مادة خام براي کاربرد میوه

اند؛ هاي پروبیوتیک را مورد مطالعه قرار دادهتأمین میکروارگانیسم
هاي پروبیوتیک نسبت به اما این منابع از میگروارگانیسم

   .]12[محصوالت لبنی بسیار محدودتر هستند 
 سال 5ومیر در میان کودکان زیر  رگاسهال دومین علّت شایع م

ومیر در میان جمعیت  اگرچه بسیاري از این موارد مرگ. باشدمی
یافته دهند اما در کشورهاي توسعهتوسعه رخ میکشورهاي درحال

هاي عفونی ناشی از آب و مواد نیز شاهد شیوع برخی بیماري
 نفر 6هر تر، ساالنه از به بیان دقیق. ]13[ غذایی آلوده هستیم

طور معمول، به. شودها آلوده می نفر به این بیماري1آمریکایی 
هاي ناشی از مواد غذایی و آب آلوده، براي درمان عوارض بیماري

براي ) مثل لوپرامید(خوراکی و داروهاي ضداسهال هاي  محلول
 مصنوعیهاي بیوتیکبرخی از آنتی. ]14[ شوندبیمار تجویز می

هاي موجود در مواد غذایی  روند رشد پاتوژننیز در محدودسازي
باشند؛ اما شواهد نشان دادند که در داخل بدن انسان مؤثر می

ها نسبت به بیوتیکبیماران پس از گذشت مدتی از مصرف آنتی
  . ]15[ کنندها مقاومت پیدا میآن

توانند یک گزینۀ مناسب براي کنترل و هاي پروبیوتیک میباکتري
هاي ناشی از مواد غذایی باشند؛ زیرا ابتال به بیماريپیشگیري از 

ها، کارآمدي و تأثیرگذاري نتایج بسیاري از تحقیقات و پژوهش
هاي موجود در زایی پاتوژن اثر بیماريکاهشها در این باکتري

خرین آطبق همچنین  .]17و16[ اندمواد غذایی را به اثبات رسانده
ران سرطان یا تومورهاي بدخیم آمار دومین علت مرگ و میر در ای

شیوع تومورهاي بدخیم در بین کشورهاي جهان سوم از . است
، تغییر عمده رژیم جمله ایران به علت رژیم غذایی نادرست

غذایی در نسل امروز، استفاده از غذاهاي از پیش تهیه شده 
ي لبنی سالم ها و عدم استفاده از فراورده) غذاهاي فوري(

هاي لبنی سنتی  تنوع فراورده. باشد ها می مخصوصا پروبیوتیک
مخصوصا تخمیري در ایران بصورت بالقوه داراي منابع ویژه 

مطالعه . است) خصوصا پروبیوتیکی(هاي مفید و ارزشمند  باکتري
اي در میزان خاصیت پروبیوتیکی  پیش رو بر آن است تا مقایسه

  .ه باشدتخمیري و لبنی بومی ایران داشت، هاي انسانی بین سویه
  

  ها مواد و روش- 2
  ها  تهیه میکروارگانیسم- 2-1

الکتوباسیلوس ، الکتوباسیلوس گاسري ایزوله شده  سویه19
 از الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و الکتوباسیلوس فرمنتوم، پالنتاروم

واژینال زن سالم، روده کوچک نوزاد و (هاي انسانی با منبع  نمونه
لیقوان، زیتون تخمیري، دوغ پنیر (و مواد غذایی سنتی) مدفوع

گندم، ترخینه،  شتر، خمیر ترش، پنیر کوزه، شیر شتر، سبوس
 الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، همچنین دو سویه استاندارد  )حره

)PTCC 1643( فرمنتوم و)PTCC 1638( هاي  از دانشگاه
علوم پزشکی جندي شاپور اهواز، منابع طبیعی گرگان، پژوهشکده 

ی د، دانشگاه شیراز و گروه علوم و صنایع غذایصنایع غذایی مشه
هاي واسطۀ روشاین سویه ها به. دانشگاه فردوسی مشهد تهیه شد

-  دسترسی توالی شمارهNCBIدر . بودند مولکولی شناسایی شده

- سویه. اندهاي مذکور گزارش شدهسویه srRNA16 هاي ژن 

 در  ساعت،48 به مدت  الکتیکاسیدختلف باکتریایی هاي م
گراد  درجۀ سانتی30 و در دماي MRSمحیط کشت مایع و جامد 

  . کشت شدند

  هاي پروبیوتیک بررسی و شناسایی مشخصه- 2-2
  )  پایینpH(هاي اسیدي مقاومت در برابر محیط-2-2-1
 30 ساعت در دماي 48 به مدت مورد آزمونهاي  ابتدا سویه 

مدت  بهg  6000 سپس در دور،گذاري خانه گراد گرمدرجۀ سانتی
ها با  و سلولشد  فاز رویی دور ریخته.  دقیقه سانتریفوژشدند15

 ساعت 4 به مدت آنگاه ، شسته)(pH 5/2محلول فسفات بافر با 
این . گردیدندگذاري  خانه گراد گرم درجۀ سانتی37در دماي 
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 ساعت در محلول سالین استریل 4ها به ترتیب قبل و بعد از نمونه
 100، سپس سازي شدند رقت)  درصد85/0سدیم کلرید (

 کشت  MRS در محیط کشت جامد  آخر رقتسهمیکرولیتر از 
        درجۀ 37 ساعت در دماي 48ها به مدت سطحی و پلیت

مانی  زندهدرصد . گذاري و شمارش شدند خانه گراد گرمسانتی
  : ]13[شد  محاسبه فرمول زیر باها باکتري

Surviva

×100       (1) 

   صفراويها در نمک مقاومت سویه-2-2-2
 صفراوي، محیط ها در نمکدر آزمایش ارزیابی مقاومت سویه

نمک ) حجمی- وزنی( درصد 3/0 حاوي MRSکشت مایع 
در (میکرولیتر باکتري رشد یافته 100، با )صفراي گاو(صفراوي 

 دماي درو آمیخته )  ساعت48گراد به مدت  درجۀ سانتی30دماي 
. ندگذاري شد خانه  ساعت گرم4گراد و به مدت  درجۀ سانتی37

گذاري در زمان صفر و چهار ساعت به  خانه قبل و بعد از گرم
هاي   روي پلیتشده، هاي متوالی تهیه رقت از  میکرولیتر100میزان 
 ساعت در دماي 48 آگار کشت سطحی و به مدت MRSحاوي

 درصد سپس  ،ند گردیدريگذا خانه گراد گرم  درجه سانتی37
  . ]18[ گشت محاسبه 1 معادلۀ شمارة طبقها مانی باکتريزنده

  شبیه سازي شیره معده -2-2-3
 محلول شبیه به رشد یافته، هاي از باکتريمیکرولیتر 100 ابتدا

 پپسین در محلول سالین گرم بر لیتر میلی 3(سازي شده معده 
 درجه 37 درو  تزریق ) (5/2pH درصد با 85/0استریل 

قبل و بعد از . شدندگذاري  خانه گرم ساعت 4 به مدتگراد  سانتی
 در محیط کشت  از رقت هاي متوالی تهیه شده،گذاري خانه گرم

MRS گراد درجه سانتی 30و در انکوباتور کشت سطحی  آگار 
 سپس از نظر تعداد ،ند گردیدگذاري خانه گرم  ساعت48به مدت 

  .]19[ گرفتار سلول زنده مورد بررسی قر
  )پانکراتین(شبیه سازي شیره روده -2-2-4

 85/0پانکراتین در محلول سالین لیتر  گرم بر میلی میلی1 میزان
 100به این محلول .  رسانده شد8 آن به )pH(درصد حل و 

 ساعت در دماي 6میکرولیتر باکتري رشد یافته تزریق و به مدت 
قبل و بعد از . شدگذاري  خانه گرم گراد   درجه سانتی37

 MRS در محیط کشت شده هاي تهیه  از رقتگذاري خانه گرم
به گراد   درجه سانتی30کشت سطحی و در انکوباتور آگار 
سپس از نظر تعداد سلول ،  شدگذاري خانه گرم  ساعت48مدت

  .]19 [گرفت زنده مورد بررسی قرار 
  لیچسبندگی سلو-2-2-5

 18 به مدت MRSیع  در محیط کشت مامورد آزمونهاي  سویه
گذاري سپس  خانه گراد گرم درجۀ سانتی30 ساعت در دماي 24تا 

 سپس مایع .شدند  دقیقه سانتریفوژ10مدت   بهg 5000در دور
 )(pH 5/6با  میلی موالر K2HPO4 50رویی دور ریخته و بافر 

آنگاه جذب . ند شدهها اضافه و مجددا تا دو مرتبه شست به سلول
با نانومتر  560 طول موج در 1 تا 8/0ه محلول در محدود

 خوانده lightwave S2000UV/Vis مدل اسپکتروفوتومتر
 6/0 از محلول را در لوله آزمایش ریخته ولیتر  میلی 3 .شد

 ثانیه مخلوط 120 اضافه و به مدت هگزادکان به آن- انلیتر  میلی
 درجه 37ها به حالت ایستاده و ثابت در دماي  سپس لوله. شد
ور دو فاز شدن  دقیقه به منظ30گراد به مدت  نتیسا

رویی به دقت جدا و جذب فاز  فاز آنگاه. گذاري شد خانه گرم
  .]20[گیري شد اندازه 560 طول موجدر زیرین

H %=       (2) 

   =A0 1 تا 0.8جذب در محدوده 
   =Aجذب فاز زیرین 

  3 و هم انبوهش2 خود انبوهشآزمون-2-2-6
اي داراي باالترین درصد خود انبوهش و هم انبوهش، ه سویه
خود آزمون  .]21[شوند  هاي پروبیوتیکی برتر محسوب می سویه

) 2000دل وهمکاران (ها طبق روش  سویهانبوهش  انبوهش و هم
 24هاي مورد آزمون به مدت  طور خالصه سویه به. انجام شد

ع محیط کشت مایدر گراد  درجه سانتی 37ساعت در دماي 

                                                             
2 . Auto-aggregation  
3. Co- aggregation 
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MRSهاي  سپس کشت.  در شرایط میکروآئروفیلیک رشد کردند
 سانتریفوژ شده rpm 3500 دقیقه با سرعت 10باکتریایی به مدت 

 CFU/ml تا حدود PBSبافر لیتر  میلی 10و پلت سلولی در 
. مجددا حل شد) 2/0- 3/0 نانومتر و جذب 550طول موج ( 108

 6اي اتاق به مدت  ثانیه مخلوط و در دم10هر سوسپانسیون براي 
از لیتر  میلی 1سپس در هر ساعت، .  شد گذاري خانه گرمساعت 

 با  نانومتر600 طول موجسوسپانسیون باالیی برداشته و جذب در
درصد خود انبوهش  طبق فرمول . شدگیري  اسپکتروفوتومتر اندازه

  ]22و21[ گردیدزیر محاسبه 

Auto-aggregation= )×100    (3) 

جذب در زمان A0 جذب در زمان هاي مختلف و  Atکه در آن 
  .صفر است

هاي  لیتر از سوسپانسیون  میلی3براي آزمون هم انبوهش، مقادیر 
 O157:H7)اشرشیاکلی(هاي  باکتریایی مورد آزمون و پاتوژن

NCTC 12900) ، انتریدیدیس سالمونال) ATCC 13076( ،
 غلظت استاندارد  با))ATTC 7644َ(لیستریا مونوسایتوژنز

 ± 05/0نانومتر و جذب  600 طول موج (cfu/ml 108 سلولی
 ساعت در دماي 6 و به مدت مخلوط ثانیه 10به مدت ) 25/0

هاي حاوي  نمونه. گذاري شد  گرم خانهاتاق بدون تکان دادن
لیتر از سوسپانسیون یک باکتري به عنوان شاهد   میلی6مقادیر 

لیتر از  میلی1 هر ساعت، در. مورد استفاده قرار گرفت
پروبیوتیک و (ها  سوسپانسیون باالیی برداشته و جذب مخلوط

جذب براي .  بررسی شد ساعت گرم خانه گذاري6طی ) پاتوژن
. گردیدهاي باکتري به تنهایی تعیین  مخلوط و براي سوسپانسیون

 و Axشد، که در آن  محاسبه  )4 (هم انبوهش طبق معادلهدرصد 
Ayهاي مورد آزمون و پاتوژن  ه خواص انبوهش سویه نشان دهند

.  انبوهش ترکیبی سویه ها و پاتوژن است A(x + y)به تنهایی و
  .]22[ تکرار انجام شدند 2همه آزمایش ها در 

)4( 

Co-aggregation%= 
 

100×)y+x(A-)Ay+Ax(( 
Ax+Ay/2             

  بیوتیک  مقاومت به آنتی-2-2-7
هاي  ابتدا در همه چاهک، 2012پانل و همکاران بر اساس روش 

  MRS میکرولیتر 95به میزان  اي  خانه96  کشت سلولپلیت
 میکرولیتر در هر 5 به میزانفارلند  مک ها با غلظت نیم سویهومایع 

  آنگاه.چاهک به جز ردیف کنترل منفی ریخته شد
رامفنیکل آمپیسیلین، کانامایسین، اریترومایسین، کلهاي  بیوتیک آنتی

 100 به میزان گرم بر لیتر میلی1 با غلظت اولیه و تتراسایکلین
 ،هاي اول به جز ردیف کنترل مثبت ریخته میکرولیتر در چاهک

 ساعت گرم 24گراد به مدت   درجه سانتی37سپس در دماي 
کمترین غلظت بازدارندگی در اولین چاهکی که .. گذاري شد خانه

  .]23[ در نظر گرفته شد  MICعنوان  بود به مثبتکمتر از کنترل 
  

  نتایج و بحث- 3
هاي  همه سویهشود   مشاهده می1همانطور که در جدول 

 تحمل گاسري و فرمنتوم،  اسیدوفیلوس،الکتوباسیلوس پالنتاروم
در بین . داشتند(PH) 5/2خوبی در برابر شرایط اسیدي معده با 

  مربوط بهایین، پpH به اسید یا ها بیشترین میزان تحمل این سویه
، پنیر لیقوان M8 گرفته شده از شیر با کد الکتوباسیلوس پالنتاروم

 جدا شده از الکتوباسیلوس گاسري وLF56 وLF57 هاي  با کد
 .بود درصد 100به میزان  54Cواژینال زن سالم با کد 

  یک باکتري هتروفرمانتاتیو اختیاري استباسیلوس پالنتاروموالکت
طبق . ]24[ باشد ساکارید رافینوز نیز می پلیکه قادر به تخمیر 

 در بین الکتوباسیلوس پالنتاروممحققان تحقیقات 
 پایین (PH) نسبت به تريتحمل باالهاي دیگر  الکتوباسیلوس

معموال در روده و نیز  الکتوباسیلوس گاسري. ]26و25[ دارد
 که شود شیر مادر یافت میدر دستگاه گوارش انسان، خصوصا 

طبق  و تحمل کندبه راحتی  محیط اسیدي معده را تواند می
 مصرف شودیی  غذامکملهنگامی که در فرم  هاي پیشین پژوهش

  .]27[ گردد می کاهش التهاب و ارائه انواع مزایاي سالمتی باعث
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Table 1 Acid tolerance of LAB strains in PBS ((PH) 2.5) (mean ± SD)  

Species Strains 
number source 

Initial counts 
Time (0h) 

Cfu/ml 

Log(  
Cfu/ml) 

  

Survival after 
Time (4h) 

Cfu/ml 

Log(  
Cfu/ml) Survival% 

M8 milk 6.6×107 7.82±0.01 7.9×107 7.90±0.00 100.00 
M11 milk 4.3×107 7.63±0.01 1.6×107 7.20±0.01 94.38 

S2G Wheat 
brane 2.1×108 8.32±0.00 7×107 7.85±0.00 94.27 

A7 small 
intestine 0.86×107 6.93±0.00 0.18×107 6.26±0.00 90.21 

LF 56 Lighvan 
cheese 1.1×107 7.04±0.01 1.2×107 7.08±0.02 100.00 

LF 48 Lighvan 
cheese 1.4×108 8.15±0.02 1.1×106 6.04±0.01 74.16 

LF 57 Lighvan 
cheese 1.5×107 7.18±0.00 3.6×107 7.56±0.01 100.00 

LF 55 Lighvan 
cheese 1.1×107 7.04±0.01 ٠.٧٧×106 5.88±0.14 83.61 

D sourdoug
h 4.3×107 7.63±0.002 2.5×106 6.40±0.01 83.81 

21 Fermente
d olives 1.4×108 8.15±0.001 1.1×106 6.04±0.11 74.16 

5 camel 
milk 1.6×108 8.20±0.02 1.1×107 7.04±0.00 85.83 

L. plantarum 

61 Pitcher 
cheese 1.3×108 8.11±0.01 0.54×106 5.73±0.1 70.68 

54C Vaginal 0.18×107 6.26±0.00 0.96×107 6.98±0.00 100.00 
49 Vaginal 1.4×108 8.15±0.00 1.5×107 7.18±0.01 88.09 

47 b Vaginal 7.2×107 7.86±0.01 2.5×106 6.40±0.01 81.43  L.gassseri 

52 b Vaginal 8.1×107 7.91±0.00 1.9×107 7.28±0.02 92.04 

O Camel 
Doogh 1.3×108 8.11±0.01 3.6×107 7.56±0.00 93.13 

L. fermentum 
F PTCC16

38 3.4×107 7.53±0.1 0.81×106 5.91±0.00 78.46 

L. acidophilus La5 PTCC16
43 7.8×107 7.89±0.00 6.5×106 6.81±0.01 86.33 

Values are expressed in mean ± standard deviation 
Results are reported as the mean of two replicates 

  
در نمک صفراوي  مربوط به درصد بقا 2طبق جدول بر 
 الکتوباسیلوس پالنتارومبه جز  ،زي شده شیره لوزالمعدهسا هیشب

 سویه قابلیت 19 اکثریت ،LF 56 شده از پنیر لیقوان با کد جدا
 و نمکمقاومت به اسید معده  . درصد را داشتند100مانی  زنده

ها از معده و استقرار  میز پروبیوتیکآ هاي صفراوي عبور موفقیت
 پایین  pHها در  بقاي باکتري.نماید آن در روده را تضمین می

تواند زنده ماندن  اسیدي در شرایط آزمایشگاه تا حدود زیادي می

 مقاومت و پایداري در .باکتري را حین عبور از معده نشان دهد
هاي ترین مشخصههاي صفراوي یکی از مهمحضور نمک

ها یوتیک است که در زمان انتخاب و گزینش آن پروبهاي باکتري
، بزرگ قرار داده شود؛ زیرا در رودة کوچک و  باید معیار و مالك

هاي مقدار نسبتاً زیادي نمک صفراوي وجود دارد که براي سلول
  .]28[زنده سمی و کشنده است 

  
  
  

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
fs

ct
.1

8.
11

1.
21

5 
] 

 [
 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
 ]

 

                             6 / 17

http://dx.doi.org/10.52547/fsct.18.111.215
https://fsct.modares.ac.ir/article-7-41196-en.html


   1400، اردیبهشت 18، دوره 111                                 شماره                                                 ران   ی اییع غذایله علوم و صنامج
 

 221

  
Table 2 Bile salt tolerance of LAB strains (mean ± SD)  

Species Strains 
number source 

Initial counts 
Time (0h) 

Cfu/ml 

Log(  
Cfu/ml)  

Survival after 
Time (4h) 

Cfu/ml 

Log(  
Cfu/ml) Survival% 

M8 milk 3.6×106 6.56±0.01 2.5×106 6.40±0.00 97.58 

M11 milk 2.2×106 6.34±0.00 2.5×106 6.40±0.01 100.00 

S2G Wheat 
brane 1.3×107 7.11±0.00 4×107 7.60±0.01 100.00 

A7 small 
intestine 5.01×107 7.70±0.00 7×106 2.62±0.00 34.07 

LF 56 Lighvan 
cheese 0.00 - 0.00 - - 

LF 48 Lighvan 
cheese 1.2×107 7.08±0.01 4.9×106 6.69±0.05 94.51 

LF 57 Lighvan 
cheese 1.5×107 7.18±0.02 9.2×106 6.96±0.02 97.04 

LF 55 Lighvan 
cheese 7.8×106 6.89±0.00 4.2×107 7.62±0.03 100.00 

D sourdough 1.1×107 7.04±0.01 9.3×106 6.97±0.11 98.96 

21 Fermented 
olives 1.3×10^8 8.11±0.00 2×10^8 8.30±0.00 100.00 

5 camel milk 5.7×106 6.76±0.11 4.7×107 7.67±0.10 100.00 

L. plantarum 

61 Pitcher 
cheese 5.4×106 6.73±0.01 8×106 6.90±0.00 100.00 

54C Vaginal 3.6×107 7.56±0.02 8.28×107 7.92±0.00 100.00 

49 Vaginal 0.72×106 5.86±0.00 0.45×106 5.65±0.01 96.41 

47 b Vaginal 1.1×106 6.04±0.00 1.7×107 7.23±0.00 100.00 
L. gasseri 

52 b Vaginal 0.95×106 5.98±0.01 1.3×107 7.11±0.00 100.00 

O Camel 
Doogh 3.7×106 6.57±0.01 2.1×107 7.32±0.01 100.00 

L. fermentum 
F PTCC1638 1.3×107 7.11±0.11 1.83×107 7.26±0.02 100.00 

L. acidophilus La5 PTCC164
3 0.22×106 5.34±0.14 4.8×106 6.68±0.01 100.00 

Values are expressed in mean ± standard deviation 
Results are reported as the mean of two replicates   

 (PH) 5/2  معده پپسین باشیره در آزمون شبیه سازي شده 

از  ،A7 با کد روده کوچکجدا شده از  الکتوباسیلوس پالنتاروم
و از زیتون تخمیري با کد LF 57  وLF 56هاي  پنیر لیقوان با کد

 جدا شده از منبع انسانی با الکتوباسیلوس گاسريهمچنین  ،21
هاي پروبیوتیک  طبق استاندارد .مانی باالیی داشتند زنده 54Cکد 

ها بعد از   تعداد شمارش کلونی6- 6 بند ICS:07/100/30ایران 
 با ريسالکتوباسیلوس گا . کمتر باشد106 از  نباید ساعت4تیمار 

الکتوباسیلوس  و b، 52 b 47 ،49هاي  منبع انسانی با کد
شمارش   کلونیتعداد 5  گرفته شده از شیر شتر با کدپالنتاروم

 شتر دوغ با منبع الکتوباسیلوس فرمنتوم . بود106 کمتر از آنها شده
 الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس،  PTCC 1638و استاندارد 

PTCC 1643 ، گرفته شده از پنیر  الکتوباسیلوس پالنتاروم
و  D  از خمیر ترش با کد و LF 48 و LF 55 هايلیقوان با کد

با  سبوس گندم  و ازM 11وM 8 گرفته شده از شیر با کد هاي 
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هیچ کلنی بعد از تیمار مشاهده   61 کوزه با کدپنیر و از S2G کد
 سویه تحمل خوبی به 5 سویه فقط 19 از بین ).3جدول (نشد 

 شیره گوارشیدر واقع مقدار محتواي  .آنزیم پسین داشتند
هاي فردي برحسب زمان، طول مسیر دستگاه گوارش و مشخصه

شدة سازيهاي شبیهایطی که ما در مدلها متغیر است؛ اما شرانسان

ها و تغییرات را به توانند این تنوعخود فراهم کردیم، احتماالً نمی
حتی گاهی برخی از مواد غذایی . ]29[ طور کامل بازنمایی کنند

  هاي محیط در بدن انسان کمک کنند؛ توانند به بقاي باکترينیز می
ه گوارش این مالحظات در شدة ما از دستگاسازياما در مدل شبیه
  . اندنظر گرفته نشده

Table 3 Survival of LAB strains in simulated gastric conditions (pepsin-(PH) 2.5 solution) (mean ± SD) 

Species Strains 
number source 

Initial counts 
Time (0h) 

Cfu/ml 

Log(  
Cfu/ml)  

Survival 
after Time 

(4h) 
Cfu/ml 

Log(  
Cfu/ml)  

Survival% 

M8 Milk  >2000 - 0 - - 

M11 Milk  >2000 - 0 - - 

S2G Wheat 
brane  0.83×106 5.92±0.00 0 - - 

A7 small 
intestine  9.6×106 6.98±0.01 1.1×107 7.04±0.00 100.00 

LF 56 Lighvan 
cheese  1.2×106 6.08±0.02 1.6×106 6.20±0.01 100.00 

LF 48 Lighvan 
cheese  1.6×106 6.20±0.00 0.00 - - 

LF 57 Lighvan 
cheese  0.014×107 5.15±0.12 0.93×106 5.97±0.02 100.00 

LF 55 Lighvan 
cheese  6.6×103 4.11±0.01 0.00 - - 

D sourdough  1×106 6.00±0.02 0.00 - - 

21 Fermented 
olives  8×106 6.90±0.04 6×106 6.78±0.1 98.19 

5 camel milk  0.8×106 5.90±0.01 0.8×104 3.90±0.00 <106 

L. plantarum 

61 Pitcher 
cheese  1.4×104 4.15±0.01 0.00 - - 

54C  Vaginal  0.3×107 6.48±0.01 0.1×107 6.00±0.01 92.63 

49 Vaginal  0.2×105 4.30±0.00 0.8×104 3.90±0.01 <106 

47 b Vaginal  5.2×105 5.72±0.02 1.2×104 4.08±0.00 <106 
L. gasseri 

52 b Vaginal  0.1×105 4.00±0.11 0.25×105 4.40±0.01 <106 

O  Camel 
Doogh  0.6×106 5.78±0.14 0.00 - - 

L. fermentum 
F PTCC1638  1.3×104 3.82±0.04 0.00 - - 

L. acidophilus La5  PTCC1643  1×107 7.00±0.05 0.00 - - 

Values are expressed in mean ± standard deviation 
- : no-Significant 
Results are reported as the mean of two replicates 
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 مشخص شد که 2013بر اساس مطالعات راشدي و گاما در سال 
مقاومت به شیره معده در الکتوباسیلوس ها به فعالیت پمپ 

از . دو ترکیبات غشائ باکتري بستگی دارATPaz هیدروژن 
طرف دیگر به نوع باکتري، نوع محیط کشت و شرایط گرم 

در تحقیق رخ تابناك و . ]30[ باشد گذاري نیز مربوط می خانه
 PH)( سویه مقاوم به5 سویه فقط 26 نیزاز بین 2016همکاران 

  .]28[پایین بودند 
ه دسازي شده شیره رو مانی در شرایط شبیه در آزمون زنده

مانی مربوط به  ، بیشترین میزان زنده)= (PH) 8پانکراتین با(
 PTCCو O   با کد جداشده از شیر شترفرمنتوم الکتوباسیلوس

 گرفته شده از پنیر لیقوان با الکتوباسیلوس پالنتاروم و 1638
  .  درصد بود100به میزان LF 56، LF 57،  LF 55هاي  کد

Table 4 Survival of LAB strains in simulated intestinal conditions (pancreatin, (PH) =8) (mean ± SD) 

Species Strains 
number source 

Initial counts 
Time (0h) 

Cfu/ml 
Log(  

Cfu/ml)  
Survival after 

Time (4h) 
Cfu/ml 

Log(  
Cfu/ml)  

Surviva
l% 

M8 Milk  <10 - 0 - - 

M11  Milk  0.84×104 3.92±0.00 0 - - 

S2G  Wheat 
brane  1.1×108 8.04±0.05 0.18×107 6.26±0.01 77.79 

A7  small 
intestine  0.1×107 6.00±0.07 0.6×106 5.78±0.00 96.30 

LF 56  Lighvan 
cheese  0.23×106 5.36±0.01 0.11×107 6.04±0.00 100.00 

LF 48  Lighvan 
cheese  0.53×107 6.72±0.00 0.36×107 6.56±0.03 97.50 

LF 57  Lighvan 
cheese  0.38×107 6.58±0.00 0.81×107 6.91±0.00 100.00 

LF 55  Lighvan 
cheese  0.16×106 5.20±0.06 0.4×106 5.60±0.00 100.00 

D  sourdoug
h  0.9×107 6.95±0.07 0.43×107 6.63±0.02 95.39 

21  Ferment
ed olives  0.11×108 7.04±0.14 0.15×107 6.18±0.01 87.71 

5  camel 
milk  0.36×107 6.56±0.01 0.11×107 6.04±0.00 92.15 

L. plantarum 

61  Pitcher 
cheese  0.11×106 5.04±0.04 0.00 0.00 0.00 

54C  Vaginal  0.3×107 6.48±0.10 0.1×107 6.00±0.16 92.63 
49  Vaginal  0.014×106 4.15±0.05 0.00 - - 

47 b  Vaginal  0.12×107 6.08±0.03 0.21×106 6.00±0.01 98.70 L. gasseri 

52 b  Vaginal  0.1×107 6.00±0.11 0.5×106 5.70±0.00 94.98 

O  Camel 
Doogh  0.27×108 7.43±0.08 0.8×108 7.90±0.00 100.00 

L. fermentum 
F  PTCC 

1638 0.4×107 6.60±0.00 0.63×107 6.80±0.00 100.00 

L. acidophilus La5  PTCC 
1643 0.94×107 6.97±0.00 0.00 - - 

Values are expressed in mean ± standard deviation 
- : no-Significant 
Results are reported as the mean of two replicates 
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الکتوباسیلوس مانی باالیی داشتند به جز  هاي دیگر نیز زنده سویه
 و M 8،M11 جدا شده از شیر با کد هاي پالنتاروم

الکتوباسیلوس  و 49 با منبع انسانی و کدالکتوباسیلوس گاسري
 ساعت در پلیت 4 که بعد از تیمار PTCC 1643 اسیدوفیلوس

هایی که  ویهطبق باور پژوهشگران س. هیچ کلونی مشاهده نشد
تحمل شرایط شیره معده و روده را ندارند می توانند از طریق 
کپسوله شدن از این محیط عبور کنند و به راحتی زنده بمانند 

 از روش کپسوله کردن توانستند 2014کاظمی و همکاران . ]31[
 را از شیره KC 355240 الکتوباسیلوس پالنتارومسویه بومی 

آبگریزي یا تست  مورد آزمون در .]32 [معده عبور دهند
الکتوباسیلوس هاي  چسبندگی، بیشترین میزان مربوط به سویه

 تا 54/40 در محدوده با منبع انسانی بود که گاسري
، PTCC 1643 الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس .بودند15/56درصد

 و A7جدا شده از روده کوچک با کد  الکتوباسیلوس پالنتاروم
به  21 جدا شده از زیتون تخمیري با کد الکتوباسیلوس پالنتاروم

چسبندگی متوسط و بقیه درصد،  69/39، 80/31، 38/30ترتیب 
هاي  یکی دیگر از ویژگی.سویه ها چسبندگی ضعیفی داشتند

 پروبیوتیک، قابلیت کلونیزاسیون در دیوارة هاي مطلوب باکتري
عنوان که به (بنابراین، قابلیت اتصال به اپیتلیوم روده . روده است

یک شاخص و معیار ) شودشرط کلونیزاسیون شناخته میپیش
آید هاي پروبیوتیک به شمار میبسیار مهم در زمان گزینش باکتري

هاي در پی مقایسۀ ژنوم 2011 بارینو و همکاران در سال. ]33[
 که به این نکته دست یافتندها  گونه از الکتوباسیلوس12متعلق به 

 الی 9/19یعنی  (ي سلولیهال پروتئینسهم بسیار زیادي از ک
هاي هاي سطحی سلول، ازجمله پروتئینرا پروتئین)  درصد3/29

هاي اعضاي گروه به بیان مشخص، ژنوم. دهندغشایی، تشکیل می
الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، مثل  (4الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس

 به ، که غالباً)الکتوباسیلوس گاسري و 5الکتوباسیلوس جانسونی
باشند، شمار زیادي از عنوان مادة پروبیوتیک مورد استفاده می

نتایج . کنند را رمزگذاري میLPXTG6هاي حاوي پروتئین
                                                             
4. Lactobacillus Acidophilus  
5. Lactobacillus Johnsonii  
6. LPXTG-motif (Leu-Pro-any-Thr-Gly) 

 که نیمی از این بود ها حاکی از آنحاصل از برآوردها و بررسی
 .]34[  هستندسها، داراي خاصیت اتصال به موکوپروتئین

 همچنین، از حفرة دهان، ، از بافت روده والکتوباسیلوس گاسري
ناحیۀ واژن، ادرار و خون انسان قابل استخراج است؛ و این بدان 
معناست که میان این باکتري و بدن انسان، پیوند و تعامل جدي 

         در میزانبه علت دارا بودن تفاوتاین سویه . وجود دارد
النین و درصد گروه قند هگزوزي در لنگر کلیسرولیپید آ-دي
 بیشترین قابلیت چسبندگی به  دیگرنسبت به منابعاره سلولی دیو

 که یافته هاي ما در این .]35[ سلول هاي اپیتلیوم روده را دارند
  .پیشین انطباق داشتپژوهشگران نتیجه هاي  مطالعه با

دهی متوسطی داشـتند   ها رسوب آزمون خود انبوهش همه سویه    در
 واژینال، کـه رسـوب       از 54C الکتوباسیلوس گاسري به جز سویه    

بیـشترین درصـد خـود انبـوهش     . دهی ضعیفی از خـود نـشان داد     
 بـه  LF 56مربوط به الکتوباسیلوس پالنتاروم پنیر لیقـوان بـا کـد    

هـاي    انبوهش با باکتري    همچنین در تست هم   .  درصد بود  75میزان  
، (O157:H7 NCTC 12900)اشرشـــیاکلی(زاي  بیمـــاري

لیـــــستریا ، )ATCC 13076 (انتریدیـــــدیس ســـــالمونال
دهـی مربـوط بـه     بیشترین رسوب) ATTC 7644َ(مونوسایتوژنز

 روي 54C ســـویه انـــسانی بـــا کـــد الکتوباســـیلوس گاســـري
 اشرشـیاکلی  درصـد، روي  63/33 بـه میـزان   انتریدیـدیس   سالمونال

.  درصـد بـود  98/12 لیـستریا مونوسـایتوژنز   درصد و روي    93/31
اثـر  ). 3شـکل  (ح بودند ها تقریبا در یک سط دهی بقیه سویه  رسوب

هـا از اهمیـت بـسیار       خودانبوهش و هم انبوهش براي پروبیوتیـک      
رسد که قابلیت هم انبـوهش  باالیی برخوردار است؛ زیرا به نظر می     

شـایان  . ]36[هاي اپیتلیال در رابطه باشـد     با قابلیت اتصال به سلول    
هـاي  هاي پروبیوتیک بـه سـلول   ذکر است که قابلیت اتصال باکتري     

شرایط کلونیزاسیون و بروز مقاومت نسبت بـه  اپیتلیال، یکی از پیش 
نتایج حاصل از   . آیدمحیط اسیدي معده و محیط روده به شمار می        

توانـد یـک   اند که رسوب سـلولی مـی    تحقیقات مختلف نشان داده   
هـاي مفیـد    عامل مثبت در وقوع کلونیزاسیون براي میکروارگانیسم      

  .]37[براي بدن باشد 
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Fig 1 Surface hydrophobicity properties of LAB strains 

  
عالوه بر این، هم انبوهش یک مکانیسم پروبیوتیکی بسیار مؤثر 

هاي اپیتلیال روده ها به سطح سلولاست که از اتصال پاتوژن
اند که میان  پژوهشگران نیز اظهار داشته.]38[ کندجلوگیري می

ها یک رابطۀ بوهش با پاتوژن انهاي خود انبوهش و هممشخصه
، 2017کامپانا و همکاران طبق تحقیق . همبستگی برقرار است

- الکتیک در هماسید هاي پروبیوتیک قابلیت هر کدام از سویه

هاي ها و رقابت براي اتصال به سطح سلول با پاتوژنانبوهش
 توان؛ و این وابستگی را میبه هم مرتبط بودنداپیتلیال روده کامالً 

هاي سویهغشایی هاي خاص در سطح به حضور برخی مولکول
اسید نسبت داد که یا به عنوان لیگاند پروبیوتیک باکتري الکتیک

شوند، و یا در نقش یک ها متصل میکنند و به پاتوژنعمل می
هاي اپیتلیال روده ها به سلولبست یا چسب باعث اتصال آن سویه

 الکتوباسیلوس گاسرينسانی  دراین مطالعه سویه ا.گردندمی
بیشترین خاصیت چسبندگی و بیشترین خاصیت هم انبوهشی را 

 نتایج کامپانا و همکاران تطابق داشتاز خود نشان داد که با 
]39.[    

  
Fig 2 Percentages of auto-aggregation abilities of the different LAB strains 
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Fig 3 Comparison of co-aggregation abilities percentages among different LAB strains and intestinal pathogens 

  
هاي  بیوتیک نتیآ به الکتوباسیلوس پالنتارومهاي مختلف  سویه

که روي  M 11 وM 8زمون حساس بودند به جز آمورد 
روي D روي آمپیسیلین،   LF55کانامایسین و کلرامفنیکل،

کانامایسین، تتراسایکلین و کلرامفنیکل  روي  61کلرامفنیکل و
 روي آمپیسیلین، اریتروماسین الکتوباسیلوس گاسري. مقاوم بودند

 PTCC الکتوباسیلوس فرمنتومو تتراساکلین مقاومت متوسط و 

روي آمپی سیلین و اریترومایسین مقاومت خوبی از خود  1638
سط ا توه بیوتیک ها به آنتی مقاومت سویه .)جدول زیر( نشان داد

تعیین شد  در دو تکرار )MIC(روش حداقل غلظت بازدارندگی 
 نمودار رقت جایی کهفزار اسالید رایت رسم گردید و توسط نرم ا

 به عنوان کنند همدیگر را قطع بیوتیک ها با نمودار شاهد آنتی
  MIC. در نظر گرفته شد) MIC(یا نقطه  cut-off نقطه 

سیلین  مپیآ روي )M8( از شیر  شدهجدا الکتوباسیلوس پالنتاروم
به طور نمونه آورده شده  4شکل در  تعیین شد که 14/0به میزان 

هایی که مقاومت در برابر  پروبیوتیکطبق نظر پژوهشگران . است
بیوتیکها از جمله گلیکوپپتیدها  کالسهاي مختلف آنتی

، )استرپتومایسین و جنتامایسین(، آمینوگلیکوزیدها )ونکومایسین(
  ) سیپروفلوکساسین(ها  و فلوئوروکینولون) آزترونام(ها  کتاتمونو

  

  
د زیرا مشخص شده است که نکن  را ایجاد میهایی ، نگرانیدارند

بیوتیک قادر به انتقال از یک  عوامل مؤثر در مقاومت به آنتی
هاي دیگر از  الکتوباسیلوس به دیگري و از همه مهمتر، به گونه

 در .]40[  هستندها د استافیلوکوكزا مانن جمله عوامل بیماري
تواند در اتصال به اسید الکتیکی که میهاي  حقیقت، باکتري

ها پیشی بگیرد و مانع از ناي از پاتوژهاي اپیتلیال رودهسلول
ها در بافت روده شود؛ از بروز عفونت در بدن کلونیزاسیون آن

یوتیک براي آنکه ترکیبات پروب. ]41[ کندمیزبان جلوگیري می
بتوانند بر سیستم ایمنی و سالمت بدن میزان اعمال اثر داشته 

هاي رشد، تشکیل بیوفیلم یا رسوب باشند، باید از طریق مکانیسم
باید به این نکتۀ مهم نیز اشاره کنیم که . خود را به روده برسانند

هاي  باکتري مطلوب خصوصیاتدهی، یکی از قابلیت رسوب
هایی که عالوه بر این، میکروارگانیسم. یدآپروبیوتیک به شمار می

ها، هاي دیگر، مثل پاتوژن با باکتريانبوهشاز قابلیت هم
هاي دیگري که این برخوردار هستند، نسبت به میکروارگانیسم

هاي فاقد این باشند؛ چرا که باکتريقابلیت را ندارند، ارجح می
شوند و به  میهاي اپیتلیال روده جداقابلیت، به راحتی از سلول

 توانند در بدن میزبان غلبه و تسلّط یابندها میها پاتوژنجاي آن
]39[.  
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Fig 4 The zone of MIC of Ampicillin on the L.plantarum M8  

 
Table 5 Minimum inhibitory concentration (MIC, mg/l) of 5 antibiotics on LAB strains (mean ± SD) 

tetracycline chloramphenicol Erythromycin kanamycin Ampicillin source Strains 
number Species 

0.375±0.3 0.007±0 0.5±0.00 0.002±1.4 0.14±0.9 Milk M8 
0.031±0.00 ND  0.5±0.00 0.14±1.1 0.25±0.00 Milk M11 

0.25±0.00 ND  0.25±0.00 0.25±0.00 0.37±2.1 Wheat 
brane S2G 

0.5±0.00 ND  0.125±0.00 0.12±0.00 0.31±1.2 small 
intestine A7 

0.0175±1 0.5 0.5±0.00 
  0.5±0.00 0.28±0.9 

  
Ligwan 
cheese LF56 

0.5±0.00 0.0.25±0 0.25±0.00 0.5±0.00 0.25±0.00 Ligwan 
cheese LF48 

0.125±0.00 ND  0.31±0.085 0.5±0.00 0.03±0.00 Ligwan 
cheese LF57 

0.015±0.00 ND  0.25±0.00 0.5±0.00 0.001±0.00 Ligwan 
cheese LF55 

0.125±0.00 0.001 0.25±0.00 0.5±0.00 0.03±0.00 sourdough D 

0.5±0.00 0.5±0 0.5 0.5±0.00 0.37±2.1 Fermented 
olives 21 

0.25±0.00 ND  0.125±0.00 0.12±0.00 0.12±0.00 
  camel milk 5 

0.0024±0.00 0.003±0 0.062±0.00 0.002±1.4 0.13±0.8 Pitcher 
cheese 61 

L.plantarum 

0.015±0.00 ND  0.25±0.00 0.5±0.00 0.12±0.9 Vaginal 54C 
0.031±0.00 0.5±0 0.015±0.00 0.5±0.00 0.015±0.00 Vaginal 49 
0.2655±1.2 ND  0.5±0.00 0.5±0.00 0.28±0.9 Vaginal 47b 
0.062±0.00 ND  0.125±0.00 0.5±0.00 0.5 Vaginal 52b 

L.gasseri 

0.25±0.00 ND  0.005±1.13 0.5±0.00 0.02±2.00 Camel 
Doogh O 

0.125±0.00 ND  0.009±0.94 
  0.25±0.00 0.004±0.9 PTCC1638 f 

L.fermentum 

0.1405±1.00 ND  0.25±0.00 
  0.03±0.00 0.19±2.1 PTCC1643 La5 L.acidophilus 

Values are expressed in mean ± standard deviation 
ND: No Detriment 
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  نتیجه گیري - 4
که قابلیت مطلوبی در  الکتیک اسید  هاي باکتريمختلف هاي سویه

، نسبت به باقی داشته باشندهاي اپیتلیال روده اتصال به سلول
ها در این سویه. توانند در روده کلونی بسازندها بهتر میسویه

کنند و براي ایجاد این ها عمل میمانع در برابر پاتوژننقش یک 
هاي مختلفی مثل فعالیت ضدمیکروبی، سد دفاعی، به مکانیسم

هاي اپیتلیال روده ها و اتصال به سلولدهی با پاتوژنرسوبهم
اسید  هاي  باکتريهاي مختلفاز میان سویه. دسترسی دارند

 هاي  سویهاند،رار گرفته که در این تحقیق مورد بررسی قیالکتیک
، )49A,54C( جدا شده از واژینال گاسري الکتوباسیلوس
  و)21(  جدا شده از زیتون تخمیريپالنتاروم الکتوباسیلوس

 به عنوان  بهترین نامزداز پنیر لیقوانLF 57  و )M8, M11(شیر
آیند؛ زیرا سطح فعالیت هاي پروبیوتیک به شمار میسویه
اي در مالحظه باالست و همچنین، توان قابلهامیکروبی در آن ضد

عالوه بر این، ترکیبات . ها دارندمهار عمل تهاجم در پاتوژن
توانند مانع از بروز الکتیک میاسید هاي باکتریایی مختلف سویه

ها شوند و این یافته، اهمیت توسعۀ تهاجم از سوي پاتوژن
یستم ایمنی ترکیبات پروبیوتیک تخصصی و جدید براي ارتقاي س

  . کندو وضعیت سالمت بدن میزبان را تأیید می
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In the present study, simultaneous evaluation for the survival ability of probiotic 
bacteria at (pH) 2.5, viability in the presence of pepsin-pancreatin, resistance to 
bile salt, Adhesion ability, bacterial resistance against antibiotic substances with 
measuring of minimum inhibitory concentration, auto-aggregation and co-
aggregation with interference of (Escherichia coli (NCTC 12900 O157:H7), 
Salmonella enterica (ATCC 13076) and Listeria monocytogenes (ATTC 7644)) 
were investigated. In the test of Acid tolerance, it was found that all the strains 
had high viability. Strains LF 56, LF 57, LF 55, O, F and strains LF 56, LF 57 and 
A7 showed that had the most resistant against pancreatin and in the presence of 
pepsin, respectively. Furthermore, all of the strains except LF56 were highly 
resistant to bile salts. Among the 19 strains, Lactobacillus gasseri had the highest 
adhesion ability (62.90%). Strain Lactobacillus plantarum LF 56 and 
Lactobacillus gasseri 54 C showed that had the highest potentials for auto-
aggregation and co-aggregation (75.31% and 33%) on three pathogens, 
respectively. Several strains of Lactobacillus plantarum were sensitive to the 
studied antibiotic substance. However, strains M8 and M11 were resistant to 
Kanamycin and Chloramphenicol, and also, LF 55 and D showed high resistance 
against Ampicillin and Chloramphenicol, respectively. It was, moreover, found 
that Kanamycin, Tetracycline and Chloramphenicol had no significant influence 
on strains 61. It was demonstrated that Lactobacillus gasseri had medium 
resistance to Ampicillin, Erythromycin and Tetracycline, while Lactobacillus 
fermentum showed highly resistance to Ampicillin and Erythromycin. According 
to the results, Lactobacillus gasseri (54C,49A) gained the high scores in terms of 
probiotic properties as compared with other strains. Therefore, Lactobacillus 
gasseri can potentially protect epithelium tissue of intestine against pathogenic 
bacteria and it is a preferred candidate for prophylactic purposes, preventing of 
intestine infections and increasing of body immune system.  
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