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و صنایع غذایی و بررسی قابلیت های الکتیکی موجود در مجموعه میکروبی گروه علوم سازی ایزولهفعال عنوان:

  هامیکروبی آنضد

  زادهاحمد نصراهلل، ماندانا محمودی، مریم ابراهیمی، صادقی علیرضا، مرتضی خمیری نویسنده)گان(:

 29-474-741  طرح تحقیقاتی شماره شناسه منبع یافته:

 

   دارای پرایمر اختصاصی، خاصیت ضدمیکروبی PCR، های الکتیکیایزوله هاي کلیدي:واژه

 

 های کوتاهیافته

  علمی
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 هاترین یافتهمهم

موجود در مجموعهه  ایزوله الکتیکی 90اصی از کشت خطی دارای پرایمر اختص PCRیابی محصوالت نتایج توالی

 ههای اطععهاتی ههای موجهود در پایههاههای مذکور بها دادهپس از مقایسه توالیمیکروبی گروه علوم و صنایع غذایی 

، Lactobacillus bulgaricus ،Enterococcus faecium ،L. plantarum ،L. fermentumمنجر به شناسهایی 

L. delbrueckii ،Enterococcus hirae ،L. brevis ،L. acidophilus ،L. ramnosus ،L. reuteri  و

Staphylococcus hominis ههای الکتیکهی گردید. مقایسه میزان بازدارندگی محیط مایع مصرف شده بدون سلول جدایه

داری های گرم مثبت بهه شهکم معنهیزا نشان داد که میزان بازدارندگی تمام آنها بر روی باکتریهای بیماریبر روی باکتری

(00/0P<بیشتر از تاثیر آنها بر روی باکتری ) های گرم منفی بود. نتهایج همننهین نشهان داد کههL. rhamnosus  بهه

 flavus Aspergillus و niger Aspergillusرین میههزان بازدارنههدگی بههر روی از بههاالت( >00/0P)داری شههکم معنههی

 ههایبهاکتری ههایسنتزی و شیمیایی، متابولیهت ضدمیکروبی ترکیبات از مصرف عوارض ناشی به توجه برخوردار بود. با

   شند.با داشته دارویی و غذایی کاربرد ضدمیکروبی طبیعی، ترکیبات عنوانبه تواننداسید الکتیک می

 مقدمه )شرح مساله(

و صنایع های الکتیکی موجود در مجموعه میکروبی گروه علوم سازی ایزولهفعالهدف از انجام این پژوهش، 

ضدمیکروبی  عنوان ترکیباتهای بالقوه آنها بهمنظور استفاده از قابلیتبه میکروبی آنهاغذایی و بررسی قابلیت ضد

دارای پرایمر اختصاصی شناسایی گردیدند و  PCRمذکور به کمک روش های زولهای سازی،طبیعی بود. پس از فعال

سپس خاصیت  یابی آنها صورت پذیرفت.و توالی PCRتایید شناسایی آنها نیز پس از ژل الکتروفورز محصوالت 

 ، Staphylococcus aureusهای غذازاد شامم های حاصم از آنها بر روی باکتریها و پالیدهمیکروبی ایزولهضد

E. coli، Salmonella enterica  وListeria monocytogenes های و کپکAspergllus flavus  و

Aspergllus niger .بررسی شد 

 

 اهمیت موضوع

ههای شهیمیایی و تواننهد بهه جهای نههدارنهدهههای الکتیکهی مهیمحیط مایع مصرف شده بهدون سهلول ایزولهه

ههای ههای زیهادی بها ههدف غربهالهری جدایههکار روند. لذا پژوهشمیکروبی به هایها در کنترل عفونتبیوتیکآنتی

 های شیمیایی به اجرا در آمده است. میکروبی و جایهزینی آنها با افزودنیگیری از قابلیت ضدالکتیکی برای بهره

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lactobacillus_delbrueckii_subsp._bulgaricus
https://en.wikipedia.org/wiki/Lactobacillus_delbrueckii_subsp._bulgaricus
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 ها و سایر مستندات(ها، جدولاطالعات تکمیلی )مشتمل بر شکل

 .های فعال شده و مقایسه نتایج حاصل از شناسایی به روش بیوشیمیایی و شناسایی به روش مولکولییابی جدایهنتایج توالی -7جدول 

 شماره کد جدایه محم جداسازی شناسایی مولکولی شناسایی بیوشیمیایی

Streptococcus thermophilus Lactobacillus bulgaricus کره B251 7 

Eriococus spp. Enterococcus faecium شیر M109 9 

Enterococcus spp. Enterococcus faecium شیر M8 4 

Lctobacillus spp. Lctobacillus plantarum کره B38 4 

Lctobacillus plantarum Lctobacillus fermentum کره B66 0 

Pedicoccus spp. Lctobacillus plantarum کره B120 6 

Lctobacillus plantarum Lactobacillus delbrueckii کره B37 1 

Pediococcus pentosaceus Enterococcus faecium 8 8 چال 

Pedicoccus spp. Lactobacillus delbrueckii کره B39 2 

Lctobacillus spp. Enterococcus hirae کره B224 70 

Lctobacillus spp. Lactobacillus brevis ماست Y92 77 

Lctobacillus spp. Lctobacillus acidophilus ماست Y98 79 

Lctobacillus spp. Lactobacillus brevis ماست Y52 74 

Lctobacillus spp. Lctobacillus ramnosus شیر M153 74 

Lctobacillus spp. Lactobacillus reuteri ماست Y91 70 

Lctobacillus spp. Lctobacillus ramnosus ماست Y102 76 

Lctobacillus spp. Lctobacillus ramnosus ماست Y89 71 

Enterococcus hirae Enterococcus faecium ماست Y73 78 

Lctobacillus plantarum Lctobacillus fermentum کره B23 72 

Streptococcus salivarius Enterococcus hirae کره B260 90 

 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Streptococcus_thermophilus
https://en.wikipedia.org/wiki/Streptococcus_thermophilus
http://yavix.ru/%7B+(%3E%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%3C=%3E%5b%3Ehttp:%E2%95%B1%E2%95%B1commons.wikimedia.org%E2%95%B1wiki%E2%95%B1File:Eriococus_coriaceus_with_ants.jpg%3C%5d%3C)+%7D
http://yavix.ru/%7B+(%3E%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%3C=%3E%5b%3Ehttp:%E2%95%B1%E2%95%B1commons.wikimedia.org%E2%95%B1wiki%E2%95%B1File:Eriococus_coriaceus_with_ants.jpg%3C%5d%3C)+%7D
https://en.wikipedia.org/wiki/Lactobacillus_delbrueckii_subsp._bulgaricus
https://en.wikipedia.org/wiki/Lactobacillus_delbrueckii_subsp._bulgaricus
https://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Pediococcus_pentosaceus
https://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Pediococcus_pentosaceus
https://en.wikipedia.org/wiki/Lactobacillus_delbrueckii_subsp._bulgaricus
https://en.wikipedia.org/wiki/Lactobacillus_delbrueckii_subsp._bulgaricus
https://en.wikipedia.org/wiki/Streptococcus_salivarius
https://en.wikipedia.org/wiki/Streptococcus_salivarius
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 ها و سایر مستندات(ها، جدولاطالعات تکمیلی )مشتمل بر شکل

 
 

  .Listeria monocytogensبر رشد  های الکتیکیاثرات بازدارندگی محیط مایع مصرف شده بدون سلول کشت جدایه -7شکل 
 باشد.می 51/5دار در سطح فاوت معنیحروف مشابه در هر ردیف، نشانگر عدم ت *

 

 

 
 

 . Staphylococcus aureusهای الکتیکی بر رشد اثرات بازدارندگی محیط مایع مصرف شده بدون سلول کشت جدایه -9شکل 
 باشد.می 51/5دار در سطح حروف مشابه در هر ردیف، نشانگر عدم تفاوت معنی *
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 ها و سایر مستندات(لها، جدواطالعات تکمیلی )مشتمل بر شکل

 
 

 .Escherichia coliهای الکتیکی بر رشد اثرات بازدارندگی محیط مایع مصرف شده بدون سلول کشت جدایه -4شکل 
 باشد.می 51/5دار در سطح حروف مشابه در هر ردیف، نشانگر عدم تفاوت معنی *

 
 

 
 

 .Salmonella Entericaبر رشد  های الکتیکیت جدایهاثرات بازدارندگی محیط مایع مصرف شده بدون سلول کش -4شکل 
 باشد.می 51/5دار در سطح حروف مشابه در هر ردیف، نشانگر عدم تفاوت معنی *
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 ها و سایر مستندات(ها، جدولاطالعات تکمیلی )مشتمل بر شکل

 
 پایان روز چهارم.  در niger Aspergillusبر روی  Lactobacillus rhamnosusتأثیر بازدارندگی  -1شکل 

 

 

 
 در پایان روز سوم.  flavus Aspergillusبر روی  Lactobacillus rhamnosusتأثیر بازدارندگی  -6شکل 

 


