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 چکیده:

در حال گسترش است به  یکیوتیبیبا مقاومت آنت ییایاز عوامل باکتر یناش هایعفونت زمینه و هدف:

مقاومت با  مقابله هاییکی از استراتژیها در درمان را کاهش داده است. کیوتیب یآنت ییکه کارا یاگونه

مفید و  مواد غذاییاز  ماست و پنیر  است.در مواد غذایی  کیالکتدیاس یهایباکتر از ی استفادهکیوتیبیآنت

از ماست و  لیالکتوباس صیتشخ و یجداساز هدف با مطالعه این. الکتیک استهای اسیدسرشار از باکتری

 .گرفت انجامی پاتوژن اصل یها یآنها بر باکتر ریو تأث ریپن

 طیمح یها بر رو لوسیالکتوباس یجداساز یبراشدند و  یجمع آور ماست و پنیر یونه هانم روش بررسی:

 یدرجه سانت 37 یو در دما یهواز یب طیساعت درشرا 48-72کشت داده و به مدت  MRS Agarکشت 

کشت،  طیمح ،یمورفولوژ ،یزیمها براساس رنگ آ لوسیالکتوباس یی. شناسادیگرد یگراد گرمخانه گذار

 یها یرشد باکتر یجدا شده رو یها لوسیالکتوباس یصورت گرفت. اثر بازدارندگ ییایمیوشیب اتیخصوص

با دو روش دیسک  انوزیآرئوس، و پسودوموناس آئزوژ لوکوکوسیاستاف ،یلوریپ کوباکتریهل ،یفیسالمونال ت

 دیفیوژن آگار و انتشار در چاهک صورت گرفت.

بر علیه  الکتوباسیلوس کازئیبیشترین اثر مهاری از آن  نشان داد، نتایج حاصل از روش چاهک یافته ها: 

الکتوباسیلوس میلی متر و کمترین میزان مهارکنندگی متعلق به  35/16با مهار  استافیلوکوکوس آرئوس

 میلی متر بود. 45/11با مهار  سالمونال تیفی یهعلپالنتاروم 

 بر علیهالکتوباسیلوس کازئی ، بیشترین اثر مهاری متعلق به نشان دادنتایج حاصل از روش دیسک دیفیوژن 

به  الکتوباسیلوس پالنتاروممیلی متر و کمترین میزان مهاری متعلق به  47/17به میزان  هلیکوباکترپیلوری

 .ر بودمیلی مت 35/13میزان 

جهت پیشگیری و درمان عفونت  ها: بررسی ها نشان می دهند که استفاده از الکتوباسیلوس نتیجه گیری

 های دستگاه گوارش به عنوان راه کاری مهم و عملی، منطقی و قابل قبول است.

 پاتوژن یها یباکتر، ماست، پنیر، الکتوباسیلوس واژگان کلیدی:



 

 

 

 

 

 :اول فصل

 هدف و مقدمه
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 مقدمه -1-1

 بهینه گوارش برای هاباکتری این از بسیاری. است باکتریها از مختلفی انواع حاوی انسان روده فلور          

 به کمک بر عالوه هستند، معروف پروبیوتیک هایباکتری به که هاباکتری این از ایدسته. مفیدند غذا

 برای که کنندمی تولید را مختلف بیوتیکهایآنتی و ویتامینها مانند ترکیباتی و پیچیده هایمولکول گوارش،

ز نظر لغوی، ریشه کلمه پروبیوتیک ا. هستند هامیوه و لبنیات پروبیوتیک هایباکتری منبع. است مفید بدن

است،  "بایوس"و کلمه یونانی باستانی  "پرو"یونانی است، اما در واقع این کلمه متشکل از پیشوند التین 

 (.1)است "برای زندگی"ه معنای ترکیبی لفظی که ب

 را پروبیوتیک(WHO) جهانی بهداشت سازمان و( FAD)متحد ملل سازمان کشاورزی و غذا اداره          

 نمایان سبب آنها کافی مصرف که هستند ایزنده هایارگانیسم میکرو هاپروبیوتیک»: کندمی تعریف اینگونه

 در موجود پروبیوتیک هایباکتری اساس، این بر« .ودشمی میزبان بدن در بخش سالمت اثرات شدن

 از بلکه باشند انسان سالمتی برای سودمند و عملکردی هایمشخصه دارای باید تنها نه خوراکی، محصوالت

 در هاارگانیسم بقای و رشد شامل هاویژگی این. باشند برخوردار هم گوارش دستگاه در ماندگاری قابلیت

 تعادل بر هاپروبیوتیک. است روده به معده از انتقال حین مصرف از پس و گهداری،ن محصول، تولید روند

 تغییر مفید هایباکتری جمعیت افزایش نفع به را تعادل این و گذاردمی تأثیر روده مضر و مفید هایباکتری

. کندمی قاال انسان بدن در را خود بخش سالمت اثرات طریق همین از هاپروبیوتیک حقیقت در دهند،می

 مختلف هایبخش در موجود هایمیکروارگانیسم تراکم بر که است مهمی عامل شده مصرف پروبیوتیک دوز

 درمان از پس روده، میکروبوتای اختالالت قادرند همچنین هاپروبیوتیک. گذاردمی تأثیر گوارش دستگاه

 .(2-1) برسانند حداقل به را بیوتیکیآنتی

 هاپروبیوتیک نقش -2-1

رم منفـی اثر گهای گرم مثبـت و کنند که بر باکتری پروبیوتیک ها مواد مختلفی را تولید می          

آب تیرات، وت، بامهارکننـده دارند. ایـن ترکیبات مهارکننده شـامل: اسـیدهای آلی نظیـر اسـتات، پروپیون

ای زنده بیماری زا را کم می کنند بلکه و ترکیبات باکتریوسین است. این مواد نه تنها تعداد سلوله اکسیژنه
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مهـار رقابتی . ها یـا تولیـد سـموم توسط آنها را نیز تحت تأثیر قرار دهندممکن است متابولیسم باکتری

 جایگاههای اتصال باکتریایی بر روی سطوح اپیتلیـال روده، یـک مکانیسـم دیگـر اثـر بخشـی پروبیوتیـک

ی رودهای برای استقرار در روده و ایجاد بیماری بایـد بتوانند بـه دیـواره ازاههـا است. بسـیاری از بیمـاری

 . (2-1) روده متصـل شـوند

 تقویت سیستم ایمنی بدن  -1-2-1

 پروبیوتیک ها از جمله الکتوباسیلوس ها، باعث مهار رشد بسیاری از انواع سلولهای پاتولوژیک می          

ا باعث افزایش پاسخ ایمنی میزبان شده و همچنین اثرات پیشگیری کننده در ه گردند. این گروه از باکتری

دهند که  مطالعات نشــان می. کنندگی در رشــد تومــور ســرطانی را دارند ابتال به سرطان و نیز مهار

های کشــته شده توسط حرارت، دیواره سلولی،  اجزای ســلولی الکتوباسیلوس ها شامل سلول کامل، سلول

های  پپتیدوگلیــکان و عصاره سیتوپالســمی دارای عملکردهای متفاوتی به هنگام مجاور شدن با سلول

دهند، الکتوباســیلوس روتری باعث القاء ترشح عواملی  همچنین مطالعات نشــان می .سرطانی هستند

شــده توســط  در مطالعه انجام .گردد های لوســمی میلوییدی می میشود که سبب آپوپتوزیس در سلول

دهد که عصاره سیتوپالســمی و دیواره سلولی حاصل از  نشان می 1395ریکی و همکاران در سال 

 P53 باعث کاهش معنی دار سطح پروتئین حاصل از ژن جهش یافته الکتوباســیلوس کازیی و پاراکازایــی

های  ن ها، افـزایش تکثیـر سلولهـا و ایمنوگلوبـولی پروبیوتیـک ها با افــزایش سطح سیتوکاین .میشوند

هـا، تعـدیل خـود ایمنـی و تحریک ایمنـی NK مونو نوکلئـاز، فعـال کـردن ماکروفاژهـا، افـزایش فعالیـت

پروبیوتیک ها سرکوب تکثیر  در برابر باکتری های بیمـاریزا و پروتوزوآها باعث افـزایش ایمنی می شوند

 .(3-2) دهند را تحت تأثیر قرار می T های سط سلولها و تولید سایتوکاین ها تو لنفوسیت

ای هسـتند کـه  های مضر روده های پروبیوتیک قادر بـه کـاهش فعالیت آنزیم میکروارگانیسم           

ت اکننده در ایجـاد سـرطان را بـه ترکیب منشأ میکروبی یا غذایی دارند کـه ترکیبـات پـیش سـاز دخالت

ها مـی تـوان به بتاگلوکورونیداز، نیتروردوکتاز، گلیکوزیداز، هیدروالز،  مله این آنزیماز ج .زا دارند سرطان

شوند. باکتریهای اسید الکتیک با  ها میآزوردوکتاز اشاره نمود که سبب کـاهش فعالیت این آنزیم



6 

کی و شیمیایی هـای متابولیک میکروفلور روده و تغییر شرایط فیزیهـایی همچـون تغییـر فعالیـتمکانیسـم

کولون، متصل شدن به مواد سـرطان زا و تخریب آنها، تغییرات کمـی و کیفـی میکروفلـور روده و 

جلـوگیری از تولیـد سـرطان زاهایی ماننـد آمونیاك، تولید مواد ضد سـرطان و تقویـت پاسـخ های ایمنی 

ها تولید مقادیر باالی اسـیدهای تیکپروبیو (.4-3) میزبـان می تواننـد از سرطان کولـون پیشگیری کنند

را  II کننـد و در کولـون مـوش آنزیمهای محافظت کننده گلوتاتیون ترانسـفرازچـرب بـا زنجیـره کوتـاه می

مستقیمی بر مهار  تـأثیر بیفیدوباکتریوم و الکتوباسیلوس هایعصـاره سیتوپالسمی بـاکتری .کننـدالقا می

 (.4) دارندرشد رده سلول های سرطانی 

 سایر نقش های پروبیوتیک ها -2-2-1

 از پیـشگیری قبیل از مواردی به می توان انسان در سالمتی پروبیوتیـک غـذاهای مزایـای جمله از          

 ایمنی، سیستم بهبود الکتوز، عـدم تحمل اصـالح کلسترول، کاهش روده، میکروفلور کردن اسـهال، متعادل

 آلرژیـک، مهار نـشانه هـای کاهش التهاب، کاهش خون، فشار ـایین آوردنپ سرطان، از پیشگیری

 اشاره تناسلی -ادراری عفونت های از پیشگیری اسـتخوان و پوکی از پیشگیری بیماریزا، میکروارگانیسم های

  (.4-2نمود )

 Lactobacillusبرای اولین بار دریافتند کــه پروبیوتیــک  2007میلی و همکاران در ســال           

rhammosusGG عملکردی  لیبوســت به عنوان یک اختــال .قادر به تســریع ترمیم زخم معده اســت

 ای اســت که از پروبیوتیــک ها به عنوان یک درمان و راهکار پیشــگیری کننده استفاده می روده -معدوی

 کنند کــهرب با زنجیره کوتاه را تولید میشــود، به طوری که پروبیوتیک ها، اسید الکتیک و اســیدهای چ

PH  کولــون را کاهش داده و باعــث افزایش انقباضات عضالت و حرکات دودی روده میشــود. بعضی از

های صفراوی آزاد آب  توانند ترشــح موکوســی را افزایش دهند و با تبدیل نمک های پروبیوتیک می گونه

عنوان مثال، بیفیدباکتریوم  به .رم و به دفع آن کمــک کنندزیادی به کولون کشــیده، مدفوع ن

 ای می ای، بهبود درد شکمی، نفخ و رفع مشکل حرکات روده باعث کاهش التهاب روده 35624اینفنتیس

امروزه معروف به کوتاه کننده زمان عبور مدفوع در افراد ســالم است.  DN-173010بیفید باکتریوم  .شود
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بیوتیک وسعت جهانی یافته اسـت و بیشتر مشتریان به افزایش سـطح سـالمت خـود تولید محصوالت پرو

 . (6-3) توجه خاصی دارندبه ویژه ماست و پنیر توسـط ایـن محصوالت 

 ارگانیسم های پروبیوتیک -3-1

 کیوتیپروب یک عاملباکتری هایی که تاکنون مورد مطالعه قرار گرفته اند و نقش آن ها به عنوان           

، گونه های اسیدوفیل، بولگاریکوس، هلوتیکوس،  الکتوباسیلوس هامثبت ارزیابی شده است، عبارتند از انواع: 

فکالیس، انتروکوکوس کازئی، پاراکازئی، پالنتروم، سیک، بیفیدوباکتریوم النگوم، انتروکوکوس فاشیوم، 

ریکوم، مخمرهای ساکارومیسس الکتوکوکوس الکتیس، استرپتوکوکوس ترموفیلوس، کلستریدیدوم بوت

 (.6)سرویسیه و ... سسیساکارومبوالردی، 

ترین گروه  هـای الکتیـک اسید به عنوان مهم های پروبیوتیـک، بـاکتری از میان میکروارگانیسم          

کتوباسـیلوس، الکتیک شـامل: الهـای اسـید هـای باکتری همتریـن جنسم .اند شناخته شده

. باشـند تروکوکـوس، اسـترپتوکوکوس، پدیوکوکـوس، لوکونوسـتوك و بیفیدوباکتریـوم میالکتوکوکـوس، ان

 . (6) هـای اسـیدالکتیک اسـت جنـس الکتوباسـیلوس بزرگتریـن جنـس در گـروه هتـروژن باکتری

  الکتوباسیلوس -4-1

ای از اساس مجموعهها هستند که بر گروهی از باکتری )LAB (های اسید الکتیکاکتریب          

شناسی گیرند. از لحاظ ریختشناسی، متابولیکی و فیزیولوژیکی در یک گروه قرار میریخت هایویژگی

 10به طوری که طول آنها به هستند ای گرم مثبت، بدون اسپور، کوکسی، کوکوباسیل یا میلههای باکتری

و گلوکز را به اسید الکتیک یا به اسید الکتیک، اند یبه طور معمول کاتاالز منفی و بی هواز رسدمیکرون می

ها واجد سوپر اکسید دیسموتاز هستند و به طور متناوب کنند. این باکتریکربن تخمیر میاکسیداتانول و دی

کنند. بنابراین، در حضور اکسیژن زدایی میپراکسیداز، سمهای پراکسید را با استفاده از آنزیمهای رادیکال

ها به طور طبیعی جزو فلور نرمال دهان، این باکتریهای کنند و آئروتولرانت هستند. برخی گونهشد میر

ها بی هوازی اجباری اند و دارای متابولیسم تخمیری که از بعضی از گونه  ها و واژن پستانداران هستندروده

 بهترین .های آن اسید الکتیک استکنند که حداقل نیمی از فراوردهطریق تخمیر قندها تولید انرژی می
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PH  درصد کربن دی اکسید تاثیر بسزایی بر رشد  5است همچنین تراکم  6/5تا  5برای رشد الکتوباسیلوس

و معموالً  یکاتاالز منف .ها در شرایط بی هوازی یا حداقل اکسیژن رشد دارندآنها دارد. الکتوباسیلوس

 ای ریگلوکز به شکل جور تخم ریقادر به تخم هایباکتر نی. اکنندیم ایرا اح تراتیو به ندرت ن اندحرکتیب

درجه  4 یهستند و در منف کیالکت دیاس یهایباکتر ریتر از سامقاوم هالوسیهستند. الکتوباس ریناجور تخم

 . (8-6) قادر به رشدند گرادیسانت

 محل رشد

 اکسید دی کربن درصد 5 تراکم همچنین است 6٫5تا  5برای رشد الکتوباسیلوس  PH بهترین          

 برای دارند رشد اکسیژن حداقل با هوازی بی شرایط در هاالکتوباسیلوس. دارد هاآن رشد بر بسزایی تأثیر

وگلیکوالت از کوکسی به باسیل تی محیط در و دارند وجود لبنیات سبزیجات، آب واژن، دهان، بزاق در مثال

کتو باسیلوس دلبروکی که در جاهای مختلفی، از جمله دستگاه تناسلی کنند. گونه تیپ التغییر می

های گیاهی وجود دارند نمونه بارزی از شرایط رشد مناسب برای پستانداران تا روی سطح فراورده

 .(9) الکتوباسیلیوس هستند

 ییزا یماریب

های نوزادان و ایی عفونتها به ندرت بیماری زا هستند اما در صورت بیماری زالکتوباسیلوس          

های آورند. همچنین عمدتاً در زنان در وضعیت کمبود الکتوباسیل عفونتپوسیدگی دندان را به وجود می

ها منجر به افزایش احتمال بروز کنند. کمبود آنها بروز میمتعددی مانند واژینوز باکتریال و واژینیت

های منتقله از طریق جنسی مانند گنوره تند از بیماریها عبارترین آنشوند که اصلیهایی میبیماری

که منجر به کانسر  (PHV) و ویروس پاپیلومای انسانی HIV، سیفلیس، تریکومونیازیس، کالمیدیا آ،

 .(10-9) شودسرویکس می

 ها و کشت آزمایشگاهیآزمایش

 اما اگر به محیط گلوکز و عصاره مخمر یا ،ر معمولی ضعیف استگاکشت الکتوباسیلوس درنوترین ا          

درجه هست و نوع ترموفیل آنها  40تا  30گیرد. اپتیمم دمایی انها خون اضافه شود رشد آنها بهتر صورت می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D8%A7
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ها به فراوانی در رشد دارند همچنین به ونکومایسین مقاوم هستند. الکتوباسیل درجه به باال 52از دمای 

 به آرامی توسط حرارت فیکس شود و به ماست گسترش تهیه شود و که که ازدرصورتی .دارند ماست وجود

شود. دراین های متاکروماتیک زیادی دیده میها دانهداخل الکتوباسیل در ،روش آلبرت رنگ آمیزی شود

شود. ای سوخته مشاهده میقهوه های متاکروماتیک به رنگ آبی تادانه ها به رنگ سبز وصورت الکتوباسیل

 .(10-9) باشدمی منفی نیز هاالکتوباسیلوس اکسیداز و کاتاالز هایتستنتیجه 

 یئالکتوباسیلوس کاز

ای در تولید نسیل کاربردی ویژههای پروبیوتیکی است که پتایکی از باکتری الکتوباسیلوس کازئی          

 .شوداکثراً به عنوان عامل درمان عفونت استفاده می که های شیری پروبیوتیکی مانند ماست داردفراورده

های بیماری زا را از ماست پر از اسید الکتیک است و باکتری .کنندمثالً در درمان اسهال ماست مصرف می

های پروبیوتیک است که از پتانسیل ویژه ای به عنوان عامل زباکترییکی ا الکتوباسیل کازئیبرد. بین می

درمان عفونت دارا است  و دارای فعالیت آنتی ژنوتوکسیتی می باشد و سمیت حاصل از مواد سرطانزای 

یکروبی مها ی پروبیوتیکی به علت داشتن خصوصیات ضد الکتوباسیلوس  .موجود در مواد را از بین می برند

تجمع پذیری که از اتصال اولیه و استقرار باکتری های بیماری زا در بدن میزبان جلوگیری می و به ویژه 

اثر ضد  یئالکتوباسیلوس کاز و دراین میان ارندهای بیماریزا را د باکتری رشد از جلوگیری . آنها تواناییکنند

شاید بتوان از آن بعنوان و  اردمیکروبی ونیز تجمع پذیری قابل مالحظه ای با باکتری های بیماریزا د

 . (10-8) کاندیدای مناسب جهت کنترل بیماری استفاده کرد

 الکتوباسیلوس پالنتاروم

است که معموالً در مواد غذایی تخمیری یافت  الکتوباسیلوس های جنسترین باکترییکی از فراوان          

گراد به خوبی درجه سانتی 15در دمای  این باکتری گرم مثبت قادر به هیدرولیز ژالتین است و .شودمی

گراد قادر به رشد نیست. تولید مواد ضد میکروبی درجه سانتی 45کند ولی در دمای رشد می

مشخص شده است . کندبه زنده ماندن این گونه در دستگاه گوارش کمک می الکتوباسیلوس پالنتاروم توسط

های گرم مثبت و گرم منفی دارد. این باکتری باکتری که این مواد ضد میکروبی آثار در خور توجهی بر
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در حال حاضر  ای طوالنی از مصرف ایمن و طبیعی در انواع محصوالت غذایی دارد. به همین علتتاریخچه

ترین عوامل دارای پتانسیل درمانی به عنوان یکی از مهم الکتوباسیلوس پالنتاروم فعالیت وسیع ضدمیکروبی

ای در الکتوباسیلوس پالنتاروم، پتانسیل بالقوه هایانواع سویه .ها مطرح استرمان عفونتبرای جلوگیری یا د

به عنوان بازدارنده  الکتوباسیلوس پالنتاروم معرفی به عنوان پروبیوتیک دارند. مطالعات نشان داده که باکتری

های عامل فساد در رگانیسمزا و میکرواطبیعی در غذاهای فرآوری شده زیستی، از رشد باکتریهای بیماری

 .(10-9) دهدطول انبارداری ممانعت کرده و طول عمر نگهداری محصول را افزایش می

 نقش الکتوباسیلوس ها

الکتوباسیل ها بطور مطلوبی تعادل فلور میکروبی روده را تغییر داده و از رشد باکتری های مضرر           

تم ایمنی بدن مقاومت را در برابر بیماری ها افزایش می دهد. جلوگیری کرده و با باالبردن عملکرد سیس

یکی ازباکتری های پروبیوتیک است که از پتانسیل ویژه ای به عنوان عامل درمان عفونت  الکتوباسیل کازئی

دارا است  و دارای فعالیت آنتی ژنوتوکسیتی می باشد و سمیت حاصل از مواد سرطانزای موجود در مواد را از 

یکروبی و به ویژه تجمع مهای پروبیوتیکی به علت داشتن خصوصیات ضد الکتوباسیلوس . ی برندبین م

 . آنها تواناییپذیری که از اتصال اولیه و استقرار باکتری های بیماری زا در بدن میزبان جلوگیری می کنند

اثر ضد میکروبی ونیز  یئالکتوباسیلوس کاز و دراین میان ارندهای بیماریزا را د باکتری رشد از جلوگیری

و شاید بتوان از آن بعنوان کاندیدای مناسب  اردتجمع پذیری قابل مالحظه ای با باکتری های بیماریزا د

ها دامنه وسیعی از ترکیبات ضد الکتوباسیلوسبا تولید  هاالکتوباسیلوس جهت کنترل بیماری استفاده کرد. 

یت های قندی نظیر اسیدهای آلی، کاتابولیت های اکسیژن باکتریایی را تولید می کنند که شامل کاتابول

نظیر پراکسید هیدروژن، آمونیاك، سنتز آنتی بیوتیک ها و ترکیبات پروتئینی مانند باکتریوسین ها و سایر 

پپتیدها با وزن مولکولی پایین و پروتئین های ضد قارچی، متابولیت های آمینواسیدی و چربی نظیر 

(. مواد طبیعی می تواند جایگزین مناسبی برای مواد 8-5فنیل الکتیک می باشند )اسیدهای چرب و اسید 

 .نگهدارنده شیمیایی مانند نیتریت ها باشند. به تمامی ترکیبات یاد شده اصطالحا بیوسین گویند

ی  ای هستند که به منظور حفاظت زیستی در محدوده های میکروبی شناخته شده ها متابولیت باکتریوسین
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اند و نقش آنها در جلوگیری از رشد  ی از محصوالت لبنی و غیر لبنی در سرتاسر دنیا کاربرد یافتهوسیع

های اخیر به  های مولد فساد و مسمومیت غذایی بسیار قابل توجه است که توجه خاصی را در سال باکتری

-7) اند معطوف داشته های طبیعی به خود خاطر کاربرد بالقوه شان در صنعت غذایی، به عنوان نگه دارنده

پپتیدی با خاصیت آبدوستی یا آبگریزی  های پروتئینی یا بیوتیک صورت آنتی به ها اکثر باکتریوسین (.9

ها را  گیرند، درحالیکه برخی از آنها بیوسنتز پلیمرهای زیستی و یا فعالیت آنزیم غشای سلولی را هدف می

پایین،  pHها در مقابل حرارت،  باکتریوسین .نمایند -می کنند و تاثیرات مهاری خود را اعمال نیز مهار می

های  ها مقاوم بوده و درنتیجه قابلیت کاربرد در سیستم ها و آنزیم های آلی ضعیف، سرما، نمک حالل

های  هایی که در انتقال باکتریوسین از عرض غشاء دخالت دارند، پروتئین پروتئین. حفاظت از غذا را دارند 

های  از رشد باکتری. همانگونه که ذکر شد، این مواد می توانند شوند ه موجب ایمنی میتنظیمی هستند ک

های گرم  ها خاصیت ضد میکروبی طبیعی علیه میکروب باکتریوسین. (11-10) پاتوژن جلوگیری نمایند

 ساز که برای هر مثبت و منفی دارند و خود باکتری مولد باکتریوسین معموال توسط یک پروتئین ایمن

های زیادی  -تاکنون باکتریوسین .باکتریوسین اختصاصی است، از اثر باکتریوسین تولیدی محافظت میشود

بندی شدهاند که مهمترین آنها نایسین، اسیدوفیلین، بولگاریسین، هلوتیسین، الکتاسین،  شناسایی و دسته

کالس  4ی اسیدالکتیک به ها های تولید شده توسط باکتری باکتریوسین .الکتولین و پالنتراسین هستند

 می IV و III های کالس ها، باکتریوسین بیوتیک ها، غیر النتی بیوتیک شوند که شامل النتی تقسیم می

توان  ها گزارش شده است که از آن جمله می های اثر متفاوت و متعددی برای باکتریوسین مکانیسم .باشد

های آنیونی از طریق ایجاد  اسپور و غیرفعال کردن حاملبه ایجاد تغییر در فعالیت آنزیمی، مهار جوانه زنی 

 .(12-11) منافذ اختصاصی و غیر اختصاصی در غشا اشاره نمود

 صنعت لبنیاتدر استفاده از الکتوباسیلوس ها  -5-1

 وزبر و ارزان نسبتا قیمت ن،ساآ سترسید بدلیل وزهمرااز این نظر حایز اهمیت است که  این مسئله          

 به منجر که دمیگیر منجاا سیعو و اوانفر نچنا نتیبیوتیکهاآ فمصر مختلف عفونی یهاریبیما

 رضر و نمیزبا بر جانبی ارضعو وزبر ،مانیدر تمشکال آن متعاقب و وممقا باکتریایی یجمعیتها یشکلگیر
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 شوند مقاوم نیز درمان طول در حتی توانندمی حساس هایارگانیسم همچنینست. ا هشد دیقتصاا نیاز و

 موتاسیون یا و بتاالکتاماز نظیر بیوتیکیآنتی کنندهغیرفعال هایآنزیم ساخت القای وسیله به امر که این

 سلول یک از پالسمید واسطه به مقاومت النتقا طریق از یا و خارجی غشای هایپروتئین کدکننده هایژن

داروسازی تالش خود را برای یافتن بنابراین صنایع  (.9-8گیرد )می صورت حساس سلول یک به مقاوم

 داروهای ایمن غیرسمی  و موثر برای درمان عفونت های باکتریایی و کاهش عوارض ناشی از داروهای

فراوانی بیماریهای  بـه توجـه با ا توجه به افزایش روزافزون مقاومت داروئی ومتمرکز کرده است. ب شیمیایی

گـردد،  مـی محسـوب گوارشـی بیماری هـای شایعترین تنفسی ایگوارشی در دنیـا کـه بعـد از عفونـت هـ

با توجه به  .می رسد نظر به ضروری حل های جانشین راه و یافتن جدید درمانی روشهای شناسایی و بررسی

نیاز  اهمیت باکتری های اسید الکتیک ،کاربرد درصنعت وهم چنین سود آوری میلیاردی این تحقیقات و

تری ها سبب تالش کشور ها در جهت جداسازی وشناسایی گونه های بومی ومحلی شده کشورها به این باک

بـه طـور عمـده بـا اسـتفاده از آغازگرهـای  (ماننـد ماسـت و پنیـر)امـروزه تولیـد محصـوالت لبنـی  .است

تی، های سـن تجـاری مشـخص، باعـث شـده کـه ایـن محصـوالت نسـبت بـه محصـوالت تولیدی بـا روش

های  های بومی باکتری بـه همیـن دلیـل امروزه سویه (.13) از عطـر و طعـم مطلوبـی برخـوردار نباشـند

ها عالوه بـر آنکـه دارای  انـد، چـرا که این سـویه ای در صنایع لبنـی یافته اسـیدالکتیک اهمیت ویـژه

در تولید طعم وبوی مطلوب در تهیه باشد، از توانایی خاص  خصوصیات سازگاری با شرایط همان منطقه می

هایی از جمله  ها دارای ویژگی هـای تخمیـری، برخوردار هستند. عالوه بر آن این سویه انـواع فرآورده

بنابرایـن جداسـازی و  (.14) باشـند همچنین اثر ضد میکروبـی نیز می مقاومت ذاتی به فاژهای مخرب و

ه، نقش بسـیار مهمـی در صنعت لبنیـات و همچنین سالمت های بومـی در هـر منطقـ شناسـایی سـویه

 عنـوان باکتری ها به افراد آن جامعه، بر عهده دارد. بـا توجـه بـه اهمیـت و سـودمندی الکتوباسـیلوس

هـای پروبیوتیـک و آغازگـر در صنایـع لبنـی و همچنیـن رونـد رو بـه رشـد مصـرف لبنیـات پروبیوتیک 

های الکتوباسـیلوس بومـی و  رمان، بـر آن شـدیم تـا بـا جداسـازی و شناسـایی سـویهدر جهـان و کشـو

 های باکتریایـی بیمـاریزا، جداسـازی و شناسـایی سـویه مطالعه اثـر ضدمیکروبـی آنهـا بـر برخـی از سـویه
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باکتریایـی بیمـاریزا،  های های الکتوباسـیلوس بومـی و مطالعه اثـر ضدمیکروبـی آنهـا بـر برخـی از سـویه

 .گامـی در جهـت تولید محصوالت لبنـی پروبیوتیک و افزایش سالمت افـراد در جامعـه، برداریـم

 کیوتیپروب ییایباکتر یها انواع فرآورده -6-1

  یلبن یهــا فرآورده -1

  کیوتیپروب یهای نیریمانند ش یلبن ریغ ییغذا یها فرآورده -2

 (.15) مثل پودر و کپسول ییغذا ریغ یها مکمل -3

  تخمیریلبنی  های فراورده معرفی

 شیر یخچال، اختراع از قبل. دارند قرار انسان استفاده مورد که هاستقرن شیر تخمیری هایفراورده          

 توانمی را( ترش) تخمیری شیر که دریافتند تجربه به مردم اما شد،فاسدمی دوشیدن از پس زود خیلی

تخمیر شیر یک روش نسبتا  .آورد بدست نیز مختلفی مطلوب هایطعم و کرد نگهداری ترییشب زمان مدت

ساده، ارزان و ایمن برای نگهداری آن می باشد. باکتری های الکتیک؛ ضمن تخمیر؛ با تبدیل الکتوز به اسید 

ن ها می گردند. از ( و به این ترتیب مانع رشد و ادامه حیات پاتوژ4/4-6شیر را کاهش داده )pH الکتیک، 

طرف دیگر، کاهش مقدار الکتوز امکان استفاده از این فرآورده ها را برای افراد مبتال به عدم تحمل الکتوز 

فراهم می آورد. اصول تولید فرآورده های تخمیری شیر تقریبا یکسان بوده ولی جزئیات آن بنابر نوع 

 . (16) ت استمحصول و نوع مایه میکروبی به کار رفته بسیار متفاو

 تخمیرشده لبنی محصوالت فواید

کاهش عدم تحمل الکتوز: ناتوانی بزرگساالن در هضم الکتوز یا قند شیر، در جهان شایع است. با مصرف  -1

الکتوز و نبود سطوح کافی الکتاز در روده کوچک منجر به اسهال، استفراغ، دردهای شکمی و نفخ شکم می 

باشد به هضم الکتوز کمک می کند. ثابت شده است  L.acidophilusی از شود. شیری که دارای سلول های

که بسیاری از افراد که توانایی هضم الکتوز را ندارند توانایی بهتری در جذب محصوالت لبنی تخمیر شده از 
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شیر مثل ماست، نسبت به محصوالتی که تخمیر نشده اند دارند. به نظر می رسد که ماست به هضم الکتوز 

 می کند چون باکتری الکتیک اسید استفاده می شود تا ماست الکتاز را برای هضم الکتوز تولید کند.  کمک

محافظت در برابر عفونتهای دستگاه کوارش: عفونت های روده ای مثل اسهال در اثر تغییرات در  -2

ایجاد می شود.  به نظر  میکروفلور موجود در روده به وجود مب آید. این تغییرات در اثر یک عامل بیماری زا

می رسد که باکتری الکتیک اسید با تکثیر و تشکیل کلونی عوامل بیماری زا که در غذاها هستند مبارزه 

و   L.bulgaricus,L.acidophilus,S.thermophilusمیکند. پس از ایجاد عفونت جلوگیری می کند. 

B.bifidum ی الکتیک اسید و محصوالت تخمیر شده از در ایجاد این اثر دخیل هستند. فواید باکتری ها

شیر به توانایی آن ها در جلوگیری از رشد عوامل بیماری زا چه به طور مستقیم و چه از طریق تولید مواد 

آنتی بیوتیکی، نسبت داده اند. گزارش شده است که آنتی بیوتیک ها هم چنین باکتری های طبیعی را هم از 

فلور باکتریایی است که منحر به اسهال و دیگر بیماری های گوارشی می بین می برند که در اثر تخریب 

شود. جایگزینی فلور با فلور طبیعی در طی درمان به آنتی بیوتیک اثرات مضر مصرف آنتی بیوتیک ها را 

کاشه می دهد.  گزارش شده است که پروبیتیک ها در جلوگیری از ابتال به انواع عفونت های روده ای مفید 

د. این ها فواید برای افراد مبتال به عفونت، اسهال و اسهال ناشی از مصرف انتی بیوتیک ها گزارش شده هستن

 است.

اثرات ضد سرطانی: گزارش شده است که محصوالت تخمیر شده از شیر انسان را درمقابل انواع خاصی از  -3

ا آورده شده است. مصرف ماست، سرطان ها محافظت می کنند. بعضی از محافظت های اپیدمیولوژی در اینج

پنیر گودا، کره تولید شده از شیر در محافظت از ابتال به سرطان سینه موثر است. مطالعات حیوانی نشان 

داده است که باکتری های الکتیک اسید خواص ضد سرطانی خود را چه با جلوگیری از ابتال به سرطان و 

خواص ضد سرطانی ماست و شیر تخمیر شده با چه با توقف سرطان آغاز شده، اعمال می کنند. 

L.acidophilus  در موش های سوری گزارش شده است. مکانیسم های زیادی که در آنت باکتری های

الکتیک اسید خواص آنتی سرطانی خود را اعمال می کنند پیشنهاد شده است مثل تغییرات در آنزیم های 
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ب سلولی ترکیبات موتاژنیک، کاهش موتاژن های مدفوع که باعث ایجاد سرطان کلون می شوند، جذ

 شیمیایی و توقف تومور ها به واسطه ی بهبود پاسخ در سیستم ایمنی.

کاهش سطح کلسترول در سرم: گزارشات نشان میدهد که محصوالت تخمیرشده از شیر اثرات کاهش  -4

تخمیر شده فاکتورهایی که دهده ی کلسترول دارند. به نظر می رشد که مصرف مقدار زیادی از محصوالت 

 L.acidophilusباعث خراب کردن سنتز کلسترول می شوند را بهبود می دهند. گزارش شده است که 

توانایی کاهش کلسترول را نشان میدهد. افزایش کاسترول عامل اصلی ابتال به بیماری های قلبی عروقی 

 ات را نشان دهند و بعضی دیگر نه. است. پس، این احتمال وجود دارد که بعضی گونه ها این خصوصی

کاهش یبوست: یبوست مشکل رایج در مصرف مواد غذایی در رژیم غربی و همچنین در افراد مسن است.  -5

و شیرهای تخمیر شده به چاپ رسیده است. گزارش ها  lactobacillusبسیاری مطالعات بر باکتری های 

 Lactobacillusو  L.acidophilus NCDO 1748 L. caseiShirotaکاهش یبوست در اثر مصرف

GG  .را نشان میدهد 

تولید  L.helveticusفعالیت کاهش فشار خون: هیدرولیز کازیین به وسیله ی پروتیین خارج سلولی  -6

پپتید ضد فشار خون هم از شیر ترش  2می شود که گزارش شده است که خو.اص ضد فشار خونی دارد. 

این دو پپتیداز فعالیت انزیم  .جداسازی شده است L.helviticus, Saccharomycesتخمیر شده با 

که یک تنگ کننده رگ است، متوقف  2را به آنژیوتانسین  1تبدیل کننده آنژیوتانسین که آنزیوتانسینن 

میکنند. گزارش شده است که مصرف الکتوباسیل ها یا محصوالت ساخته شده از آن ها احتماال فشار خون 

 به فشار خون کاهش داده است.  در افراد مبتال

ویژگی های ضد آلرژیک: پروبیوتیک ها احتماال از واکنش های آلرژیکی مانند آلرژی بعه غذاها در افراد  -7

جلوگیری می کنند. باکتری های پروبیوتیک به تقویت جلوگیری از عملکرد دیواره روده کوچک کمک می 

 . (16-15) ها توسط روده می شود کند و باعث جلوگیری از جذب بعضی از آنتی ژن
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  لبنی پروبیوتیکمحصوالت  -7-1

  ماست

تخمیر ماست نتیجه دو تخمیر الکتیکی همراه با هم است که عوامل تخمیر آن عبارتند از           

الکتوباسیلوس بولگاریکوس باکتری است که در  .الکتوباسیلوس بولگاریکوس و استرپتوکوکوس ترموفیلوس

درصد اسید  7/2درجه سانتی گراد به خوبی رشد می کند و محیط را اسیدی می کند و  50تا  45دمای 

 .الکتیک تولید می کند

درجه  50درجه سانتی گراد تکثیر می یابد ولی حتی در  40تا  37استرپتوکوکوس ترموفیلوس در دمای 

ت به باکتری قبلی اسید کمتری سانتی گراد نیز رشد می کند و مقاوم به حرارت می باشد. این باکتری نسب

است. مکانیسم عمل این دو باکتری به این ترتیب است که  5/4تا  4تحمل این باکتری  .pH تولید می کند

الکتوباسیلوس دارای فعالیت پروتئولیتیک است و باعث جدا شدن اسیدهای آمینه از کازئین می گردد که 

ز جمله آنها می توان به والین اشاره کرد. عطر ماست همین اسیدها فعال کننده استرپتوکوك می باشد ا

جهت فعالیت استرپتوکوك مناسب است و شروع تخمیر  pH وابسته به فعالیت استرپتوکوك است. در ابتدا

اسیدی را تضمین می کند و عمل تجزیه کازئین محرك رشد استرپتوکوك می باشد و سپس شرایط برای 

درجه  70تا  65کتوباسیلوس ها جانشین می شوند. زمانیکه اسیدیته به ادامه فعالیت نامناسب می شود و ال

 .درنیک می رسد ، انعقاد صورت می گیرد

 :در مجموع انواع ماست ها شامل

Live yogurts   : این گروه شامل باکتریهای بی ضرر است که به شیر اضافه می شوند و زنده باقی می

 .مانند

Probiotic yogurts   :یوتیک شامل میکروارگانیسم های پروبیوتیک است که برای سالمت ماست پروب

 .انسان مفید می باشند
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Bio yogurts  :حاوی bifido bacterium bifidum و acidophilius lactobacillus  می باشد و

دارای طعم مالیم است و نسبت به سایر ماست ها از خاصیت اسیدی کمتری برخوردار است و عالوه بر کمک 

 .(14) هضم ، دارای اثرات سالمتی بخش نیز می باشدبه 

 ترش خامه

در تولید خامه ترش از باکتری های مزوفیل تولید کننده دی استیل مانند استرپتوکوکوس و           

استرپتوکوکوس دی استیالکتیس استفاده می شود. همچنین برخی گونه های لوکونوستوك مانند 

دی استیل در محیط اسیدی و در حضور هوا لد عطر و طعم می باشند.وم نیز مولوکونوستوك سیترو ور

 تری کردن اضافه. شود می تولید بیشتری میزان به ماده این کم دمای در و  بیشتر و بهتر تولید می شود

 .بخشد می شدت را استیل دی تولید خامه یا شیر به سیترات سدیم

درجه به منظور  18تا  15ساعت در دمای  24موال ً در گذشته رسیدن خامه طوالنی بود و مع          

حصول به اسیدیته مطلوب انجام می شد و یک کره بسیار معطر بدست می آمد که به علت اسیدیته زیاد 

 12ماندگاری بیشتری باید رسیدن به طور محدودتری انجام شود. در عمل مدت کشت دادن خامه در حدود 

در یک کره طعم دار معموال ً در یک میلی گرم دی استیل رجه می باشد.د 15تا  11دما بین  ساعت و 16تا 

 .(16-15) در هر کیلوگرم کره کافی خواهد بود

 کره دوغ

این محصول ماده جنبی تولید کره از خامه محسوب می شود که معموال ً هم در تولید کره ترش و           

را به طور مستقیم از شیر تهیه کرد که در این  هم کره معمولی به وجود می آید و همچنین می توان آن

صورت ماندگاری آن بهتر خواهد بود. این نوشیدنی جزء محصوالت مزوفیل محسوب می شود و در تولید آن 

از استارترهای با توان تولید عطر و طعم زیاد و قدرت اسیدی کردن متوسط استفاده می شود. بافت در این 

و طعم ویژگی های اصلی کیفی محصول است. جهت تولید این محصول  محصول چندان مهم نیست و عطر

 و کرد استفاده ٪ 03/0نیز می توان از تری سدیم سیترات به عنوان پیش ماده تولید دی استیل در محدوده 

 .(15) باشد می 5/1 تا 1/0 از ً معموال آن در استفاده مورد شیر چربی
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 کفیر

الکل و  %1تا  %0.5اسید الکتیک و  %1.1تا  %0.9ننده و گاز دار، حاوی کفیر نوشابه ای است کف ک          

تولید کفیر از دانه  .ممکن است از شیر گاو، گوسفند یا بز تولید شود. منشا این فرآورده منطقه قفقاز است

فید رنگ با سطح  میلی متر،  15تا  2های کفیر صورت می گیرد. دانه های کفیر اجسامی هستند با قطر 

این دانه ها حاوی شیر منعقد شده، باکتری های  .ارجی ناصاف و غیر یکنواخت با ظاهری مشابه گل کلمخ

 .الکتیک و مخمرها می باشند

 :میکروب هایی که در دانه های کفیر شناخته شده اند عبارتند از

 (مخمرها: )ساکارومایسس سرویزیه، ساکارومایسس دلبروکی ئی، کاندیدا کفیر

 (ها: )الکتوباسیلوس کفیر، الکتوباسیلوس بریویس، الکتوباسیلوس اسیدوفیلوسالکتوباسیلو 

 )استرپتوکوکوس ها: )استرپتوکوکوس الکتیس، استرپتوکوکوس دورانس

 (لوکونوستوك ها: )لوکونوستوك مزونتروئیدس، لوکونوستوك کرموریس

ثریت دارند، در حالی که هرچه به در دانه های کفیر باکتری های میله ای در الیه های خارجی اک          

طرف مرکز دانه ها پیش می رویم تعداد مخمره افزایش می یابد. در طی تخمیر دانه های کفیر به دلیل 

انعقاد پروتئین ها رشد کرده و از طریق پلی ساکاریدی به نام کفیران به هم متصل می شوند. کفیران از 

ل یافته و به نظر می رسد توسط الکتوباسیلوس بریویس تولید رشته های منشعبی از گلوکز و گاالکتوز تشکی

 .گردد

تولید صنعتی کفیر: ماده اولیه تولید صنعتی کفیر، معموال شیر گاو کامل است. به منظور دناتوره           

درجه سانتی گراد( قرار می  95دقیقه در 5شدن پروتئین های محلول، شیر را تحت تاثیر حرارت های باال )

ند. سپس شیر حرارت دیده با دانه های کفیر تلقیح می شود. پس از اضافه کردن دانه های کفیر به شیر، ده

ساعت، دانه های کفیر را با الک کردن  20درجه سانتی گراد قرار می دهند. پس از حدود  23آن را در حدود 

د. شیر حاصل از الک کردن به از شیر جدا کرده و با سرد می شویند و دوباره مورد استفاده قرار می دهن

 شیر تولید کفیر  %5تا  %3عنوان مایه در مقیاس تجاری مورد استفاده قرار می گیرد. از مایه حاصل به نسبت 
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Isolation and identification of lactic acid bacteria from dairy products (yogurt and 

cheese) and their effect on pathogenic bacteria 

Abstract: 

             Infections caused by bacterial agents with antibiotic resistance are spreading in a way 

that has reduced the effectiveness of antibiotics in treatment. One of the strategies to 

counteract antibiotic resistance is the use of lactic acid bacteria in food. Yogurt and cheese 

are healthy foods rich in lactic acid bacteria. The aim of this study was to isolate and 

distinguish lactobacilli from yogurt and cheese and their effect on the main pathogenic 

bacteria.Yogurt and cheese samples were collected and cultured on MRS Agar culture 

medium to separate lactobacilli and heated in anaerobic conditions for 37-48 hours at 37 C. 

Lactobacillus was identified based on staining, morphology, culture medium, biochemical 

characteristics. The inhibitory effect of lactobacilli isolated on the growth of Salmonella 

typhoid bacteria, Helicobacter pylori, Staphylococcus aureus, and Pseudomonas aeruginosa 

was mediated by diffusion agar and disc diffusion in the well. The results of the well method 

showed that the highest inhibitory effect was Lactobacillus casei against Staphylococcus 

aureus with 16.35 mm inhibition and the lowest inhibitory level belonged to Lactobacillus 

plantarum against Salmonella typhi with inhibition of 11.45 mm. The results of the diffusion 

disc method showed that the highest inhibitory effect belonged to Lactobacillus casei against 

Helicobacter pylori at 17.47 mm and the lowest inhibitory effect belonged to Lactobacillus 

plantarum at 13.35 mm. Studies show that the use of lactobacilli to prevent and treat 

gastrointestinal infections as an important and suitable solution is logical and acceptable. 

Keywords: Lactobacilli, Yogurt, Cheese, Pathogenic Bacteria 
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