جداسازی و غربالگری باکتریهای اسید الکتیک از ماست گاومیش
و بررسی فعالیت پروبیوتیکی آن
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چکیده
تاکتزیّای پزٍتیَتیک احزات هفیذی تز عالهت اًغاى دارًذ ،اعتفادُ اس فزآٍردُّای لثٌی فٌعتی ًغثت تِ عٌتی هٌزز تِ افشایؼ
احتوال حذف تاکتزیّای پزٍتیَتیک هیؽَدّ .ذف اس ایي هطالعِ ،رذاعاسی الکتَتاعیل ّا ٍ تزرعی پزٍتیَتیکی آى هیتاؽذ در
ایي هطالعِ کِ در عال  1394اًزام ؽذُ اعتً ،وًَِ هاعت گاٍهیؼ تْیِ ٍ تا اعتفادُ اس هحیط کؾت اختقافی ٍ MRS agar
 ،MRS brothالکتَتاعیل را در ؽزایط تیَْاسی رذا کزدُ ٍ تا رٍػّای غزتالگزی اًتخاتی ،تغت کاتاالس ،تغت گزم ٍ حزکت،
الکتَتاعیل اًتخاب ٍ تَعط  16s rRNAتأییذ گزدیذ .پظ اس رذاعاسی ،تغت آًتی تیَتیکیً ٍ pH ،وک ففزاٍی تزای هؾخـ
ؽذى پتاًغیل پزٍتیَتیکی آى تز رٍی آى اًزام گزدیذ .الکتَتاعیل رذا ؽذُ تِ آًتی تیَتیک ّا اعن اس ًیتزٍفَراًتَتیي،
کلزاهٌفیکل ،کلیٌذاهایغیي ،پٌی عیلیي ،تتزاعایکلیي ،عیپزٍفلَکغاعیي ،پیپزاعیلیي ،عفپیین ،کَتزیواکغاسٍل ،رٌتاهاعیي،
لٍَفلَکغاعیي ،آستزًٍام حغاط تَدُ ٍلی ًغثت تِ آًتی تیکّایی هاًٌذ تَتزاهاعییي ،تاعی تزاعیيًٍ ،کَهاعییي ،کاًاهاعیي،
ًالیذیکغیک اعیذ ٍاکٌؾی ًؾاى ًذادُ ًٍتایذ تزرعی رؽذ در ّ pHای هختلف ً 7 ٍ 6 ٍ 5 ٍ 4ؾاى داد کِ در  4 pHرؽذ ًکزدُ
ٍلی در  7 ٍ 6 ٍ 5رؽذ داؽتِ یعٌی در  pHاعیذی قادر تِ رؽذ ًثَدُ ٍتحول اعیذی ایي عَیِ تِ ؽزایط هعذُ ای تغیار پاییي
هیتاؽذ ٍ در ًْایت تا افشٍدى  0/3گزم ًوک ففزاٍی تِ هحیط کؾت اختقافی ٍ رؽذ در عاعتّای هختلف در سهاىّای 45
دقیقِ 24 ٍ 6،8 ،2،4،عاعت تا تَرِ تِ رذب ًَری تا سهاى  4عاعت رؽذ داؽتِ ٍلی اس  4عاعت تِ تعذ اس هیشاى رذب کاعتِ ؽذُ
کِ ًؾاى دٌّذُ پایذاری ایي عَیِ طی ایي سهاى در داخل تذى هیتاؽذ.

کلوات کلیدی :الکتَ تاعیل ،هاعت ،تاکتزی پزٍتیَتیک ،گاٍهیؼ
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هقدهه
تاکتزیّای اعیذالکتیک تِ عٌَاى تشرگتزیي گزٍُ تؾکیل دٌّذُ پزٍتیَتیکّا تَدُ ٍ ایي تاکتزیّای پزٍتیَتیک
هیکزٍارگاًیغنّای غیز تیواریشا ٍ هغتعذی هیتاؽٌذ کِ در فَرت فزاّن ؽذى آىّا تِ هیشاى کافی احزات هفیذی رٍی هیشتاى هی-
ؽًَذ (1ى) .ایي تاکتزیّای گزم هخثت ،فاقذ اعپَر ٍ هیکزٍآیزٍفیلیک کزٍی یا هیلِای هیتاؽٌذ کِ اس تخویز کزتَّیذراتّا در
ایي تاکتزیّا اعیذالکتیک تِ عٌَاى یک هحقَل ًْایی تَلیذ هیؽَد .یکی اس هْنتزیي کارتزدّای تاکتزیّای اعیذ الکتیک
تَلیذ فزآٍردُّای پزٍتیَتیک هیتاؽذ کِ تشرگتزیي گزٍُ تاکتزی هَرَد در ایي هحقَالت را تؾکیل هیدّذ ( 3ف) .تَلیذ
پلیالکتیکاعیذ ( ،)Poly lactic acidغذاّای تخویزیًَ ،ؽیذًیّای تخویزی ،افشٍدًیّا ،اگشٍپلیعاکاریذ ،تاکتزیَعیي ،اعیذ-
الکتیک هیکزٍتی ٍ افشایؼ کیفیت ٍ هاًذگاری هحقَالت غذایی تخؾی اس کارتزدّای هْن تاکتزیّای اعیذالکتیک اعت کِ
ّوِ ایي تاکتزی ّا را تِ عٌَاى گزٍُ تغیار هْن در هیکزٍتیَلَصی فٌعتی ٍ پشؽکی هطزح هیکٌٌذ ( 48ف) .ایي هیکزٍارگاًیغنّا
رٍی عالهت اًغاى ٍ راًَراى تأحیز تغیار خَتی داؽتِ اس رولِ الکتَتاعیل ٍ تیفیذٍتاکتزّا پزٍتیَتیکّایی ّغتٌذ کِ تَاًایی
سیادی در رلَگیزی اس تزٍس عزطاى رٍدُ دارًذ .اس خَاؿ تیَلَصیک ایي تاکتزیّا هیتَاى تِ فعالیت ضذهیکزٍتی ،ضذقارچی،
ضذٍیزٍعیٍ ٍ ،یضگیّای ضذ عزطاًی ،ضذ تزوع پالکت ٍ ٍیضگی آًتیاکغیذاًی هیتَاى اؽارُ کزد (هقالِ هٌْاس کاظوی پَر
 .)2012تاکتزیّای اعیذالکتیک ٍ فزآٍردُّای آىّا کارتزدّای تغیاری در فٌایع هختلف اس رولِ فٌایع گَؽتی ،کؾاٍرسی،
ًَؽیذًیٍلثٌی تِ عٌَاى اعتارتزفزآٍردُّای لثٌی فٌعتی داؽتِ ٍایي گزٍُ اس پزٍتیَتیکّا تِ عٌَاى یک هاًع خَب ٍ هؤحز تز علیِ
عفًَتّای هیکزٍتی ٍ تأحیز درهاى سیغتی تا تَرِ تِ داؽتي چٌذیي فاکتَر هْن تِ ؽوار هیآیٌذ .احز ًگْذارًذگی تاکتزیّای
اعیذ الکتیک تذلیل تَلیذ اعیذّای آلی هخل اعیذ الکتیک ،اعیذ اعتیک ٍ تَلیذ هَاد ضذ هیکزٍتی ،فٌیل الکتیک
( P-OH،)Phenyllacticاعیذّای فٌیل الکتیک ( ،)P-OHPhenyllactic acidکاپزٍئیک اعیذ ( )Capoic acidیا رئَتزیي
( )Reuterinهیتاؽذ .تٌاتزایي ایي تاکتزیّا ٍ فزآٍردُّای آىّا را هیتَاى تِ عٌَاى ًگْذارًذُّای سیغتی تِ کار گزفت.

هواد وروش
اتتذا ًوًَِ هاعت تْیِ ؽذُ اس ؽیز گاٍ هیؼ را درهحیط اختقافی  MRSتزاث در ؽزایط کاهالً تیَْاسی توذت  48عاعت در رار
تیَْاسی در دهای  37دررِ اًکٍَتاعیَى هیکٌین عپظ اس ایي هحیط ٍارد هحیط اختقافی  MRSآگار کزدُ ٍدٍتارُ در ؽزایط
تیَْاسی اًکَتِ هیکٌین ایٌکار را اداهِ دادُ تا الکتَ تاعیل هَرد ًظز را رذا عاسی کٌین تاکتزی حافلِ را رًگ آهیشی گزم
هیکٌین تا تاعیل گزم هٌفی در سیز هیکزٍعکَج دیذُ ؽَد عپظ تغت حزکت تَعط هحیط کؾت  SIMاًزام دادُ کِ تیحزکت
هیتاؽذ ًٍیش تغت کاتاالس کِ آى ّن کاتاالس هٌفی اعت تز رٍی ایي الکتَ تاعیل اًزام هیدّین.
تست آنتی بیوگرام
در هزحلِ تعذی تغت آًتی تیَگزام در هحیط اختقافی  MRSآگار اًزام هیدّین تِ ایٌقَرت کِ اتتذا کؾت عفزُ ای اس الکتَ
تاعیلی کِ در هحیط غٌی ؽذُ رؽذ کزدُ ٍهعادل ًین هک فارلٌذ رعیذُ را تز رٍی هحیط کؾت  MRSآگار اًزام دادُ ٍ
دیغکّای آًتی تیَتیک را در ًقاط هؾخـ تزرٍی پلیت حاٍی هحیط کؾت قزار هیدّین کِ ایي آًتی تیَتیکْا اعن اس
ًیتزٍفَراًتَییي  20هیلی هتز ّالِ دادُ ٍ کلزاهفٌیکل  20هیلی هتز ،پٌی عیلیي  10هیلی هتز ،کلیٌذاهایغیي  25هیلی هتز ،تتزاعایکلیي
 20هیلیوتز ،عیپزٍ فلَکغاعیي  18هیلی هتز ،پیپزاعیلیي  37هیلیوتز 27 Tigecyciline ،هیلی هتز ،عفپین  27هیلی هتز،
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کَتزیواکغاسٍل  15هیلی هتز ،رٌتاهایغیي  19هیلی هتز ،لٍَفلَ کغاعیي  17هیلی هتز ،آستزًٍام  18هیلیوتزّالِ عذم رؽذ ًؾاى دادُ
ٍلی تَتزاهایغیي ٍتاعیتزاعیيًٍ ،کَهایغیيً ،الیذیکغیک اعیذ ٍ کاًاهایغیي ّالِ ای ًذادًذ.
بررسی تأثیر نوک صفراوی بر رشد الکتوباسیل
در اتتذا  100عی عی اس هحیط کؾت  MRSتزاث کِ حاٍی  0/3گزم ًوک ففزاٍی هیتاؽذ را در  10لَلِ تقغین ٍ اتَکالٍ
هیکٌین ٍدر  5لَلِ یک لَج اس الکتَ تاعیل ٍ  5لَلِ تِ عٌَاى ؽاّذ در رار تیَْاسی گذاؽتِ ٍدر سهاًْای  45دقیقِ ٍ  2عاعت ٍ 4
ٍ ًٍ 8 ٍ 6یش  24عاعت تَعط دعتگاُ اعپکتَفتَهتز تا طَل هَد ً 600اًَهتز رذتؼ را هیخَاًین.
تنظین pH

اتتذا در  4ارلي ٍدر ّز کذام  50عی عی اس هحیط کؾت اختقافی  MRSتزاث ریختِ ٍتا  HCLپی اس آًزا در 7 ٍ 6 ٍ 5 ٍ 4
تٌظین کزدُ ٍاتَکالٍ هیکٌین عپظ در ّز کذام اسیي ارلي ّا  1عی عی اس الکتَ تاعیل رؽذ دادُ ؽذُ را تِ تِ ایي هحیط تلقیح
ٍدر ؽزایط تیَْاسی تِ هذت  48عاعت اًکَتِ هیکٌین کِ ًْایتاً در ارلي تا  PH=4کذٍرتی هؾاّذُ ًؾذُ ٍتِ تزتیة در 6 ٍ 5 PH
ٍ  7کذٍرت افشایؼ پیذا کزدًذ.
تحج ٍ ًتیزِ گیزی:
ًتایذ هقایغِ ّالِ عذم رؽذ (هیلی هتز) آًتی تیَتیک ّای هَرد هطالعِ تز رؽذ الکتَتاعیل رذا ؽذُ اس هاعت گاٍهیؼ در ًوَدار
سیز ًؾاى هیدّذ کِ آًتی تیَتیک پیپزاعیلیي تا قطز ّالِ عذم رؽذ  37هیلی هتز دارای تیؾتزیي احز ضذ هیکزٍتی تَدُ اعت در
حالیکِ آًتی تیَتیک ّای تَپزاهایغیي ،تاعیتزاعیيًٍ ،کَهایغیيً ،الیذیکغیک اعیذ ٍ کاًاهایغیي فاقذ احز آًتی تاکتزیال تَدُاًذ.

هتر )

قطر هاله عدم رشد ( هیلی

ًوَدار  -1هقایغِ ّالِ عذم رؽذ (هیلی هتز) آًتی تیَتیک ّای هَرد هطالعِ تز رؽذ الکتَتاعیل رذا ؽذُ اس هاعت گاٍهیؼ
ًتایذ تحقیقات حافل اس تأحیز تیوار ًوک ففزاٍی تز رًٍذ رؽذ الکتَتاعیل در سهاًْای هختلف در ًوَدار سیز ًؾاى هیدّذ کِ
رؽذ الکتَتاعیل تا سهاى  240دقیقِ اس رًٍذ افشایؾی تزخَردار تَدُ اعت عپظ تا گذؽت سهاى تأحیز اس آٌّگ کاّؾی تزخَردار
تَدُ اعت تطَریکِ در سهاى  1440دقیقِ تِ کوتزیي هیشاى رعیذُ اعت.
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جذب () OD

زمان ( دقیقه)

ًوَدار  -2رًٍذ رؽذ الکتَتاعیل در سهاًْای هختلف تأحیز تیوار ًوک ففزاٍی.
در ایي تحقیق ععی ؽذُ اس تزٍستزیي رٍػّا تزای رذاعاسی ؽٌاعایی ٍ تیَؽیویایی ٍ هَلکَلی الکتَتاعیلْا اعتفادُ ؽَد .در هٌاتع
هختلف تزای رذاعاسی تاکتزیّا اس هحیط کؾت  MRSاگار اعتفادُ ؽذُ ٍگزهخاًِ گذاری در دهای  37دررِ علغیَط تِ هذت 48
عاعت اًزام ؽذُ اعت.
در عال ّ ٍ Ingo 2007وکاراى در آهزیکا فعالیت آًتی هیکزٍتیال الکتَتاعیلَط را اس پزٍتیَتیکْای طثیعی تزرعی کزدًذٍ Grajek .
ّوکاراى درعال  2005درتارُ احزات عاختاری پزٍتیَتیک ٍ پزیثیَتیک ٍ آًتی اکغیذاى ُ ادرغذاّا تِ تزرعی پزداختٌذ.

Shea Beasly

در عال  2004درتارُ رذاعاسی ٍؽٌاعایی تاکتزیّای اعیذالکتیک اس هیکزٍفلَرّای اًغاًی ٍحیَاًی تحقیقاتی را اًزام دادُ اعت.
 Sihummelو ّوکاراى در عال  2007تِ تزرعی هقاٍهت آًتی تیَتیکی اعتارتز ٍ گًَِّای تاکتزیایی اعیذالکتیک در چٌذ فزاٍردُ
لثٌی پزداختٌذ .کِ ًتایذ تحقیقات آىّا در تائیذ ایي پضٍّؼ هیتاؽذ
در ایي تحقیق تا اعتفادُ اس هحیط کؾت هذکَر کلٌی تیپیک ٍ خالـ الکتَتاعیل اس هاعت گاٍهیؼ تذعت آ هذ ٍتحول ؽزایط
اعیذی ٍ هقاٍهت در تزاتز ًوکّای ففزاٍی هَرد تزرعی قزار گزفت ٍّوچٌیي ،در تقاء تاکتزیّای اعیذ الکتیک اّویتpH

هحذٍدُ فزاٍاًی دارد کِ الکتَ تاعیل ایشٍلِ ؽذُ هذکَر در  pHاعیذی قادر تِ رؽذ ًثَدُ ,اس رٍػّای هتعذدی هیتَاى تاکتزیّای
هقاٍم تِ اعیذ را رذاعاسی ًوَد کِ اس دٍ آسهایؼ (هقاٍهت اعیذی تاال ٍ هقاٍهت تِ ًوکّای ففزاٍی) رْت تؾخیـ پتاًغیل
پزٍتیَتیکی عَیِ ایشٍلِ ؽذُ ،اعتفادُ ؽذ .سیزا ایي دٍ ٍیضگی رشٍ هْنتزیي خقَفیات تاکتزیّای پزٍتیَتیک هحغَب هیؽَد کِ
هطاتق تا تحقیقات ّ ٍ Dunneوکاراى در عال  2001تَدُ اعتًْ ٍ .ایتاً ایٌکِ تغت آًتی تیَ گزام الکتَ تاعیل ایشٍلِ ؽذُ تا ایزاد ّالِ
عذم رؽذ هٌاعثی ًغثت تِ تزخی اس آًتی تیَتیکْا ّوزاُ تَدُ اعت.
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