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   دهیچک
که داراي اثرات سود مندي بـراي   هستند منفی کاتاالز و شکل اي میله یا کروي اسپور، بدون مثبت، مگرهاي  باکتري از ، گروهیالکتوباسیلوس ها

ي هـا  باشند که با تقویت انتخابی در رشد و فعالیت تعدادي از بـاکتري  می نیز مواد غذایی غیر قابل تجزیه و هضمیها  پري بیوتیک. باشند می میزبان خود
به محیط کشت در تولید ترکیبـات ضـد میکروبـی از    ها  این مطالعه با هدف بررسی اثر افزودن پري بیوتیک. رساند می ي راروده اي به میزبان اثرات مفید

الکتوباسـیلوس  (هـا   در این بررسی خاصیت ضد میکروبی مایع رویی کشـت پروبیوتیـک  . انجام پذیرفته است پروتئوس میرابیلیسعلیه ها  الکتوباسیلوس
 PTCC( الکتوباسیلوس کازئی، )PTCC 1638( الکتوباسیلوس فرمنتم) ATCC 8014( الکتوباسیلوس پالنتاروم، )ATCC 4356( اسیدوفیلوس

رافینـوز، الکتولـوز، ترهـالوز،    هـاي   براث در حضور و عدم حضور پري بیوتیک MRSدر محیط )) PTCC 1637( الکتوباسیلوس رامنوسوسو ) 1608
 Well(به کمک روش انتشار در آگار توسط چاهک ) PTCC 1076و سویه   ATCC 7002سویه ( میرابیلیسپروتئوس اینولین و ریبوفالوین بر علیه 

Diffusion Agar (نتایج نشان داد که در محیط کشت تجاري . انجام شدMRS  ،پروتئوس بر علیه  ها الکتوباسیلوس براث در حضور پري بیوتیک ها
همچنین مشـاهده شـد کـه ایـن     ). >05/0p( ه با محیط تجاري بدون هر گونه ماده افزاینده اي داشته اندهاله عدم رشد بیشتري را در مقایس  میرابیلیس

در حالت سین ها  و پري بیوتیکها  با توجه به اینکه پروبیوتیک.افزایش در فعالیت ضد میکروبی در هر مورد بستگی  به نوع سویه پروبیوتیکی داشته است
براث فعالیت ضد میکروبـی آنهـا را    MRSبه محیط تجاري ها  توان نتیجه گرفت که افزودن پري بیوتیک می ري دارندبیوتیکی اثرات ضد میکروبی بیشت

  . باشد ها می الکتوباسیلوسکند و دلیل احتمالی آن تقویت رشد و افزایش تولید مواد ضد میکروبی از  می بیشتر
  

  ، فعالیت ضد میکروبیمیرابیلیس پروتئوسها،  الکتوباسیلوسپري بیوتیک ، :ديیهاي کلواژه
  

  1مقدمه

، گرم مثبتهاي  مولد اسید الکتیک گروهی از باکتريهاي  باکتري
باشند که توانـایی رشـد    می غیر اسپوردار و کاتاالز منفی، غیر متحرك

در شرایط میکروآئروفیل و یا کامالً بیهوازي را دارند و مشـخص شـده   
 کز به عنوان منبع کربن استفادهوقتی از گلوها  است که بعضی از سویه

 (توانند تولید اسید اسـتیک و اسـید الکتیـک را بنماینـد      می کنند می
Hammes et al., 1995 .(اسید الکتیک اگـر در مقـدار   هاي  باکتري

واحـد تشـکیل دهنـده     3×109حـداقل شـامل   (مناسب استفاده شوند 
اد کنند که این توانند منافع سودمندي را براي میزبانشان ایج می )کلونر

پروبیـــوتیکی آنهــا نســـبت داده انـــد  هـــاي  نقــش را بـــه ســویه  

                                                             
میکروبیولـوژي، گـروه    و اسـتاد ارشـد  یکارشناسدانشجوي اسبق به ترتیب  -2و 1

 تهران، ) س(الزهرا دانشگاه، زیست شناسی، دانشکده علوم پایه
  ):rkasra@yahoo.com Email             :            نویسنده مسئول -(* 

)FAO/WHO,2001 .( پروبیوتیک)Probiotic (  واژه اي یونانی و بـه
 و   lillyباشـد کـه اولـین بـار توسـط       مـی  "بـراي زنـدگی  "معنـاي  

Stillwell  به منظور توضیح مواد ترشـحی بـه وسـیله     1965در سال
 د یـک میکروارگانیسـم دیگـر را تحریـک    یک میکروارگانیسم که رش

 و Lilly  and  Stillwell, 1965 .(Salminens(کند استفاده شد  می
فـراورده هـایی از   "را تحـت عنـوان  ها  پروبیوتیک) 2002( همکارانش

میکروبـی کـه اثرمفیـدي    هاي  میکروبی یا اجزایی از سلولهاي  سلول
 Salminens et( تعریف نمودند "روي سالمت و آسایش انسان دارند

al., 2002.(  
چرب با زنجیره کوتـاه، رقابـت بـا    هاي  ها با تولید اسید پروبیوتیک

پاتوژن براي اشغال گیرنده سطحی، اکتساب مواد غـذایی،  هاي  باکتري
متفـاوت و تجزیـه بهتـر    هـاي   بیماریزا، تولید آنزیمهاي  اثر بر بیان ژن

 تنظـیم ، وکین هـا براي تولیـد سـیت  ها  تحریک انتروسیت، مواد غذایی
اثـرات ضـد تومـوري و نیـز تولیـد محصـوالت ضـد        ، سیستم ایمنـی 

اکسیژن هاي  متابولیت، بوتیریک اسید، مانند باکتریوسین ها(باکتریایی 
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 و درمـانی  و سـودمند  مفیـد  توانند اثـرات  می )مثل پراکسید هیدروژن
 ,.Picard et al( کننده داشته باشـند  مصرف بخشی را براي سالمت

2005;Cummings, 2001; Mkcp et al. ,2008 .(  
باشـد اولـین بـار توسـط      می که مفهوم تازه تري ها  پري بیوتیک

ها  بکار برده شد؛ آنها پري بیوتیک 1995در سال  گیبسون و روبرفروید
مواد غذایی غیر قابل تجزیه و هضمی که بـا  :  را اینطور تعریف کردند

ي روده اي، بـه  ها  از باکتري تقویت انتخابی در رشد و فعالیت تعدادي
 ,Gibson and Roberfroid(رسـاند   مـی  میزبـان اثـرات مفیـدي را   

داراي خاصیت غیر قابل تجزیه بودن ها  بنابراین پري بیوتیک ).1995
توسط خود میزبان و غیر قابل متابولیزه شدن به وسیله فلور میکروبـی  

اشریشـیا  و  یـدس باکتروئهـاي   روده غیر از پروبیوتیک ها، مانند گونـه 
اولیگوسـاکارید هـایی کـه    ). Biradar et al., 2005( باشـند  می کلی

توانند به عنوان پري بیوتیک استفاده شوند، گروهی از پلـی   می معموالً
باشند کـه یـا در    می غیر قابل تجزیه و با زنجیره کوچکهاي  ساکارید

یا در  و) Crittenden , 1999(مواد غذایی به طور طبیعی وجود دارند 
 Kaplan( شـوند  مـی  آنزیمی و به طور تجاري تولیـد هاي  یندآطی فر

and Hutkins, 2002 .(   در تحقیقات اخیر نشان داده شده اسـت کـه
را بـه عنـوان   هـا   پروبیوتیک توانایی تخمیر اولیگوساکاریدهاي  باکتري

امروزه عالقه ). Kaplan and Hutkins, 2000(دارند ها  پري بیوتیک
ه از مواد غـذایی بـراي تقویـت فلـور روده اي بسـیار رو بـه       در استفاد

 پـري ، هـا  بنابراین توجـه بـه رابطـه ي پروبیوتیـک    ، باشد می افزایش
سین بیوتیک؛ که اشاره به ترکیبـاتی دارد  (و نیز ترکیب آنها ها  بیوتیک

باشـد   مـی  بسیار مهم) که هم داراي پروبیوتیک و هم پري بیوتیک اند
)Fook et al., 1999  Suskovic et al. ,2001; (.  

ــی    ــات ضــد میکروب ــر ترکیب ــی اث ــا هــدف بررس ــه ب ــن مطالع ای
شـایع  هـاي   از بـاکتري  پروتئـوس میـرابیلیس  علیه ها  الکتوباسیلوس

انجام ها  ادراري، در دو حالت فقدان و حضور پري بیوتیکهاي  عفونت
 . پذیرفته است

  
   هامواد و روش

  میکروبی بکار رفتههاي  سویه
 و)   ATCC 7002(پروتئوس میـرابیلیس هاي  حقیق از سویهدر ت

کـه از  به عنوان الگوي پاتوژنی )  PTCC 1076( پروتئوس میرابیلیس
مرکز کلکسیون باکتري ها و قـارچ هـاي سـازمان پـژوهش علمـی و      

 .، اسـتفاده شـد  خریداري شده بودنـد صنعتی ایران به صورت لیوفلیزه 
یزه تهیه و جهت فعال سـازي بـر   مورد نظر به صورت لیوفیلهاي  سویه

سـاعت در   24مناسب کشت داده شـده و بـه مـدت    هاي  روي محیط
در مطالعـه ي   .گرمخانه گـذاري شـدند   C37˚شرایط هوازي و دماي 
الکتوباسـیلوس  پروبیـوتیکی اسـتاندارد   هـاي   حاضر همچنین از سویه

 PTCC( الکتوباسـیلوس پالنتـاروم  ، )PTCC 1634(اسـیدوفیلوس  

 الکتوباسیلوس کازئی، )PTCC 1638( توباسیلوس فرمنتمالک )1058
)PTCC 1608 ( الکتوباسیلوس رامنوسوسو )PTCC 1637  ( که از

سـازمان پـژوهش علمـی و    هـاي   و قـارچ هـا   مرکز کلکسیون باکتري
و اثـرات ضـد میکروبـی و پروبیـوتیکی از      صنعتی ایران تهیه شده بود

  . گردید آنان قبالً مشاهده شده بود، نیز استفاده
  

در حضـور  هـا   روش ارزیابی فعالیت ضد میکروبی پروبیوتیـک 
 ها  پري بیوتیک

ــی    ــت ضــد میکروب ــراي تشــخیص فعالی ــتفاده ب ــورد اس روش م
) Well Diffusion Agar(هـا، روش چاهـک پلیـت     الکتوباسیلوس

الکتوباسـیلوس اسـیدوفیلوس،   براي تشخیص فعالیت ضـد میکروبـی   
توباسیلوس فرمنتم، الکتوباسیلوس کازئی الکتوباسیلوس پالنتاروم، الک
پاتوژن ذکر شده در ایـن  هاي  علیه سویه و الکتوباسیلوس رامنوسوس

 .بوده استها  بررسی در حضور پري بیوتیک
 -Manپروبیوتیـک خریـداري شـده بـر روي محـیط      هاي  سویه

Rogosa-Sharpe(MRS)  ساعت در دمـاي   24براث به مدت˚C37 
براي تهیه مایع شـناور  . رمخانه گذاري گردیدو در شرایط بی هوازي گ

  دقیقـه در دمـاي   20بـه مـدت   ها  باکتري، )سوپر ناتانت(رویی کشت 
 ˚C 4  با دورg7000     سانتریفوژ شدند و با استفاده از فیلتـر میلـی پـور

استاندارد پروتئوس میرابیلیس از سویه  .میکرومتر فیلتر گردیدند 45/0
عد از کشـت شـبانه در محـیط نوترینـت     مورد استفاده در این بررسی ب

تهیـه  )  cfu/ml10 × 5/1 8(مـک فارلنـد   5/0براث کـدورتی معـادل   
 ).Schillinger U and Lucke F.K , 1989(گردید 
  

ــویه    ــت س ــی از کش ــایع روی ــازي م ــت و  جداس ــاي  کش ه
 مورد بررسی الکتوباسیلوس

اسـید الکتیـک بـه    هاي  براي بررسی فعالیت آنتاگونیستی باکتري
ابتـدا   وان پروبیوتیک و برخی از ترکیبات به عنـوان پـري بیوتیـک   عن

 C 121˚براث را توسط اتوکالو در دمـاي   MRSمحیط کشت تجاري 
، 1رافینـوز هاي  دقیقه  استریل نموده و سپس پري بیوتیک 20به مدت 
به عنـوان  ) w/v 2%هر کدام با غلظت( 4و اینولین 3، تر هالوز2الکتولوز

عنـوان محـرك رشـد    ) mg/l100( 5و ریبوفالوینمنابع مختلف کربن 
از . افـزوده شـد  ) میکرومتر 45/0میلی پور (ویتامین بعد از فیلتراسیون 

 cfu/ml(مک فارلند  5/0پروبیوتیک فوق کدورتی معادل هاي  باکتري
درصد به محیط کشـت حـاوي پـري     1تهیه و به میزان  )5/1×  108

هـوازي انکوبـه    یط بـی ساعت در شـرا  24بیوتیک تلقیح شد به مدت 
                                                             
1- Raffinose 
2- Lactulose 
3- Trehalose 
4- Inulin 
5- Riboflavin 



  43     ...بر تولید ترکیبات ضد میکروبیها  اثر پري بیوتیک

بـراث   MRSدر این بررسی همچنین از محیط کشـت تجـاري   .گردید
به عنوان محیط کشـت شـاهد اسـتفاده    ها  بدون افزودن پري بیوتیک

 . )1390 يرداوودیم( گردید
  

 روش بررسی خاصیت ضد میکروبی
ساعته در شرایط بیهـوازي و دمـاي    24بعد از گذشت انکوباسیون 

 الکتوباسـیلوس هـاي   درجه سانتیگراد فعالیت ضد باکتریایی سویه 37
مزبور با روش انتشار در آگـار توسـط   هاي  مولد در حضور پري بیوتیک

بررسی گردید و قطر هاله عدم رشـد توسـط خـط کـش     چاهک پلیت 
آزمون سه بـار   هر خطا به منظور کاهش. میلی متري اندازه گیري شد

در اینجــا . تکـرار و میــانگین نتــایج در جــدول مربوطــه ثبــت گردیــد 
مـورد بررسـی نیـز بـه     هـاي   همچنین اثر ضد میکروبی پري بیوتیـک 

قـرار گرفـت   مـورد سـنجش    پروتئـوس هـاي   تنهایی بر علیـه سـویه  
)Schillinger U and Lucke F.K , 1989. ( 

  
 تجزیه و تحلیل آماري

-SPSSو برنامـه    ANOVA آماري آزمونهاي از نتایج با استفاده
و سـطح معنـی داري نیـز     گرفت قرار آماري تجزیه و تحلیل مورد 18

 .تعیین و هر آزمون به صورت سه بار تکرار انجام شد 05/0کمتر از 
 

   ثج و بحینتا
پروبیوتیـک در دو محـیط حـاوي و فاقـد     هاي  بعد از کشت سویه

فعالیت ضد میکروبـی مـایع   ، سه بار تکرار هر آزمونو ها  پري بیوتیک
 پروتئـوس میـرابیلیس  رویی کشت آنها، بر علیه دو سـویه بیمـاریزاي   

به کمک روش چاهک  )PTCC 1076و سویه  ATCC 7002سویه(
توانسـتند  هـا   ان داد که تمـام گونـه  نتایج نش. مورد بررسی قرار گرفت

 محیط حاوي پـري زا را در دوحالت مورد آزمایش یعنی  باکتري بیماري
مهار کنند و تولید قطر هاله عدم رشد توسط آنهـا از  بیوتیک و فاقد آن 

نتایج نشان داد کـه میـزان مهـار    . میلی متر متغیر بود 33/18تا  67/9

 و  ATCC 7002( یسپروتئـوس میـرابیل  هـاي   کنندگی رشد سـویه 
PTCC 1076 ( پروبیـوتیکی در حضـور  پـري    هـاي   در تمامی سـویه

هـا   نسبت به حالت عدم حضور پري بیوتیک) سین بیوتیک(بیوتیک ها
. افزایش داشته که این اختالف از نظر آماري نیز معنـادار بـوده اسـت   

)05/ 0 p< (  و همچنین این افزایش در میزان خاصیت ضد میکروبـی
نوع سویه پروبیوتیکی، و هر پروبیوتیک در حضور یک و یـا   وابسته به

خاصـیت ضـد    2و  1هاي  بیشتر از یک پري بیوتیک  مطابق با نمودار
میکروبی بیشتري را نشان داده است و براي هر سویه متفاوت گزارش 

  .) 2و 1نمودار هاي(گردید 
بـر  هـا   در این بررسی همچنین خاصیت ضد میکروبی پروبیوتیـک 

در ) PTCC 1076و  ATCC 7002(  روتئــوس میــرایبلیسپعلیــه 
بـا همـدیگرنیز   هـا   براث به همراه تمامی پري بیوتیـک  MRSمحیط 

بـه  مهار کننـدگی مربـوط    مورد آزمایش قرار گرفت و بیشترین میزان
پروتئــوس علیــه ) ATCC 4356(الکتوباســیلوس اســیدوفیلوس 

میلـی متـر    17/20با قطر هاله عدم رشد ) ATCC 7002( میرابیلیس
 بـوده اسـت   بـا همـدیگر  هـا   در محیط به همراه تمامی  پري بیوتیک

  ).1جدول (
ــه  ــانطور کـ ــی همـ ــیم ، مـ ــانواده انتروباکتردانـ ــهیخـ   اسـ

(Entrobacteriaceae) از مجموعـه  نیو نـا متنـاجس تـر    نیبزرگتر 
باشـند و   مـی  یفوق العـاده در پزشـک   تیبا اهم یگرم منفهاي  لیباس

ستند که در همه جا حضور داشـته و در تمـام   ه ییها سمیشامل ارگان
از  یقسـمت  انشوند و به عنو می افتی جاتیآب و سبز، جهان در خاك

 محسـوب ها  انسان نینچو هم  واناتیح شترینرمال در ب يفلور روده ا
  ).Murray PR et al 2006(شوند  می

  در انسـان بـوده و   یمختلفـ هـاي   يمـار یعامـل ب هـا   يباکتر نیا
 يمجـار هـاي   درصد عفونـت  70از  شیب، ها یمیاکتردرصد ب 30-35

  .اند را به خود اختصاص داده يروده اهاي  از عفونت ياریو بس يادرار

  

  
در محیط ) ATCC 7002( پروتئوس میرابیلیسبر علیه سویه ها  الکتوباسیلوس) بر حسب میلی متر(مقایسه میانگین قطر هاله عدم رشد  - 1شکل 

درجه  37و دماي   pH=7/5براث با  MRSساعت انکوباسیون در شرایط میکروآئروفیل در محیط  24بعد از ها  تیککشت به همراه پري بیو
نتایج از تکرار سه بار هر آزمون .(باشد می بدون هر گونه ماده اضافه شده MRSدر این نمودار منظور ازمحیط کشت تجاري محیط  . سانتیگراد
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  )   SD±گزارش شده است و به صورت میانگین

  
در محیط ) PTCC 1076( میرابیلیس پروتئوسبر علیه سویه ها  الکتوباسیلوس) بر حسب میلی متر(مقایسه میانگین قطر هاله عدم رشد - 2شکل 

درجه  37و دماي   pH=7/5براث با  MRSساعت انکوباسیون در شرایط میکروآئروفیل در محیط  24بعد از ها  کشت به همراه پري بیوتیک
نتایج از تکرار سه بار هر آزمون (باشد می بدون هر گونه ماده اضافه شده MRSدر این نمودار منظور ازمحیط کشت تجاري، محیط  .راد سانتیگ

  )   SD±گزارش شده است و به صورت میانگین
  

پروتئوس و ) ATCC 7002(  سپروتئوس میرابیلی استانداردهاي  در سویه )بر حسب میلی متر(مقایسه میانگین قطر هاله عدم رشد  - 1جدول 
براث به همراه پري  MRSمحیط ( پري بیوتیک هادر  محیط کشت تجاري به همراه ها  الکتوباسیلوسبه وسیله )  PTCC 1076 (میرابیلیس

 )ه شدهاضافنه ماده بدون هر گوبراث  MRSمحیط (و محیط کشت تجاري ) الکتولوز، ترهالوز، اینولین و ریبوفالوین با همدیگر رافینوز،هاي  بیوتیک
  )   SD±نتایج از تکرار سه بار هر آزمون گزارش شده است و به صورت میانگین(

 زا باکتري بیماري
اسید هاي  باکتري

 الکتیکی
  پروتئوس میرابیلیس

(ATCC 7002) 

  پروتئوس میرابیلیس
(PTCC 1076) 

 )ATCC 4356(الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس 
 67/12 ±58/0 00/12±00/1  1محیط 
 67/19 ±58/0  17/20±76/0 2محیط 

 )ATCC 8014(الکتوباسیلوس پالنتاروم 
 33/11 ±58/0 00/12±00/1  1محیط 
 33/17± 53/1 18±00/1 2محیط 

 )PTCC 1638 (الکتوباسیلوس فرمنتم 
 67/9± 58/0 33/10±58/0  1محیط 
 00/14±00/1 67/13±53/1 2محیط 

 )PTCC 1637( الکتوباسیلوس رامنوسوس
 33/10±53/1 00/12±00/1  1محیط 
 33/17±58/0 00/17±00/1 2محیط 

 )PTCC 1608(الکتوباسیلوس کازئی 
 00/11±00/0 67/10±15/1  1محیط 
 33/16±58/0 67/15±58/0 2محیط 

 به همراه  پري بیوتیک ها  MRSمحیط تجاري : 2محیط  ، MRSمحیط تجاري : 1محیط 
  

 ههمـرا  شـه یهم گالیش، از سالمونال یینه هااز آنها مانند گو یبرخ
ـ  ایشـ یاشرگر مانند ید یبوده و برخ يماریب ـ پنومون الیکلبسـ ، یکل و  هی

 باشند کـه  می نرمال یعیفلورطب يبه عنوان اعضا سیلیرابیپروتئوس م
 Murray et al(نـد ینما دجـا یفرصـت طلـب ا  هـاي   توانند عفونت می

ــه منظــورهــا  اســتفاده از پروبیوتیــک .)2006 ــان  ب پیشــگیري و درم
در هـا   باشد ولی نقـش پروبیوتیـک   می امروزه رو به گسترشها  بیماري

کمتر مورد بررسی قرار گرفتـه   لیسیپروتئوس میرابکاهش بیماریزایی 
  . است

را بـر علیـه    هـا  الکتوباسـیلوس محققین فراوانی اثر ضد میکروبی 
داده اسـت   بررسی کرده اند و نتایج آنها نشـان ها  سایر میکروارگانیسم

کشت اختصاصی و یـا  هاي  بر روي محیطها  الکتوباسیلوسزمانی که 
 انتخابی کشت داده شوند قادر به تولید ترکیبات ضد میکروبی خواهند

در ایـن تحقیـق   ).  Hamdan ,1974 and Shahani, 1977( بـود 
ــاکتري  ــه ب ــد ک ــاي  مشــاهده ش ــکه ــید الکتی ــیلوس  (اس الکتوباس

ــیدوفیلوس ــیلوس، اس ــاروم الکتوباس ــرمنتم  پالنت ــیلوس ف ، الکتوباس
تواننـد رشـد    مـی  )الکتوباسیلوس رامنوسـوس و  الکتوباسیلوس کازئی

تواند بـه   می را مهار کنند که این خاصیت پروتئوس میرابیلیسباکتري 
که منجر به ) ها استیک و الکتیک اسید(ارگانیک هاي  دلیل تولید اسید

و یا تولید مـواد  ) Beskorovainy, 2001(شود  می محیط pHکاهش 
عمـل  هـا   که مانند آنتی بیوتیک ها  ضد میکروبی از جمله باکتریوسین



  45     ...بر تولید ترکیبات ضد میکروبیها  اثر پري بیوتیک

 Ibrahim and  Salameh , 2001 ; Aroutcheva(باشـد  ، کننـد 
Alla, et al., 2001 .( 

بـر روي  هـا   در این تحقیق همچنین اثـر افـزودن پـري بیوتیـک    
اهده شـد کـه   مش. بررسی شدها  الکتوباسیلوسفعالیت ضد باکتریایی 

رافینوز، الکتولوز، تره هـالوز و اینـولین بـه عنـوان     هاي  اولیگوساکارید
تواننـد   مـی  منابع مختلف کربن و ریبوفالوین به عنوان منبع ویتـامین 

پروتئوس نقش پري بیوتیکی داشته و فعالیت ضد میکروبی را بر علیه 
ـ   میرابیلیس زایش افزایش داده که این خاصیت را با تحریک رشد و اف

  ). Hillestand , 2007(دهند  می انجامها  فعالیت پروبیوتیک
انجـام شـده    2004در بررسی که توسط همیلتون و میلر در سـال  

 بود نیز مشاهده شد که اینولین به عنوان یـک عامـل پـري بیـوتیکی    
 "مفیـد یعنـی   هاي  تواند باعت تقویت رشد انتخابی میکروارگانیسم می

در ).and  Miller, 2004  Hamilton ( شـود   "هــا  پروبیوتیـک 
 تحقیقات مختلف مشخص شده اسـت کـه ترکیبـات پـري بیـوتیکی     

و افزایش تولیـد ترکیبـات ضـد    ها  توانند با تقویت رشد پروبیوتیک می
الکتیـک و بنزوئیـک اسـید و انـواع مختلـف      ، میکروبی مانند استیک

 2000(ترکیبات باکتریوسین خاصیت ضد میکروبی را افـزایش دهنـد  
and Jehan , 2009) Tungland( . همچنین مشاهده شده که بعضی

هـاي   توانند باعث کاهش رشد تعدادي از باکتري ها می از پري بیوتیک
 and(شـوند  هـا   و کلستریدیومها  باکتروئیدس و فوزوباکترمضر مانند 

Martindale, 2005 Stig Bengmark (.  
نـد کـه دو پـري    در تحقیقی نشان داد) 1384(اخوان و همکارانش

و هـا   بیفیـدوباکتریم بیوتیک رافیلوز و رافتیلـین باعـث افـزایش رشـد     
شوند و فعالیت آنتاگونیستی آنها را نیـز بـر علیـه     ها می الکتوباسیلوس

 افـزایش  اشریشیا کلی و سـالمونال تیفـی موریـوم   و  شیگال فلکسنري
ــرداودي و همکــارانش. دهــد مــی ــین می ــران در ) 1390( همچن در ای

در هـا   الکتوباسـیلوس ی نشان دادند که خاصیت ضد باکتریـایی  تحقیق
ــوز ،ســوربیتول MRSمحــیط کشــت  ــراث حــاوي الکت ــوز و ، ب رافین

ریبوفالوین افزایش داشته و بیشترین فعالیت آنتاگونیستی مربـوط بـه   
در ایـن  . بـود  شـیگال فلکسـنري  بر روي  الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس

بـر   ها الکتوباسیلوستاگونیستی پژوهش نیز مشاهده شد که فعالیت آن
افـزایش داشـته و   ها  در حضور پري بیوتیک پروتئوس میرابیلیسعلیه 

پروتئـوس  مشاهده گردید که بیشترین فعالیت آنتاگونیسـتی بـر علیـه    
در مجــاورت پــري  الکتوباســیلوس اســیدوفیلوستوســط  میــرابیلیس

علیـه  همچنین میزان فعالیت ضد میکروبـی بـر   . بیوتیک الکتولوز بود
وابسته به نوع سویه پروبیـوتیکی بـوده و در هـر    ، پروتئوس میرابیلیس

در بررسـی اي کـه توسـط     .حالت در این بررسی متفاوت گزارش شـد 
که پـري   کردندمشاهده   )2012(عبدالرضا آقاجانی و رضوان پوراحمد 

تواننــد باعــث افــزایش رشــد  مــی اینــولین و الکتولــوزهــاي  بیوتیــک
کتیک در حالت سین بیوتیکی و وابسـته بـه نـوع    اسید الهاي  باکتري

 Aghajania 2012 and ( سـویه ي بـاکتري اسـید الکتیـک شـوند     
Pourahmad ( . در تحقیقی که در توسطJehan و  Salman   انجـام

شده بود نیز مشاهده گردیدکه اینولین بـه عنـوان  یـک عامـل پـري      
اسـتیک و  بیوتیکی از طریق افزایش  تولید ترکیبـات ضـد میکروبـی    

تواند  می الکتیک و بنزوئیک اسید و انواع مختلف ترکیبات باکتریوسین
  Jehan and(شـود   هـا   باعـت تقویـت رشـد انتخـابی پروبیوتیـک     

Salman, 2008( به عنوان مثال ، که همگی مطابق با نتایج فوق بود
الکتوباسـیلوس   توان رافینوز و بـراي  می الکتوباسیلوس فرمنتمبراي  

الکتولــوز را بــه عنــوان پــري بیوتیــک مناســب معرفــی رامنوســوس 
  )2و  1هاي  شکل.(کرد

در این پژوهش همچنین از محیط فاقـد هرگونـه پروبیوتیـک بـه     
عنوان شاهد نیز استفاده شد که مشاهده شد فعالیت ضد میکروبـی آن  

در ایـن  . کاهش داشته اسـت ها  در مقایسه با محیط حاوي پروبیوتیک
بـه تنهـایی بـر روي رشـد     هـا   پري بیوتیـک  بررسی اثر ضد میکروبی

نیز مورد بررسی قرار گرفت و مشـاهده شـد کـه     پروتئوس میرابیلیس
اینولین و ریبوفالوین در ، رافینوز، الکتولوز، تر هالوزهاي  پري بیوتیک

فوق اثر ضد میکروبی از خود نشـان نـداده و تنهـا    هاي  مواجه با سویه
پروتئوس بر علیه ها  روبیوتیکنقش در افزایش خاصیت ضد میکروبی پ

  .رادارند میرابیلیس
بر علیه ها  در این بررسی همچنین اثر سین بیوتیکی پري بیوتیک

نیز مورد بررسی قـرار گرفـت و مشـاهده     پروتئوس میرابیلیسرشد در 
شد که در حالت سین بیوتیکی فعالیت ضـد میکروبـی در مقایسـه بـا     

ه  است و  این فرضـیه کـه   حالت تجاري افزایش قابل توجه اي داشت
 باشد را تاییـد  می براي هر پروبیوتیک بیش از یک پري بیوتیک مطرح

  ).1جدول (نماید  می
  

  ريیجه گینت
اسـید الکتیـک از جملـه    هاي  بنابراین نتایج نشان داد که باکتري

الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، الکتوباسیلوس پالنتاروم، الکتو باسیلوس 
تواننـد   مـی  کازئی و الکتوباسیلوس رامنوسوس الکتوباسیلوس، فرمنتم

سـین  (هـا   هم در حضور پري بیوتیـک  پروتئوس میرابیلیسرشد را در 
مهار کنند و این ها  و  هم در محیط تجاري فاقد پري بیوتیک) بیوتیک

مهار رشد در حالت سین بیوتیکی بیشتر بوده است که به دلیل افزایش 
باشد و براي هـر   ها می باکتریوسینضد میکروبی و هاي  تولید متابولیت

  .باشد می پروبیوتیک یک و یا بیش از یک پري بیوتیک خاص مطرح
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Abstract 

 Lactobacillus spp are a group of gram-positive, non-spore forming, cocci or rod shaped, catalase negative 
organisms that benefit to the host. prebiotics are non-digestible food ingredients that stimulate the growth and /or 
activity of bacteria in the digestive system in ways claimed to be beneficial to health. this study was conducted in 
order to investigate the effects of selected probiotic microorganisms in combination with prebiotics, on a growth 
or activity of proteus mirabilis . in this study the antimicrobial activity of  five probiotic lactobacillus spp. 
(Lactobacillus acidophilus(atcc 4356), Lactobacillus Plantarum (ATCC 8014), Lactobacillus Fermentum 
(PTCC 1638), Lactobacillus Casei (PTCC 1608) And Lactobacillus Rhamnosus (PTCC 1637)) And 
Combination of probiotic and prebiotics (synbiotic) (Lactobacillus Spp. + five prebiotics : inulin, , trehalose , 
raffinose, lactulose  and riboflavin) tested for their antimicrobial activity against proteus mirabilis (atcc 7002 and 
ptcc 1076) growth with agar well diffusion (awd) method. results showed that Lactobacillus Spp. had more 
antimicrobial activity against proteus spp., followed by inulin, , trehalose , raffinose , lactulose in comparison to 
basic mrs media (p<0.05) .this increase on antimicrobial activity was strain dependent and can be related to 
promoting growth and antimicrobial activity of  probiotics by prebiotics. so it can be conclude that prebiotic 
could antimicrobial activity of Lactobacillus Spp. 

 
Keywords: Prebiotics, Lactobacillus spp., Proteus mirabilis and  Antimicrobial Effect. 
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