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چکیده
پروبیوتیکها میکروارگانیسمهایی غیربیماریزایی هستند که از طریق تعادل میکروبی (نسبت باکتریهای مفید و بیماریزا) در روده انسان میتوانند باعث
سالمتی و ایمنی گردند .این مطالعه با هدف بررسی پتانسیل پروبیوتیکی سویه  Lactobacillus fermentumجدا شده از غذای تخمیری انجام شد .در این
پژوهش ،ویژگیهای پروبیوتیکی  Lactobacillus fermentumشامل :مقاومت به اسید ( 3/5 ،2/5 pHو  ،)5مقاومت به صفرا ( 1/2 ،0/8 ،0/5 ،0/2و  3درصد)،
فعالیت ضدمیکروبی (به روش نقطهگذاری بر باکتریهای  Staphylococcus aureus ،Listeria innocuaو  )Pseudomonas aeruginosaو مقاومت
نسبت به آنتیبیوتیکهای رایج درمانی (کلرامفنیکل ،تتراسایکلین ،پنیسیلین و جنتامایسین) بررسی شد .نتایج نشان داد که سویه Lactobacillus fermentum
در  pH=2/5توانایی رشد را ندارد اما در  pH=3/5و  pH=5/5بهترتیب  22و  22درصد زندهمانی مشاهده شد Lactobacillus fermentum .توانست در تمامی
غلظتهای نمکهای صفراوی رشد کند؛ هرچند با افزایش درصد غلظت نمک صفراوی ،رشد باکتری کاهش یافت .میانگین قطر هاله عدم رشد برای
 Staphylococcus aureus ،Listeria innocuaو  Pseudomonas aeruginosaبهترتیب  20 ،12/00و  11/10میلیمتر تعیین شد.
 Lactobacillus fermentumنسبت به آنتیبیوتیکهای کلرامفنیکل ،تتراسایکلین ،پنیسیلین حساس و نسبت به جنتامایسین نیمهحساس بود (مقایسه با جداول
 .)CLSIبا توجه به نتایج پژوهش حاضر Lactobacillus fermentum ،دارای قابلیت پروبیوتیکی قابل قبولی بود و میتوان از آن بهعنوان یک باکتری پروبیوتیک
در محصوالت غذایی بهره برد.
واژههای کلیدی ،Lactobacillus fermentum :مقاومت به اسید ،مقاومت به نمکهای صفراوی ،آنتی بیوتیکهای رایج درمانی ،روش نقطهگذاری.

مقدمه

1

پروبیوتیکها میکروارگانیسمهای زندهای هستند که اگر به مقدار
کافی مصرف شوند با بهبود تعادل میکروبیوتای روده ،اثرات مفیدی بر
سالمت جسمی و روحی انسان دارند .این مسئله تأکید روزافزون رژیم
غذایی مبتنی بر پروبیوتیکها را برای درمان و پیشگیری از بیماریهای
مزمن مختلف ،بهویژه مرتبط با استرس و التهاب را نشان میدهد
) .(Kumar et al., 2019; Sharma et al., 2019باکتریهای
پروبیوتیک عالوه بر تأثیر بر فلور میکروبی روده و در نتیجه جلوگیری
از بروز بیماریهای عفونی دستگاه گوارش ،قادرند نقشهای مهمی
نظیر کنترل کلسترول سرم ﺧون ،کنترل سرطان و کمک به هﻀم
الکتوز در فراوردههای لبنی ایفا کنند (ﺧمیریان و همکاران .)1320 ،این
میکروارگانیسمها بهطور کلی از میکروبیوتای بومی میزبان (معده ،روده
یا پوست) جدا شده و برای بهدست آوردن برﺧی از مزایا استفاده
میشوند .با این حال ،برﺧی از پروبیوتیکها به میکروبیوتای بومی
 2 ،1و  -3بهترتیب دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشیار ،استادیار ،گروه علوم و
مهندسی صنایع غذایی ،دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی ،دانشگاه علوم کشاورزی
و منابع طبیعی ﺧوزستان ،مالثانی ،ایران.

میزبان تعلق ندارند و از منابع دیگری مانند میوه (ساکارومایسس) یا
غذاهای تخمیر شده (الکتوباسیلوس ،الکتوکوکوس ،ویسال و
پدیوکوکوس) استخراج شدهاند .مزیت این پروبیوتیکهای جدید در
روش استفاده از آنهاست که میتوان به صورت مواد غذایی تخمیر
شده یا مکمل مورد استفاده قرار گیرند .عالوه بر این ،آنها میتوانند
یک عمل محافظت کننده مﻀاعف را از طریق مقابله با عوامل بیماریزا
در منابع غذایی و پاتوژنهای دستگاه گوارش میزبان پس از مصرف
انجام دهند ) .(Oliveira et al., 2018هنگام انتخاب یک سویه
بهعنوان پروبیوتیک معیارهای مختلفی باید مورد توجه قرار گیرد.
میکروارگانیسمهای پروبیوتیکی مورد استفاده در مواد غذایی باید یتوانند
در شرایط دستگاه گوارش زنده بمانند .پروبیوتیکها باید ایمن و مفید
باشند .آنها باید در طول تولید و نگهداری محصول غذایی کارایی ﺧود
را حفظ کنند ) .(Saad et al., 2013باکتریهای اسید الکتیک
رایجترین میکروارگانیسمهایی هستند که بهعنوان پروبیوتیک بهکار
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میروند .آنها عﻀو مطلوبی از میکروبیوتای دستگاه گوارش هستند و
در دسته میکروارگانیسمهای قرار دارند که ایمن ( )1GRASشناﺧته
میشوند .مزایای بیشمار باکتریهای اسید الکتیک باعث شده است
که پتانسیل پروبیوتیکی گونههای مختلف این گروه از باکتریها بهطور
گسترده مورد بررسی قرار گیرد ( Ruiz-Moyano et al., 2019; de
 .)Almeida Junior et al., 2015معیارهای متعددی برای در نظر
گرفتن جدایههای جدید بهعنوان پروبیوتیک از جمله تحمل به شرایط
اسید و صفرا ،پتانسیل کاهش کلسترول ،توانایی هیدرولیز نمک
صفراوی ،غیرهمولیتیک ،توانایی داشتن ﺧواص ضدمیکروبی و قادر به
زنده ماندن در طول فرآیند تخمیر ،مورد بررسی قرار میگیرند
) .(Abushelaibi et al., 2017جنس الکتوباسیلوس گروهی مهم و
متنوع از باکتریهای اسید الکتیک است .الکتوباسیلها از نقاط مختلف
زیست محیطی جدا شده و پژوهشهای مختلف ،تفاوتهای آنها را در
سطح ژنتیکی و فیزیولوژیکی نشان میدهند ).(Seddik et al., 2017
الکتوباسیلوسها باکتریهایی گرم مثبت ،بیهوازی و میلهای شکل
هستند .برﺧی از گونههای الکتوباسیلوسها دارای ﺧواص درمانی
میباشند .گزارش شده  Lactobacillus fermentum ME-3دارای
فعالیت ضدمیکروبی در برابر پاتوژنهای روده و فعالیت آنتی اکسیدانی
است ( .)Aoudia et al., 2016الکتوباسیلوسها در سراسر دستگاه
گوارش پراکنده هستند و حدود  1تا  0درصد از فلور میکروبی روده را
تشکیل میدهند .حﻀور آنها برای حفظ سالمت انسان ،عملکردهای
متابولیکی ،تغذیهای و محافظتی ضروری است.
 Lactobacillus fermentumو ،Lactobacillus acidophilus
الکتوباسیلوسهای غالب در روده انسان هستند (Chen et al.,
) Lactobacillus fermentum .2009مهمترین گونه هتروفرمانتیو
الکتوباسیلوسها است که بهطور گسترده در تخمیرهای صنعتی و
کشتهای آغازگر در صنایع لبنی استفاده میشود (El-Ghaish et al.,
) .2010حره یا آشکارده بهعنوان یک غذای تخمیری در منطقه جنوب
غرب زاگرس شناﺧته شده است که با استفاده از گیاه محلی کاردین،
آرد گندم ،دوغ و برنج تهیه میشود ).(Vasiee et al., 2018
 Lactobacillus fermentumدر محصوالت لبنی ،فاضالب ،کود،
سبزیهای تخمیر شده ،دهان و مدفوع انسان یافت میشود .در سال
 2013بهعنوان یک ارگانیسم ایمن و  GRASتوسط سازمان غذا و
داروی ایاالت متحده ( )FDAمعرفی شد .این میکروارگانیسم معموال
از تمام قسمتهای دستگاه گوارش انسانهای سالم جدا میشود.
مطالعات اﺧیر گزارش دادهاند که  Lactobacillus fermentumیکی
از پروبیوتیکهایی است که کمتر مورد مطالعه قرار گرفته ،در حالی که
اثرات سودمند بسیاری بر سالمتی انسان دارد ).(Zhao et al., 2019
1 Generally Recognized as Safe
2 Annealing

اگرچه گونههای تجاری بسیاری از پروبیوتیکها در بازار وجود دارد ،اما
مشخص نمودن گونههای جدید ،که بتواند ﺧواص منحصر به فردی را
ارائه دهد مطلوب است .با توجه به اهمیت توصیف سویههای جدید
پروبیوتیکی ،هدف از این پژوهش بررسی پتانسیل پروبیوتیکی و
ضدمیکروبی  Lactobacillus fermentumجدا شده از غذای تخمیری
حره بود.

مواد و روشها
شناسایی باکتری  Lactobacillus fermentum SL163-4با
استفاده از تکثیر ژن 16S rRNA

در این پژوهش از سویه  Lactobacillus fermentumایزوله شده
از غذای تخمیری حره استفاده شد ) .(Vasiee et al., 2018روش
جداسازی و شناسایی  Lactobacillus fermentumمطابق با مطالعه
طباطبایی یزدی و همکاران ( )1325انجام شد .استخراج  DNAبا
استفاده از کیت های استخراج ( Genomic DNA isolation VIدنا
زیست آسیا ،ایران) انجام پذیرفت .پس از ایجاد رسوب در
میکروتیوبهای حاوی سوسپانسیون میکروبی و حل نمودن در 200
میکرولیتر بافر فسفات و افزودن محلول آنزیمی مناسب جهت رسیدن
به حجم نهایی  50میکرولیتر ،طبق پروتکل شرکت سازنده ،عمل گردید.
از پرایمرهای  Universalکه بر اساس نواحی حفظ شده ژن
 10S rRNAطراحی شدهاند استفاده شد .واکنش  PCRدر کیت تر
 PCRدر حجم نهایی  25میکرولیتر انجام گرفت .میکروتیوب حاوی
مخلوط واکنشدهندههای  PCRداﺧل دستگاه ترموسایکلر قرار گرفت
و برنامه دمایی مطابق با مطالعه (طباطبایی یزدی و همکاران،)1325 ،
تنظیم شد .این برنامه دمایی شامل:
 .1فعالسازی 5 :دقیقه در دمای  25درجه سانتیگراد ،یک سیکل
 .2گسترش که ﺧود شامل سه مرحله واسرشتهسازی ( 30ثانیه در
دمای  29درجه سانتیگراد) ،اتصال پرایمر 30(2ثانیه در دمای  29درجه
سانتیگراد) و توسعه 2( 3دقیقه در دمای  22درجه سانتیگراد)35 ،
سیکل
 .3گسترش نهایی 10 :دقیقه در دمای  22درجه سانتیگراد ،یک
سیکل
الکتروفورز در ولتاژ  25ولت و زمان  95دقیقه انجام پذیرفت .سپس
ژل در دستگاه ژل داک رویت شد.
آزمون مقاومت به اسید

آزمون مقاومت به اسید مطابق با روش صادقی و ابراهیمی (،)1325
با اندکی تغییر انجام شد .جهت بررسی مقاومت به اسید ،ابتدا
3 Extension
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 Lactobacillus fermentumدر محیط  MRS Brothتلقیح شد و در
 32درجه سانتیگراد در شرایط بیهوازی گرمخانهگذاری شد .بعد از 29
ساعت  20میلیلیتر از سوسپانسیون میکروبی به لوله فالکون استریل
انتقال داده شد .سلولهای باکتری به وسیله سانتریفیوژ یخچالدار مدل
( )Hermleساﺧت کشور آلمان به مدت  5دقیقه در دمای  9درجه
سانتیگراد با سرعت  2000gاز محیط کشت جدا شدند .بهمنظور حذف
کامل محیط کشت ،رسوب باکتری توسط محلول بافر فسفات استریل
(شرکت  )Bioideaشست و شو گردید .مجدداً محتویات فالکون
سانتریفیوژ شده و مایع رویی دور ریخته شد .رسوب تشکیل شده توسط
دستگاه اسپکتروفوتومتر ( ،Biowave II ، Wpانگلستان) بهمیزانی که
در طول موج  000نانومتر ،دارای جذب  0/0باشد در بافر فسفات استریل
حل گردید .سپس  50میکرولیتر از سوسپانسیون میکروبی تهیه شده در
 9میکروتیوپ حاوی  950میکرولیتر بافر فسفات اسیدی استریل دارای
pHهای مختلف ( 3/5 ،2/5و  )5تلقیح شد و بعد از  2/5ساعت
گرمخانهگذاری در شرایط بیهوازی و دمای  32درجه سانتیگراد ،برای
هر کدام از نمونهها رقتهای سریالی با استفاده از بافر فسفات استریل
تا  10-10تهیه شد .از رقتهای بهدست آمده ،روی محیط کشت MRS
Agarکشت سطحی داده شد و پلیتها در دمای  32درجه سانتیگراد
و در شرایط بیهوازی گرمخانهگذاری شدند و بعد از  29ساعت
کلنیهای تشکیل شده بر سطح محیط کشت توسط کلنیکانتر شمارش
گردیده و با مقایسه با نمونه کنترل درصد زندهمانی سویه
 Lactobacillus fermentumمحاسبه شد.
آزمون مقاومت به صفرا

در این روش پس از فعالسازی سویه مورد آزمایش در محیط
( MRS Brothگرمخانهگذاری بهمدت  29ساعت در دمای  32درجه
سانتیگراد) سوسپانسیون میکروبی مورد نظر بهمدت  5دقیقه با دور
 2000 gدر دمای  9درجه سانتیگراد سانتریفوژ گردید .با حذف محیط
کشت ،رسوب باقی مانده با محلول بافر فسفات استریل شست و شو و
دوباره سانتریفیوژ شد 100 .میکرولیتر از سوسپانسیون میکروبی تهیه
شده بر محیطهای  MRS Agarحاوی  1/2 ،0/8 ،0/5 ،0/2و  3درصد
از نمک صفراوی کشت داده شد .پلیتها بهمدت  29ساعت در انکوباتور
با دمای  32درجه سانتیگراد تحت شرایط بیهوازی گرمخانهگذاری
شدند .پس از اتمام مدت زمان گرمخانهگذاری ،نتایج بهصورت چشمی
مشاهده شد (.)Leite et al., 2015
آزمون حساسیت به آنتیبیوتیکها

بهمنظور بررسی حساسیت  Lactobacillus fermentumنسبت
به آنتیبیوتیکهای رایج درمانی ،ابتدا از کشت جامد  29ساعت
میکروارگانیسم ،سوسپانسیونی معادل استاندارد نیم مک فارلند تهیه و

 100میکرو لیتر از آن روی محیط  MRS Agarکشت سطحی داده
شد .بعد از این مرحله دیسکهای آنتیبیوتیک جنتامایسین (،)10µg
تتراسایکلین ( ،)30µgپنیسیلین ( )10µgو کلرامفنیکل ( ،)10µgتوسط
پنس استریل روی محیط کشت قرار داده شد و با کمی فشار ثابت
گردیدند .پلیتها در جار بیهوازی در دمای  32درجه سانتیگراد
گرمخانهگذاری شدند و بعد از گذشت  29ساعت قطر هاله عدم رشد در
اطراف دیسکهای آنتیبیوتیک با ﺧطکش اندازهگیری شده و نتایج بر
حسب میلیمتر گزارش شد ).(Anisimova and Yarullina, 2019
آزمون ضدمیکروبی

سویه

ضدمیکروبی
فعالیت
ارزیابی
برای
 Lactobacillus fermentumاز روش نقطهگذاری ( Lawn on the
 )spotاستفاده شد .ابتدا سویه موردآزمایش بر محیط
 MRS Agarکشت داده شد و به مدت  29ساعت در جار بیهوازی
گرمخانهگذاری گردید .سپس از کلنیهای که در محیط MRS Agar
رشد یافته به محیط  MRS Brothتلقیح گردید و در جار بیهوازی در
دمای  32درجه سانتیگراد برای  29ساعت انکوبهگذاری شد5 .
میکرولیتر از سوسپانسیون میکروبی روی سطح محیط کشت نقطه
گذاری گردید و در دمای  32درجه سانتیگراد در جار بیهوازی بهمدت
 29ساعت انکوبه شد .پس از رشد سویه ،سطح محیط کشت توسط یک
الیه آگار نرم (حدود  10سیسی که به میزان  /25درصد با
میکروارگانیسمهای بیماریزا شاﺧص تلقیح شده بود) پوشانده شد .در
ادامه پلیتها در دمای رشد میکروارگانیسمهای شاﺧص بهمدت 29
ساعت گرمخانهگذاری شدند .وجود هالههای شفاف در اطراف نقاط
تلقیح شده با  Lactobacillus fermentumنشاندهنده عدم رشد
میکروارگانیسمهای شاﺧص و در نتیجه فعالیت ضدمیکروبی ایزوله بود
(.)Yin and Zheng, 2005
تجزیه و تحلیل آماری دادهها

تجزیه و تحلیل دادهها به روش تجزیه واریانس یک طرفه و با
استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  22انجام گردید .برای مقایسه
میانگینها از روش آزمون چند دامنهای دانکن و در سطح اطمینان 25
درصد استفاده شد.

نتایج و بحث
نتایج بررسی pHهای مختلف بر درصد زندهمانی
 Lactobacillus fermentumدر جدول  ،1آورده شده است .نتایج
نشان داد که این باکتری در  pH=2/5توانایی بقا را ندارد ولی توانست
در  pH=3/5و  pH=5/5بهترتیب به میزان  %22و  %22زندهمانی داشته
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نتایج مربوط به اثر آنتیبیوتیکهای کلرامفنیکل ،جنتامایسین،
تتراسایکلین و پنیسیلین بر میزان رشد باکتری
 Lactobacillus fermentumدر جدول  ،3آورده شده است .نتایج این
پژوهش نشان داد که  Lactobacillus fermentumنسبت به
آنتیبیوتیکهای کلرامفنیکل ،تتراسایکلین و پنی سیلین حساس و
نسبت به جنتامایسین نیمهحساس بود (مقایسه با جدول  .)1CLSIنمایی
باکتری
بر
تتراسایکلین
آنتیبیوتیک
اثر
از
 Lactobacillus fermentumدر شکل  ،2نشان داده شده است.

باشد .در شکل  ،1نمایی از رشد  Lactobacillus fermentumدر
رقتهای مختلف ( 10-1تا  )10-10نشان داده شده است.
نتایج بررسی مقاومت به نمک صفراوی در جدول  ،2آورده شده
است .نتایج نشان داد که  Lactobacillus fermentumنسبت به
غلظتهای مختلف نمکهای صفراوی مقاومت ﺧوبی دارد .در این
پژوهش رشد سویه مورد آزمایش با افزایش درصد نمک صفراوی ،به
صورت تدریجی کاهش یافت .به صورتی که در غلظت 0/2درصد
بیشترین رشد و در غلظت  3درصد کمترین رشد باکتری مشاهده شد.

جدول  -1اثر pHهای مختلف ( 3/5 ،2/5و  )5بر درصد زنده مانی سویه Lactobacillus fermentum
باکتریpH /

Lactobacillus fermentum

2 /5

3 /5

5

-

 22درصد

 22درصد

شکل  -1نمایی از رشد  Lactobacillus fermentumدر رقتهای مختلف ( 11-1تا .)11-11
جدول  -2اثر غلظت های مختلف نمک صفراوی بر زنده مانی سویه Lactobacillus fermentum

باکتری /درصد نمک صفراوی
Lactobacillus fermentum


1 /2

1 /5

1 /8

1 /2

3

+ ++
+++ ++++ +++++
 :+++++بسیار زیاد :++++ ،زیاد :+++ ،نسبتا زیاد :++ ،متوسط :+ ،کم

جدول  -3اثر آنتیبیوتیکهای رایج درمانی بر رشد ( Lactobacillus fermentumبر حسب میلیمتر)
تتراسایکلین
جنتامایسین
کلرامفنیکل
باکتری /آنتی بیوتیک

پنی سیلین

21/00±0/50c

25/50±0/08a

Lactobacillus
fermentum

13/50±0/55b

25/50±0/91a

حروف غیر مشابه نشاندهنده تفاوت معنیدار در سطح  5درصد می باشد.

Clinical and laboratory standards institute
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شکل  -2نمایی از اثر آنتیبیوتیک تتراسایکلین بر باکتری .Lactobacillus fermentum

نتایج حاصل از بررسی اثر ضدمیکروبی سویه
 Lactobacillus fermentumبر باکتریهای ،Listeria innocua
 Staphylococcus aureusو  Pseudomonas aeruginosaبه
روش نقطهگذاری یا  lawn on the spotدر جدول  ،9آورده شده است.
نتایج نشان داد که سویه مورد نظر بر باکتریهای بیماریزا اثر

بازدارندگی قابل قبولی داشت .قطر هاله بازدارندگی برای
 Staphylococcus aureus ،innocuaو Pseudomonas
 aeruginosaبه ترتیب  20 ،12/00و  11/10میلیمتر بود .بیشترین
قطر هاله عدم رشد بر باکتری گرم مثبت Staphylococcus aureus
مشاهده شد.
Listeria

جدول  -4قطر هاله بازدارندگی  Lactobacillus fermentumبر باکتریهای بیماریزای  Staphylococcus aureus ،Listeria innocuaو
 Pseudomonas aeruginosaبر حسب میلیمتر
Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus
Listeria innocua
باکتری
b
a
b
Lactobacillus
fermentum
11/10±0/35
20/00±0/50
12/00±0/01

حروف غیرمشابه نشاندهنده تفاوت معنیدار در سطح  5درصد می باشد.
تعیین میزان زنده بودن میکروارگانیسمهای پروبیوتیکی در مواد
غذایی و دستگاه گوارش یک ویژگی اساسی در انتخاب گونههایی است
که در تولید غذاهای پروبیوتیکی مورد استفاده قرار میگیرند (Soares
) .et al., 2019; Alizadeh Behbahani et al., 2019به همین دلیل
این میکروارگانیسمها باید اسیدیته ،نمکهای صفراوی و فشار اسمزی
باال را تحمل کنند تا در معده و روده کوچک دوام بیاورند (Reale et
) .al., 2015چندین مکانیسم در تنظیم مقاومت به اسید در باکتریهای
اسید الکتیک وجود دارد که شامل :مسیرهای متابولیک مرکزی ،پمپ
پروتون ،تغییرات ترکیب غشای سلولی و تراکم سلولی ،ترمیم آسیب
 DNAو پروتئین و همچنین فرآیندهای ﺧنثیسازی دﺧیل است
) .(Wang et al., 2018نمکهای صفراوی با اﺧتالل در دیواره سلولی
باعث نابودی میکروارگانیسمها میشوند .از این رو مقاومت به نمکهای
صفراوی یکی از ویژگیهای مهم پروبیوتیکها میباشد .این
میکروارگانیسمها با هیدرولیز نمکهای صفراوی از طریق آنزیمهای

آبکافت کننده ﺧود اثرات نامطلوب آنها را کاهش میدهند (توکلی و
همکاران ;1325 ،طباطبایی یزدی و همکاران Paniker .)1329 ،و
همکاران ( )2018اثر pHهای مختلف ( 3/5 ،3 ،2/5 ،2و  )0/5و نمک
های صفراوی را بر سویههای مختلف Lactobacillus fermentum
مورد بررسی قرار دادند .این پژوهشگران گزارش کردند که سویههای
مختلف میتوانند  pHکم و همچنین غلظت صفرا را با حداقل از دست
دادن تعداد سلول تحمل کنند García .و همکاران ( ،)2012مشاهده
کردند سویه  Lactobacillus fermentum UCO-979Cدر pH=3
رشد کرده و بعد از  29ساعت به میزان  9/5 × 100زنده مانی داشت اما
در  pH=2هیچ رشدی مشاهده نشد .نتایج این پژوهشگران با یافتههای
مطالعه حاضر همﺧوانی داشت .این پزوهشگران همچنین گزارش دادند
که سویهها نسبت به  2درصد نمکهای صفراوی مقاوم بودند Han .و
همکاران ( )2012به بررسی ویژگیهای پروبیوتیکی باکتریهای اسید
الکتیک جدا شده از سوسیسهای ﺧشک پرداﺧتند .یکی از سویههای
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ایزوله شده  Lactobacillus fermentumبود .این باکتری در غلظت
 0/3درصد نمک صفرا و pHهای  3و  8قادر به زنده ماندن بود .نتایج
این پژوهشگران با یافتههای پژوهش حاضر مطابقت داشت.
 Tulumogluو همکاران ( )2019در مطالعهای ،سویههای
 Lactobacillus fermentumجدا شده از پنیر را درpHهای مختلف
( 2/5 ،2و  )3مورد بررسی قرار دادند .نتایج این پژوهش نشان داد
سویهها در pH=2قادر به زنده ماندن نبودند ولی تمام سویهها توانایی
رشد در  pH=3را داشتند .همچنین دو گونه از  2گونه مورد بررسی شده
در  pH=2/5مقاوم بودند .آنها مشاهده کردند همه سویههای مورد
آزمایش در غلظت  0/25درصد نمک صفراوی رشد کرده ولی با افزایش
غلظت نمک صفراوی ،رشد باکتری های مورد نظر به صورت تدریجی
کاهش یافت .مقایسه نتایج این پژوهشگران تا حدودی مشابه به مطالعه
حاضر بود Bao .و همکاران ( )2010گزارش دادند که سویههای مختلف
 Lactobacillus fermentumجدا شده از فرآوردههای لبنی سنتی قادر
به زنده ماندن در غلظتهای مختلف صفرا هستند و با افزایش غلظت
نمک صفرا رشد سویهها به صورت تدریجی کاهش یافت .همچنین
نتایج این پژوهش نشان داد که بیشتر گونه ها در شرایط اسیدی pH=3
رشد ﺧوبی داشتند .در حالی که در pH =2تنها یک گونه توانست
بهمیزان  53/2درصد زنده بماند .نتایج این پژوهشگران مشابه با
یافتههای مطالعه حاضر بود.
توانایی ضدمیکروبی برای پروبیوتیکها از اهمیت ویژهای برﺧوردار
است زیرا سویه پروبیوتیک باید توانایی سرکوب رشد باکتریهای
بیماریزای احتمالی را داشته باشد ) .(Mallappa et al., 2019اثر
ضدباکتریایی باکتریهای اسید الکتیک بیشتر مربوط به متابولیتهایی
نظیر اسیدهای آلی (عمدتاً اسیدهای الکتیک ،استیک ،پروپیونیک،
سوربیک و بنزوئیک) ،پراکسید هیدروژن ،دیاستیل ،اتانول ،فنولها و
ترکیبات پروتئینی است که در هنگام رشد تولید میکنند .عالوه بر این،
برﺧی از سویههای باکتریهای اسید الکتیک قادر به تولید
باکتریوسینها هستند که فعالیت ضدباکتریایی قابل توجهی دارند
) .(Yang et al., 2018در شرایط بدن سویههای پروبیوتیک با یک
مکانیسم حذف رقابتی با میکروارگانیسمهای بیماریزا برای محلهای
اتصال و مواد مغذی رقابت میکنند و از تکثیر باکتریهای بیماریزا
جلوگیری میکنند ) .(Cui et al., 2018ابراهیمی و همکاران (،)1322
گزارش دادند ترکیبات شبه باکتریوسینی تولید شده توسط
 Lactobacillus fermentumجدا شده از چال (فرآورده تخمیری
سنتی شیر شتر) دارای فعالیت ضدمیکروبی قابل قبولی بود .جاللوند و
همکاران ( ،)1325در مطالعهای که بهتعیین برﺧی ویژگیهای
پروبیوتیکی جدایههای الکتیکی ساالد زمستانی پرداﺧته بودند گزارش
دادند قطر هالههای بازدارندگی از رشد Lactobacillus fermentum
در برابر  Listeria innocuaو Staphylococcus aureusبهترتیب
 13و  12میلیمتر بود .نتایج این پژوهشگران با یافتههای مطالعه حاضر

تا حدودی همﺧوانی داشت .طباطبایی یزدی و همکاران ( ،)1329بیان
کردند که باکتریهای اسید الکتیک استخراج شده از کیمچی از جمله
 Lactobacillus fermentumفعالیت ضدباکتری ﺧوبی در برابر
باکتریهای بیماریزا نشان داد .قطر هاله عدم رشد برای Listeria
 innocuaو Staphylococcus aureusبهترتیب  11/10و  18/20بود
که با نتایج این مطالعه مطابقت داشت .نتایج به دست آمده از پژوهش
حاضر با یافتههای پژوهش ) (Falah et al., 2019مطابقت داشت .این
پژوهشگران نشان دادند که سویه  Lactobacillus fermentumدارای
فعالیت بازدارندگی از رشد باکتریهای بیماریزا گرم منفی و گرم مثبت
از جمله  Pseudomonas aeruginosaوStaphylococcus aureus
بود .اثر ضدمیکروبی این سویه در مقابل Staphylococcus aureus
نسبت به  Pseudomonas aeruginosaبیشتر بود .این نتیجه را
میتوان با این واقعیت توضیح داد که مکانیسمهای فعالیت ضدمیکروبی
بر باکتریهای گرم منفی و گرم مثبت متفاوت هستند .در باکتریهای
گرم منفی ،مکانیسم نابودی باکتریایی بر اساس تولید اسیدهای آلی ،پر
اکسید هیدروژن ،دی اکسید کربن و اسیدهای چرب هیدروکسی است.
در باکتریهای گرم مثبت مربوط به باکتریوسینهای حساس به پروتئاز
است Shokri .و همکاران ( )2018الکتوباسیلوسهای مختلف از لبنیات
محلی را جمع آوری کرده و اثر ضدمیکروبی و آنتیبیوتیکی آنها را بر
سویههای مختلف  Pseudomonas aeruginosaبررسی کردند .آنها
گزارش کردند دو سویه  Lactobacillus fermentumبیشترین اثر
سویههای
تمامی
برابر
در
را
ضدمیکروبی
 Pseudomonas aeruginosaداشت.
مقاومت آنتیبیوتیکی با سرعت نگران کنندهای در حال توسعه است
و به یک نگرانی رو به رشد در زمینه بهداشت عمومی تبدیل شده است.
برﺧی از باکتریهای اسید الکتیک در برابر یک یا چند آنتیبیوتیک
مقاوم هستند .مقاومت آنتیبیوتیکی ممکن است بهطور طبیعی اتفاق
بیفتد یا توسط مکانیسمهای ژنتیکی مانند انتقال ژن از طریق
پالسمیدها یا ترانسپوزونها حاصل شود ( Alizadeh Behbahani et
 .)al., 2019انتقال ژنهای مقاومت به آنتیبیوتیک بین گونههای
مختلف باکتریهای اسید الکتیک گزارش شده است .از این جهت
نگرانیهایی برای استفاده از این باکتریها در مواد غذایی وجود دارد
) .(Guo et al., 2017نتایج این پژوهش نشان میدهد که
 Lactobacillus fermentumنسبت به آنتیبیوتیکهای کلرامفنیکل،
تتراسایکلین ،پنی سیلین حساس و نسبت به جنتامایسین نیمه حساس
بود de Souza .و همکاران ( ،)2012پتانسیل پروبیوتیکی سویههای
 Lactobacillus caseiو  Lactobacillus fermentumاز پنیر
موزارال را مورد بررسی قرار دادند .نتایج این پزوهشگران نشان داد همه
سویهها حساس به آمپیسیلین ،اریترومایسین ،کلیندامایسین،
تتراسایکلین و کلرامفنیکل بودند .با این حال ،همه سویهها در برابر
ونکومایسین مقاوم بودند .درصد مقاومت Lactobacillus casei
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نسبت به کانامایسین قابل مالحظه ( 85درصد) بود و فقط دو گونه
حساسیت نسبی نشان دادند % 22 .از سویههای Lactobacillus
 fermentumبه کانامایسین مقاوم بوده و بقیه نیز نسبتا حساس بوده
اند .نتایج این پژوهشگران تا حدود زیادی با یافتههای مطالعه حاضر
همﺧوانی داشت .در مطالعهای که توسط  Palaniyandiو همکاران
( ،)2012بر ویژگیهای پروبیوتیکی Lactobacillus MJM60397
 fermentumانجام گرفت مشخص شد این گونه نسبت به همه
آنتیبیوتیکهای مورد استفاده به جز جنتامایسین و کانامایسین حساس
بود Asan-Ozusaglam .و  )2012( Gunyaktiگزارش دادند که
گونههای  Lactobacillus fermentumجدا شده از شیر مادر به
آموکسیسیلین ،اریترومایسین ،آمپیسیلین و پنیسیلین حساس بودند و
نسبت به کلرامفنیکول حساسیت نسبی داشتند .همچنین این
پژوهشگران گزارش کردند که سویههای ایزوله شده در برابر آمیکاسین،
جنتامایسین ،کانامایسین ،نالیدیکسیک اسید ،افلوکاسین و کلوکساسیلین
مقاومت نشان دادند Boricha .و همکاران ( )2012مقاومت
آنتیبیوتیکی سویههای  Lactobacillus fermentumبا منشاء غذایی
و انسانی را با روش انتشار دیسک مورد بررسی قرار دادند و به نتایج
مشابهی رسیدند .نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر با یافتههای
مطالعه Vasieeو همکاران ( ،)2018مطابقت داشت.

نتیجهگیری
براساس یافتههای بهدست آمده از این پژوهش میتوان بیان کرد
که  Lactobacillus fermentumتوانایی تحمل pHهای کم و
غلظتهای مختلف نمک صفراوی را داشت .این باکتری قابلیت ﺧوبی
در مهار باکتریهای بیماریزا از ﺧود نشان داد .همچنین نسبت به
آنتیبیوتیکهای رایج درمانی دارای حساسیت بود و از این رو نگرانی از
جهت انتقال ژنهای مقاوم به آنتیبیوتیک به باکتریهای بیماریزا
وجود ندارد .در ادامه الزم است آزمونهای بیشتری در شرایط برونتنی
و درونتنی شامل چسبیدن به سلولهای اپیتلیال روده ،تولید
باکتریوسین ،بررسی اثر سویه بر سطوح کلسترول و قند ﺧون در مدل
حیوانی و غیره نیز انجام گردد تا بتوان از این باکتری بهعنوان یک
پروبیوتیک و یک نگهدارنده طبیعی در تولید فرآوردههای غذایی
فراسودمند استفاده نمود.
تشکر و قدردانی

مقاله حاضر مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد میباشد ،لذا
نویسندگان مقاله بر ﺧود الزم میدانند از معاونت پژوهشی و فناوری
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ﺧوزستان به دلیل حمایتهای
مادی و معنوی صمیمانه تشکر و قدردانی نمایند.
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Introduction: Probiotics are live microorganisms, if consumed in enough quantity, they exert beneficial effects on
human health owing to improvement of intestinal microbiota balance. In addition to the impact on gut microbiota,
probiotics have important role on human physical and mental health. This matter demonstrates the increasing emphasis
on the consumption of diet based on probiotics in order to treat and prevent of different chronic diseases, particularly
those related to stress and inflammation cases. Lactic acid bacteria (LAB) are the most common strains used as probiotics.
They are useful member of gut microbiota and belong to generally regarded as safe (GRAS) microorganisms. Because of
the numerous benefits of LAB, the probiotic potential of different strains of this group of bacteria has been assessed
broadly. Although various commercial species of probiotics are available in the market, determination of new strains with
individual properties is noteworthy. Therefore, this research was aimed to investigate the probiotic and antimicrobial
potential of Lactobacillus fermentum isolated from fermented food.
1

Materials and methods: In the study, the probiotic potential of Lactobacillus fermentum including its resistance to
acid (pH 2.5, 3.5 and 5.5) and bile salts (0.2, 0.5, 0.8, 1.2 and 3%) was studied. To evaluate the bile salts resistance, 100
μl of prepared microbial suspension was cultured on MRS Agar media containing bile salts. Plates were incubated at 37
ᵒC for 24 hrs under anaerobic condition. After incubation period, the plates were inspected for bacterial colonies observed
by naked eyes. The antimicrobial activity was measured using “Lawn on the spot” method against Listeria innocua,
Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa. The resistance of Lactobacillus fermentum was also assessed
against commonly used antibiotic drugs (chloramphenicol, tetracycline, penicillin and gentamycin).
Results and discussions: Results shown that although Lactobacillus fermentum was not able to grow at pH 2.5, its
viability in the pH 3.5 and 5.5 was 92 and 99%, respectively. This strain had also adequate resistance against different
bile salt concentrations. In the present research, the growth rate of the examined strains was gradually reduced as the bile
salt concentration was increased; so that the higher and the lower growth rate was observed at 0.2 and 3% bile salt
concentrations, respectively. Results shown that the tested Lactobacillus fermentum had acceptable bacteriostatic effect
on the selected pathogenic bacteria. The inhibition zone diameter for Listeria innocua, Staphylococcus aureus and
Pseudomonas aeruginosa was 12.6, 20 and 11.1 mm, respectively. The maximum diameter of inhibition zone was found
on gram positive Staphylococcus aureus. Lactobacillus fermentum was susceptible to chloramphenicol, tetracycline and
penicillin and was semi-resistant to gentamycin (comparison with table CLSI).
Based on the obtained results in this study, it may be illustrated that Lactobacillus fermentum had capability to tolerate
the lower pH and different bile salt concentrations. This strain showed the proper proficiency to inhibit pathogenic
bacteria. Furthermore, it was susceptible to commonly used antibiotic drugs and therefore there is no concern about the
transfer of antibiotic resistant gens into pathogenic bacteria. Consequently, this strain may be used as a probiotic and a
natural preservative in production of functional food products.
Keywords: Lactobacillus fermentum, Acid resistance, Bile salt resistance, Commonly antibiotic drugs, Lawn on the
spot method.
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