فصللامه علما ل -لپژوهش ل لست ل لشمهس ل ل رواوگانهسر ل لهللهل
سللله لچهلللها ،لشللل ها ل،31لبهلللهال،3114لصللل عل-311ل361ل
ل

تللهاتدلیاتهفلل ل:ل3111/10/13ل–لتللهاتدلپلل تا ل:ل3111/13/13

جداسازی الكتوباسيلوس پالنتاروم از ارقام مختلف زيتون بومي ايران و
بررسي فعاليت ضد ميكروبي آن بر دو باكتری بيماریزای خانواده انتروباكترياسه

ل

*

زرين دخت امامي :ل

یگسشجویلیکتایل رواوبرولوژی،لمضولهرلتتلما ل لوگحلدلفالواجلهن،لیگسشلگه للآسگیلگسلال ل،لگصل ههنل،لگتلاگنل،لzarrindokht20@gmail.com

الهاااام خليلياااان :ل

یگسشلللللجویلکهاشمهسللللل لگاشلللللدلمالللللو لنرلللللهه ل،لیگسشلللللگه لپرللللله لسلللللوال،لگصللللل ههن،لگتلللللاگن،لekhalilian@gmail.com

مائده شااه سااايي :ل

کهاشللمه لگاشللدل رواوبرولللوژیل،لوگحللدلفالواجللهنل،لیگسشللگه لآسگیلگسللال ل،لگصلل ههن،لگتللاگن،لmaedehshahsanaei@yahoo.com

**
**

ل

چكيده
بهکتایههیلپاوبروترکل
ل
مقدمه:لیا هنلبهلک کل رواوگانهسر لههلاوش لسوتنلولیالحه لتوسععلگس لکعلیالگتنلس رمعل
ساشهالگسلبهکتایههیل
ل
بهکتایههیلگسردالکترکلسقشلگسهس لیگاسد.لستتونلگسلنرهههنلپابهالول ردلبو لگتاگنلول
ل
بعلوتژ ل
سوتعههیلالکتوبهسراو لپالستهاو لگسلگاقه ل ختال لستتلونلبلو لگتلاگنلل
گسردالکترکلگس .لیالگتنل طهلعع،لتعدگییلگسل ل
ل
شد.ل
جدگلولباخ لخوگصلپاوبروترو لآنلههلبااس ل ل
ههیلگسردالکترکلگسلسعلاق لستتونلبو لگتاگنلبالاویل رطلکش ل
ل
ل
بهکتای
گبتدگلسوتعههیل ختا ل
ل
مواد و روشها:ل
MRSلآنهالجدگسهسیلشدلولپسلگسلشمهسهت لههیلبروشر رهت لول ولوول ،لباخ لخوگصلپاوبروترو لشه ل:ل قهو

لبعل

گسللرد،لص ل اگلولآثللهالضللدل رواوب ل لجدگتللعلهللهیلالکتوبهسللراو لپالستللهاو لیالباگبللالیولمضللولبر للهایلسگیلخللهسوگی ل
گستاوبهکتاتهسعلشه ل:لگشاتشرهلکا ل)(PTCC1399لولشرگاللیت لهستایلل)(PTCC1188لبلهلگسلت هی لگسلیولاو لگستشلهالگسل
چههکلولیت کلبااس لشد.لبعل مظوالکههشلخطه،لهالآس ونلسعلبهالتواگالشد.ل رهسگرنلقطالههلعلملد لاشلدلتوسلطل
تکطافعل قهت علشد.لل
سوتعههیل ختا لجدگلشد لگسلطاتقلآس ونلت ارللوگاتهسسل ل
ل

نتايج:لگسلبرنل12لسوتعلجدگسهسیلشد ،لبالگسه لستلهت لآس لونلهلهیلبروشلر رهت ل،ل70لیاصلدلسلوتعلهلهللالکتوبهسلراو ل
یالبرنلگتنلسوتعهلهل،ل07لیاصلدلسلوتعلهلهلیالباگبلالشلاگتطلگسلردیلول23/17لیاصلدلیالباگبلال
ل
پالستهاو لشمهسهت لشدسد.ل
س کلههیلص اگوی،ل قهو لتهلب رها قهو لبویسد.لیالبااس لههیل ولولول ل،لیالوگکلمشل،PCRل6لسلوتعلبلهلآزهسناهلهیل
گختصهص لطاگح لشد لباگیلالکتوبهسراو لپالستهاو لبهسدلگختصهص لتشورللیگیسد.لستهت ،لتوصلر لکمملد لآثلهاللضلدل
رواوب لالکتوبهسراو لپالستهاو لجدگلشد لگسلگاقه ل ختا لستتونلبو لگتاگنلبالاویلیولپهتوژنلاوی لگیلگشاتشرهلکا ل
ولشرگاللیت هستایلبویسد.لل
بحث و نتيجهگيری:لبهلتوجعلبعلوجویلخلوگصلپاوبرلوترو لیالسلوتعلهلهیللالکتوبهسلراو لپالستلهاو لجلدگلشلد لگسل
ستتونههیلبو لگتاگن،لگست هی لگسلآنلههلباگیلپرشگرایلولیا هنلم وس لههیلشرگاللیت هستایلولگشاتشرهلکال للبلعلمملوگنل
ل
اگهوهایل ه لولم ا لقهبللقبو لگس .لل
ههیلاوی لگی،لخهصر لضد رواوب
پهتوژن ل
ل
واژههای كليدی:لالکتوبهسراو لپالستهاو ،لپاوبروترک،لستتون،ل
* سوت مد ل ؤو ل وهتبهت
**للمضولبهشگه لپژوهشگاگنلجوگنلولسخبگهن ،وگحدلفالواجهن،لیگسشگه لآسگیلگسال ،لگص ههن،لگتاگن
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فصامه علما

مقدمه

-لپژوهش لست

لشمهس ل رواوگانهسر لهه،لسه لچهها ،لش ها ،31لبههال3114

گتنلبهکتایههلسقلشلگصلا للیالتخ رلال رلو لهلهلول
ل
(-2ل.)31ل

گست هی لگسلپاوبروترکلههلباگیلگفزگتشلسو ت لولبهبلویل

هللهیلستتللونلیگاسللدلل(-31ل.)36ل
ل
سللبزتجهتلگسلج اللعلیگسللعل

سهبقعگیلیتاتمعلیگایل(1لول،)3لول ل
فعهلر لیستگه لنوگا ل ل

خوگصلپاوبروترو لبلهکتایلهلهیلگسلردلالکترلکلبلهل مشلهل

گختصللهصلیو للرنلاتبللعلبر للهایلهللهلبللعلبر للهایلهللهیلحللهیل

جدگسهسیل ختا لتهلکمونلبهاههلبااس لشلد للگسل لل(1-0ل

یستگه لنوگا لسشهنلیهمد لآنلگس لکعلگسلگتنلتوگس ملدیل

ول.)30لتو لیتگالگسل وگایلکهابایلگتنلبهکتایلهه،لگسلت هی ل

گست هی لچمدگس لسشلد لگسل لل(.)1ل طهلعلهتلگسجله لشلد لیال

ههیلگسردلالکترکلبعلمموگنلوکتواهلهیلت وتللل
گسلبهکتای ل
ل

ساگسللالجهللهنلسشللهنلیهمللد لوجللویلفعهلر ل لضللد رواوب ل

ژنههلولسلرتوکرنلههسل لکلعلت وتلللیگاولگسل
خهط لآست ل ل

سگس لل(7لول.)4لل
یاباگبالبهکتایههیلبر هایل ل
ل
پاوبروترکههل
ل

طاتقل خهط،لگسلاو لهلهیلسلوتنلت وتلللیگاولولوگک لنلل

یا هنلبر هایلههلبهلک کل رواوگانهسر ل لهلهلاوشل ل

گس لل(.)32لل

سوتنلولیاحه لتوسععلگس لکلعلگسلبلهکتایلهلهیل رلدللبلعل

ههلبهکتایههیلنا ل ثب ،لبدونلگسل وال،ل
ل
الکتوبهسراو ل

مموگنلموگ للیا هس لیاگختوالتلگت مل لولبر لهایلهلهیل

کهتهالسل م لول ع والًلب لحاک لگسدللولبعلسداتلسرتلاگتلاگل

م للوس لگسللت هی ل ل لشللوی.لوتژن ل لل ه ل لبللهکتایلهللهیل

گتنلبهکتایههلقهیالبعلتخ رالناوکزلبعلشلوللل
ل
گحرهل لکممد.ل

پاوبروترک،لتوگسهت لگتلنللبلهکتایلهلهلیالکلههشلتعلدگیلول

جلواللتخ رللالتلهلسللهجواللتخ رللاله لتمدل.لالکتوبهسللراو لهللهل

سگس لل(1لول
سگت ل وجویگتلبر هایل ل
کههشلقداتلبر هایل ل

قهو لتالگسلسهتالبلهکتایلهلهیلگسلردللالکترلکلله لتمدللولیال

.)6لل

م لل ل4لیاجللعلسللهست لنللاگیلقللهیالبللعلاشللدسدلل(0لول.)31ل

بللهکتایهللهیلگسللردلالکترللک ل3ل()LABلناوهلل لگسل
ل

تاتنلبهکتایهلهیل
ل
الکتوبهسراو لپوستهاو 1لتو لگسلفاگوگنل

بهکتایههله تمدلکعلبالگسه ل ج وملعلگیلگسلوتژنل لهلهیلل
ل

جمسلالکتوبهسلراو للگسل لکلعل ع لوالًلیال لوگیلزل گت ل

اتخ لشمهس ،ل تهبولرو لولفرزتوللوژتو لیالتلکلنلاو ل

شویل(2ل-ل30لول.)31لگتلنلبلهکتایلنلا ل
تخ رایلتهف ل ل ل

قاگال لنراسد.لگسلل هظلاتخ لشمهسل للبلهکتایلهلهیلنلا ل

ثب لقهیالبعلهرداولرزلژالترنلگس لولیالی لهیل37لیاجلعل

ثب ل ،لبللدونلگس ل وا،لکوک ل ،لکوکوبهسللرللتللهل راللعلگیل

سهست لناگیلبعلخوب لاشدل لکمدلول لیالی لهیل47لیاجلعل

له تمدلکعلبعلطوال ع و لکهتهالسل م لولبل لهلوگسیلگسلدلول

سهست لناگیلقهیالبعلاشدلسر

.لتولردل لوگیلضلدل رواوبل ل

ناوکزلاگلبعلگسردلالکترکلتهلبلعلگسلردلالکترلکل،لگتلهسو لول

توسطلالکتوبهسراو لپوستهاو لبعلسسد ل هسدنلگتنلنوسلعلیال

گتنلبهکتایههلوگجدلسلوپال
ل
ییگک ردلکابنلتخ رال لکممد.ل
ل

کمدل(.)11ل شخصلشد لگسل ل
یستگه لنوگا لک کل ل ل

گک ردلیت وتهسله تمدلولبلعلطلوال تملهو للاگیتوله لهلهیل

کللعلگتللنل للوگیلضللدل رواوب ل لآثللهالیالخللوالتللوجه لبللال

ههیلپاگک لردگسل،لسل لسیگتل لل
لپاگک ردلاگلبهلگست هی لگسلآسزت ل ل

بهکتایههیلنلا ل ثبل لولنلا ل م ل للیگای.لگتلنلبلهکتایل
ل

لکمملدل.لبملهباگتنل،لیالحضلوالگک لرژنلاشلدلل ل لکمملدلول

تهاتخچلعلگیلطلواللس لگسل صللايلگت لنلولطبرعل لیالگسللوگعل

گتنلبهکتایههلبعلطوال
ل
نوسع ل
ههیل
آئاوتولاگس له تمد.لباخ ل ل

صوالتلزل گت لیگایل.لبلعله لرنلمال للیالحله للحهضلالل

طبرع لجزولفاوالسا ه لیهلهنل،لاوی لهلهلولوگژنلپ لتهسدگاگنلل

فعهلرل لوسللر لضللد رواوب لالکتوبهسللراو لپوستللهاو لبللعل

ههیلگسردلالکترلکل
وجویلبهکتای ل
ل
ه تمدل(.)0لگفزونلبالآن،ل

مموگنلتو لگسل ه لتاتنلموگ للیگاگیلپتهس رللیا هس لباگیل

ههیلزل گت لتخ رلایلثهبل لشلد للگسل لل
یالگسوگعلفاآوای ل ل

جاونرایلتهلیا لهنلم وسل لهلهل طلا لگسل لل(.)11لگسلوگعل

جدگسهسیلالکتوبهسراو لپوستهاو ل گسلگاقه ل ختا لستتونلبو لگتاگنلولبااس لفعهلر لضدل رواوب لآنلبالیولبهکتای...لل

343ل

سوتعههیلالکتوبهسلراو لپوستلهاو ل،لپتهس لرللبلهلقو لگیلیال
ل

یالگس هنلبوی لول17لیاصدلکللبلهکتات للهلهل ،لبلرشللگسل01ل

عاف لبعلمموگنلپاوبروترکلیگاسد.لگناچلعلبلهلوجلویلآثلهالل

یاصلللدلم وسللل لهلللهیل جلللهایلگیاگایلولب لللرهایلگسل

ردلب لش ها،لنه ل لدویت لهلهت لبلاگیلگسلت هی لوجلویل

م وس لههیلاوی لگیلاگلبلعللخلویللگختصلهصللیگی لگسلدل.ل( 0لول

یگایلگسلج اعلآنلکعلبعض لسژگیههلبهمثلف هیل وگیلزل گت ل

.)16لبمهبالآنلچعلن تعلشد،لپایگختنلبعلاوگبلطلم اولاییل

شوسدل(.)13لل
ه تمدلتهلحت لنهه لبر هایلسگل ل ل

برنلپاوبروترکهلهلولبلهکتایلهلهیلخلهسوگی لگستاوبهکتاتهسلعل
ل

ستتونلتو لگسل صلوالتل هل لکشلهواسیلولنرههلهنل

اسدل(،7ل10لول.)12لل
گ ایل ه لولجهلبلبعلسظال ل ل

پابهالول ردلبو لگتاگنلگس لکلعلساشلهالگسلبلهکتایلهلهیل

لیالگتللنلپللژوهش،لگبتللدگلیالبللرنلسللوتعلهللهیلل ختا ل ل

گسردلالکترکلولبعلوتژ لالکتوبهسلراو لپوستلهاو للگسل لول

ههیلگسردلالکترکلجدگسهسیلشد لگسلگاقه ل ختا ل
بهکتای ل
ل

یالحرنل اگحللتخ رالولتاخ لسیگت لگسل رلو لستتلونلل(-31

ستتونلبلو لگتلاگنل،لسلوتعلهلهیلالکتوبهسلراو لپوستلهاو لل

ولباگلآنل()11لقهبللجدگسلهسیلگسل ل.لیالسله ل
ل
،36ل)11ل

شمهسللهت لشللدلولگسلبللرنلخللوگصلپاوبرللوترو ل،لم اوللایل

ههیلگسردلالکترو لکلعلگسل
،1131لخوگصل ولوول لبهکتایل ل

سللوتعهللهیلگستخللهب لمارللعلیولبللهکتایلگسل
ل
ضللد رواوب ل

ههیلستتونلتوسهس لتخ رایلجدگسهسیلشلد لگسلدل طهلعلعل
یگسع ل
ل

شللهت لتلللاتنلبلللهکتایلهللهیلپلللهتوژنلیسلللتگه لنلللوگا ،ل

یگسعههیل
ههیل ل
شد لگس لل()36لبااس لتموعلج عر لبهکتایل ل

0

گشاتشللللرهکا ل)(PTCC1399لولشللللرگولیت للللهستایل ل

ههیل ختا لگسلج العلاو لهلهیل ولولول ل
لستتونلبهلاو ل ل

)(PTCC1188لولسرللزل قهو لل لبللعلگسللردلولس للکلهللهیل

سظرالت ارللبلهلPCR-DGGE1لگسجله لشلد لگسل لل(.)11لبلهل

ص اگویلآنلههلگاستهب لشد.لل

توجعلبعلتولردلبهکتاتوسلرنلهلهت لسظرلالپوستهات لرنلتوسلطل

گتنلبهکتایهه،لحضوالبلهکتایلهلهت لسظرلالالکتوبهسلراو ل
ل

6

ل
.مواد و روشها

پوستللهاو لیالیگسللعلستتللونل ل لتوگسللدلبللعلکمتللا لج عر ل ل

.جداسازی بااكتریهاای اسايد الكتياا از زيتاون

رواوب لسسلد ل4ل وجلویلیالآنل مجلالشلویلل(11لول.)14لبلهل

بومي ايران :سعلسوعلگسلگاقه ل ختا لستتلونلبلو لگتلاگنل

ههیلگختصهص لول م صالبلعلفلایل وجلویل
گست هی لگسلتوگل ل ل

شه للستتونلاوزم ،لسایلول هایلگسلبهغلت قرقهت لستتلونلل

یالگتللنلبللهکتایل ل لتللوگنلپللاو لهللهیللگختصهص ل لبللاگیل

وگقل لیالشهاسللتهنلطللها لگسللتهنلسسجللهنلخاتللدگایلولبللعل

شمهسهت لالکتوبهسراو لپوستهاو لیال مهب ل ختا لطاگح ل

آس هتشلللگه لت قرقلللهت لیگسشلللگه لآسگیلگسلللو لوگحلللدل

کایل(.)17لل
ل

فوواجهنلگستقه لیگی لشد.لاو لجدگسهسیلبلهکتایلهلهیل
7

بزاگتاتنلول
ل
گسلسویلیتگالخهسوگی لیلگستاوبهکتاتهسع ل

لگسردلالکترکلبلالگسله لاو لگصلو لشلد لاگسلدگسول2لول

بهسرلههیلنا ل م لبهلگه رل للیال
سه تجهسسلتاتنل ج ومعلل ل

ه وهاگنلل()11لو لالوا رووکلهل ل1ل()34لگسجله لشلدل.ل احالعل

پزشو له تمدلولشه للگانهسر لههت ل لبهشمدلکعلیاله عل

تاخ لسیگت لولفاگتمدلتخ رالس وسعلهلهیلستتلونلتهرلعلشلد ل

جللهلحهضللاله للتمدلولیالت لله لجهللهنلیالخلله ،لآ لول

گبتدگلیالآ لس کلولس س،لیالآ لس کلولساکعلگسجله ل

سبزتجهتلتهف ل لشوسدلوله چمرن،لبلعللمملوگنللق ل ت للگسل

شللد.لیالحللرنل اگحللللتخ رللا،لگسلآ لس للکلیالشللاگتطل

لو لل

گستاتللبالاویل رطلMRSآنها31لکش لچ مل لگسجله ل

بهکتایههلمه للللبر لهایلهلهیل ختا ل لل
ل
شوسدل(.)16لگتنل
ل ل

شدلولبعدلگسل01لسهم لقاگالیگینلس وسعلههلیالگسووبهتوالول

فاوالاوی لگیلسا ه لیالبرشتا لحروگسلهتللولگس لهنلل

فصامه علما

341لل

یالی هیل10لیاجعلسهست لناگی،ل رطلکش لههلبااسل لولل

لشمهس ل رواوگانهسر لهه،لسه لچهها ،لش ها ،31لبههال3114

-لپژوهش لست

ه چمرن،لیالگتنلپژوهشلگسلتکلج

لآزلهسنالتلهیلل

30

هللهیلسلل ردلتللهلقهللو لگیللاوشللنلکللعل شخصللعل
ل
کاللوس ل

شللدل(.)31لگتللنل
شللد لیالپهتللهنلسه للعلبللهالتل لگسللت هی ل ل

بهکتایههیلگسردلالکترکلگس لش ها لشد.لباگیلگثبهتل
ل

آزهسناههلولتوگل لآنلههلیالجدو 1لسشهنلیگی لشد لگس .ل

وجللویلالکتوبهسللراو لهللهلاسللآلآ رللزیلنللا ،لآس للونل

هالپم لآزهسنالبعلشاک لسرمهلکاونلتهاگنلس ها لیگی ل

بهکتایههیل رالعلگیلشلوللل
ل
کهتهالسلولحاک لگسجه لشدلول

ولتهرعلشد.لل

نا ل ثب ،لبدونلگس وا،لکهتهالسل م لولحاک ل م لبلعل
یالسظالنافتعلشدل(.)0لل
ل
مموگنلالکتوبهسراو ل
.شااسايي سويههای جداسازی شده :بلاگیلشمهسلهت ل

ل

آزهسناههیلگقتبه لشد لولتوگل لآنلهه
ل
جدو ل-1ل
آزهسنال

توگل ل

F: EGE1
R: L1

5-AGAGGTTTTGATCCTGGCTCAG-3
5-CAAGGCATCCACCGT-3

سوتعهلهلیالحلدلجلمسلولنوسلعلگسلآس لونلهلهیل ختال ل
ل

ل

تخ رالکابوهرداگتلهه،لهرداولرزلژالترنلولاشلدلیال37لول

PCR.لبا افاااي

دادريجي دماا:32لگتلنلاو لسلوم ل

 47لیاجعلسهست لناگیلگست هی لشدلل(.)0لبعل مظوالشمهسلهت ل

PCRلگس لکعلیاآنلی هلبلعلتلدات لبلهاللافتلعلولشلاگتطل

بللهکتایهللهلبللهلاو لفملللل-کااوفللا ل
ل
ولوللول ،لDNAل

چ بردنلپاگت الههلبعلتدات لسخ لتال ل لشلویل.لبملهباگتنل،ل

گسلللتخاگ لشلللد.لوگکلللمشلسسجرلللا لگیللپال ل ل لللاگس،لبلللهل

صوالتلگختصهصل لتلایلتوثرلالخوگهملدلشلدل.لباسه لعل

آزهسنا ههیلطاگحل لشلد لبلاگیلتلوگل للITS31ل+ل 16S

PCRلبهلگفزگتشلتداتج لی هلکعلبعلیسلتگه لتا وسلهتواال

rDNAلالکتوبهسلللراو لپوستلللهاو ،لبلللعلاو لPCRلبلللهل

یگی لشدلتهلقطععلبزاگلاگلتوثرالکمدلیالجلدو ل1لآ لد ل

گفزگتشلتداتج لی ه31لگسجه لناف .لتلوگل لآزهسناهلهیل

گس .لگسلهالیولپاگت البانش لبعلطوالجدگنهسعلیالگسجله ل

وایلگست هی لیالجدو ل3لسشهنلیگی لشد لگس .لل

گتنلPCRلگست هی لشدلکعلگلبتعلستهت لک هبرشل شلهبه لبلعل

33

ل

آزهسناههیلطاگح لشد لیالگتنلپژوهش
ل
جدو ل-3لتوگل ل
آزهسنا
Flplan
R1lplan
R2lplan

یس لآ د.لل
ل

جدو ل-1لباسه علPCRلبهلگفزگتشلتداتج لی هل

توگل
5-ACGAACTCTGGTATTGATTGG-3
5-ACTTCACCCTAATCATCTGTC-3
5-GGTGTTCTCGGTTTCATTATG-3

احاعل

ی هلل(یاجعلسهست لناگی)لل

س هنل

3

14

6لیقرقع

1

14

11لثهسرع

ولآزللهسنالR2lplanلهللالیولبانشل 37له للتمد.لآزللهسنال

1

71

41لثهسرع

4

01

1لیقرقع

R1lplanلیالیگخللآزهسنالR2lplanلطاگح لشلد لگسل ل

7

ل

آزهسنالFlplanلآزهسنالاف

34

لولآزلهسنالR1lplanل

قطععگیللگختصهص لتال مجال ل لشلویل.لگسلگتلنل
کعلبعلتوثرا ل ل
وتژن لآزهسناههل لتوگنلیال لوگقع لکلعلPCRلجلوگ ل
س لیهدلگست هی لکایلولبهلPCRلآشرهسعلگی36لگ وهنلتوثرال
قطععلول شههد لبهسلدل لوایلسظلالاگلگفلزگتشلیگیل.لآزلهسنال
قطععگیلبلهلطلو لbp1650لولآزلهسنالR1lplanل
R2lplanل ل
قطععگیلبهلطو لbp1420لاگلتوثرال لکمد.لل
ل

6

14

11لثهسرع

0

70

17لثهسرع

2

01

3لیقرقعلول17لثهسرع

1
31
ل
ل
ل

37لبهالتواگا،ل اگحلل1لتهل4

11لبهالتواگا،ل اگحلل6لتهل2
01

7لیقرقعل

جدگسهسیلالکتوبهسراو لپوستهاو ل گسلگاقه ل ختا لستتونلبو لگتاگنلولبااس لفعهلر لضدل رواوب لآنلبالیولبهکتای...لل
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س س،لبعل مظوالبااس لیقرقلتلالسلوتعلهلهلولشمهسلهت ل

)(PTCC1188لبهلگست هی لگسلیولاو لگستشهالگسلچههکلول

ههیلبرنلآنهلهل،لگسلاو لRFLP31لگسلت هی لشلدلول
ل
ت هوتل

گستشهالگسلیت کلبااس لشد.لگتنلیولسلوتعللگسلکاو لرونلل

ت لتثرالآسللزت لهللهیلTaqIلولHaeIIIلبللالاویل صللوالتل

سگیلگتلاگنللبلعلل
قهاچهله لولبلهکتایلهلهی لصلمعت للولبر لهایل ل
ل

آنهلهلیالجلدو ل4لسشلهنلیگی ل
PCRلبااس لشد.لوتژن ل ل

شولللروفرارز لتهرعلشدلو لباگیلگحرهلبالاویل لرط ل لهت ل
13

وگجدلمصها ل غزلولقاب ل(BHIلباگث)لکش لیگی لولبلعلل

شد لگس .لل
آنههل
جدو ل-4لآسزت لههیلگست هی لشد لولوتژن ل ل
سه لآسزت

بهتاتنلی هیلفعهلر لل

توگل ل وایلگثا

(یاجعلسهست لناگی)ل

↓
Hae lllل()Bsnlل

.…GGCC…. 3ل5
.…CCGG…. 5ل3

10

Taq l

.…AGCT…. 5ل3

سهست لناگیلگسووبعلشد.لل

گسلسوتعههیلالکتوبهسراو ل
ل
ه چمرن،لیالگتنلپژوهشل
پوستهاو لجدگسهسیلشلد لگسلگاقله ل ختال لتخ رلالشلد ل
ستتونلبلو لگتلاگنلیالشلاگتطلآس هتشلگه لگسلت هی لشلدل.ل

↑
↓
.…TCGA…. 3ل5

دتل14لسلهم للیالشلاگتطللهلوگسیللولی لهیلل 10لیاجلعل

باگیلگتنل مظوالگبتدگلگسلسوتعلههیلخهلصلجدگسهسیلشلد ل
67

↑

یال رطلMRSل لهت ل11لکشل لیگی لشلدلولیالی لهیل10ل
یاجعلسهست لناگیلگسووبلعلشلدل.لپلسلگسلاسلردنلکلدولاتل

ل

بللاگیلگسجلله لم لللل،RFLPل7ل رواولرتللالگسلDNAل

لرتال(ج
بهکتایههلبعل قدگال ×31ل 1لساو لیالهال را ل ل
ل
2

ل

( صو ل)PCRلبهل31/7ل رواولرتالآ ل قطالتزاتقل لول

11لODل1/107لیال611لسلللهسو تال علللهی ل3ل لللکل
سلللوای ل

1ل رواولرتلللالبلللهفالوگکلللمشلآسلللزت ل لللوایلسظلللالول1/7ل

فهالمد)،ل711ل رواولرتالگسلهال رطلکش لیاللوللعلهلهیل

رواولرتال(7لوگحد)لگسلآسزت ل وایلسظال خاوطلشلدلولیال

لگپمدوايلگستاتللاتختعلشدلولبعل دتل7لیقرقلعلیال1111ل

ی هیل خصوصلوگکمشلبعل دتل36لسهم لگسووبلعلشلدل.ل

یوالسهستات وژلشد.لس س،ل هت لاوتل لیوالاتختلعلشلدلول

،لت له ل صلو لهضل ل

گسلاسللو ل وجللویلیالتللعلگپمللدوايلهللهلپللسلگسلسللعلبللهال

لبهل4ل رواولرتالبهفاللویکممد 11ل خالوطلشلدللولیال

ش تشللولبللهلسللا لفرزتولللوژیلگسللتاتللبللاگیلگستقلله لبللعل

باگیل شههد لسترجعلهض لآسزت
آسزت

ژ لآنهاوسل3/1لیاصلدللبهانل گایللشلدل.لگلوتاوفلواسلیال

ههیلبوسکلگست هی لشد.لل
چههکههلولیت کل ل
ل

ولتهژل01لول لولبلعل لدتل47لیقرقلعللگسجله لشلدل.لپلسلگسل

یال احالللعلبااسل ل لگثلللال هلللهایل،لگسلهلللالتلللکلگسل

اسلللآلآ رلللزیلبلللهلگترلللدتو لبا هتلللدلستلللهت ،ل شلللههد ،ل

بهکتایههیلپهتولژنلگحرلهلشلد لسوس هس لروس ل علهی لسلر ل
ل

موسبایگایلول طهلععلشد.لل
ل

گسلللتهسدگایل لللکلفهالملللد ل( ×31ل3/7لسلللاو لیالهلللال

.بررسي آثار ضد ميكروبي :بااس لآثهالضد رواوب ل
تهیلشلد ل
ههیلجدگسهسیلشد لطبقلاو ل ل
هالتکلگسلسوتع ل
ل

2 14

را ل للرتللالل(ج ل

لسللوایل1/12لتللهل1/3یال611لسللهسو تا)ل

یا رطل TSB17لتهرعلشدلولسل سل،لگسلگتلنلسوس هس لرونل
16

توسطلبهالتلبهلباخل لگصلوحهتلگسجله لشلدلل(.)31لآثلهالل

یالپار لههیلحهویل رطلکشل ل لولالهرمتلونلآنلهال لل

ضلللد رواوب لسلللوتعلهلللهیلالکتوبهسلللراو لپوستلللهاو ل

()MHAلکش ل لچ م ل لگسجلله لش لدل.لیالاو لگستشللهالگسل

جدگسهسیلشد لیالباگبالیولنوسعلپهتوژنلیستگه لنوگا ل

چههللکل41ل رواولرتللالولیالاو لگستشللهالگسلیت للکل11ل

شلله للگشاتشللرهکا ل)(PTCC1399لولشللرگولیت للهستایل

سوتعههیلالکتوبهسلراو لپوستلهاو لل
رواولرتالگسلاسو ل ل

فصامه علما

344لل

-لپژوهش لست

لشمهس ل رواوگانهسر لهه،لسه لچهها ،لش ها ،31لبههال3114

سگلقلاگال
جدگسهسیلشد لبالاویلکش لسوتعلهلهیلبر لهایل ل

گسردیل وایلآس هتشلشل ها لولبلهلشلههدلل قهت لعلشلدل.ل

یگی لشللدلولپللسلگسل14لسللهم لقطللالههلللعلمللد لاشللدلل

ب تعلبعلتعدگیلکاوس للش ها لشد ،لوگکلمشلسلوتعلهلهلبلعل

بهکتایههیلپلهتوژنلیالباگبلالسلوتعلهلهیلالکتوبهسلراو ل
ل

شللوللب للرهالح لله ،لح لله ،ل قللهو لولب للرهال قللهو ل

پوستهاو لگسدگس لنرایلشلدل.لبلعل مظلوالکلههشلخطلهلهلال

نزگا لشد.لبعلطوایلکلعلتعلدگیلکالوس للاشلدلتهفتلعلیال

آس ونلسعلبهالتواگالشدلولول رهسگرنلقطالههلعلمد لاشلدل

سوتعهلهی لب لرهال قلهو لزرلالقهبلللشل ها لبلویل.لتعلدگیل
ل

توسطلسوتعههیل ختال لجلدگلشلد ل قهت لعلشلدل.لبلاگیلل
ل

کالوس للبرشللتالگسل111لکاللوس ل،لسلوتعلهللهیلل قللهو ،لتعللدگیل

قهت علیگخللناو لهلهلگسلآس لونلت ارللللوگاتلهسسلتلکل

ههیلح ه لولتعلدگیلکالوس لل
سوتع ل
کاوس للبرنل11لتهل111ل ل

طافع10لولبلاگیل قهت لعلبلرنلنلاو لهلهلگسلآس لونلتعقربل ل
LSDلگست هی لشد.لل

ههیلب رهالح ه لسه رد لشدسد.لل
سوتع ل
ک تالگسل،11ل ل
.بررسي مقاومات باه را را :طبلقلاو لگسجله لشلد ل

لبعلگسردلهال

توسطلبهالت،لگسلکش ل14لسهمتعلهالتکلگسلسلوتعلهله لبلعلل

.بررسي مقاومت به اسيد :بااس ل قهو

ههیلجدگسلهسیلشلد لطبلقلاو لتلهیللشلد ل
تکلگسلسوتع ل
ل

رزگنلتکلیاصدلبعل رطلMRSلباگثلحهویل1لیاصلدلل

توسطلبهالتلگسجه لشدلل(.)31لگبتدگلتکل را للرتالگسلکش ل

س کلههىلص اگوىلل(گک لگه ل)11لتاقلر للشلدل.له چملرنل،ل

 14لسهمتعلهالکدگ لگسلسلوتعلهلهیلجدگسلهسیلشلد لبلعل31ل

تاقر ل شلهبه للبلعلل لرط لMRSلبلاگث لفهقلدللس لکلهلهىلل

را للرتال رطلMRSل هت لتلهل رلزگنل علهی لتقاتبل ل316ل

ص اگوىلبعلمموگنلشلههد لگسجله لشلدل.لبعلدللگسلتاقلر للتلهلل2ل

12ل)(cfu/mlل
وگحدلتشورللیهمد لکاوس للیالهلال رال للرتلال ل

سهم لهال11لیقرقلعللولبعلدللگسل14لسلهم ل،ل رلزگنللجل

(ODلباگبال1/311لیالطو ل و ل)611لتاقلر لولبلعل لدتل

سواىلس وسعلههلیالطو ل و ل611لسهسو تالتعررنلشلدلل(.)31ل

14سهم لگسووبعلشد.لگسلگتلنللوللعلمملوگنلشلههدلگسلت هی ل

ت هوتلس هس لبالگسه لیقرقعلبلرنللگفلزگتشللکلدوات ل1/1ل

لبعلگسردلهالتلکلگسلسلوتعلهلهیل

وگحدىلیالیول رطلتهیلشد لبعلمموگنلس هنلتلهخراللاشلدلل

لجدگسهسیلشد ،لبع 31رال للرتلال لگسل لرطللMRSل لهت ل لبلهل

گتزولعههیلبااس لشد لبالگسله لس لهنلتلهخرال
تعررنلشد.ل ل

گسردتتعل1لولMRSل هت لبهلگسردتتعل1لکعلبهلگست هی لگسلگسردل

اشدلیالپم لناو لقاگالنافتمدلکلعلیالجلدو ل7لس لهتشل

کااتداتکل1ل لوالاللتهرلعلشلد لبلویل،لتلکل رال للرتلاللگسل

یگی لشد لگس .لل

شد.لباگیلبااس ل قهو

کش ل14لسهمتعلهالکدگ لگسلسلوتعلهلهیلجدگسلهسیلشلد ل
تهلاسردنلکدواتلگتنل رطلبعل رزگنل عهی لتقاتب ل316ل

لل

ل
.نتايج

وگحدلتشورللیهمد لکاوس للیالهال رال للرتلالل(ODلباگبلالل

یالگتللنل طهلعللعلولیال احاللعلجدگسللهسیل12لسللوتعل

1/311لیالطللو ل للو ل)611لتاقللر لشللدلولبللعل للدتل14ل

بهکتایههیلگسردالکترکلیالط ل اگحللتاخل لسیگتل لول
ل

سهم لیال 11لیاجعلسلهسترگاگیلگسووبلعلشلدل.لسل سل،ل1/3ل

تخ رالستتون،لتعدگییلیال احاعل2ل ه لگو لگسلآ لس ک،ل

را للرتالگسهالتلکلگسلسلوتعلهلهیلجدگسلهسیلشلد لاشلدل

تعدگییلیال احاعلیو لگسلآ لس کلولساکعلولباخل لگسل

تهفتعلیالگسردتتعل1لول1لیال لرطللMRSلآنلهالبلعلشلوللل

س وسعلههیلستتونلبو ل وجویلیالبهسگالجدگسهسیلشلدسدل.ل

چ م لکش لیگی لشدلولپلسلگسلل42لسلهم للگسووبهسلرونل،ل

یالجللدو ل،6ل مشللتلجدگسللهسیلهللالتللکلگسلسللوتعلهللهیل

تعللدگیلبللهکتایلهللهیللسسللد ل هسللد لیالهللالتللکلگسلشللاگتطل

لجدگسهسیلشد لسشهنلیگی لشد لگس .ل

ل

جدگسهسیلالکتوبهسراو لپوستهاو ل گسلگاقه ل ختا لستتونلبو لگتاگنلولبااس لفعهلر لضدل رواوب لآنلبالیولبهکتای...لل
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ههیلص اگویلباگسه لس هنلتتخرالاشد
جدو ل-7لناو لبمدیلوگکمشلبهکتایلههلیالباگبالس کل ل
ناو ل

س هنلتهخرالاشدل

ب رهال قهو

1-11لیقرقع

قهو

11-61لیقرقع

ت للکممد

61-11لیقرقع

ح ه

11-311لیقرقع
311-321یقرقعل

ب رهالح ه
ل

جدو ل-6لبااس لسوتعلههیل4لجدگلسهسیلشد لبالگسه لس وسعلستتونلولاو لتاخ لسیگت ل
ل

سوعلستتونل

او لتاخ لسیگت ل

ش ها لسوتعل

3

س وسعلخاتدگایلشد لشراتن

-

37

1

های

سوی

36

هایلسهل

1

اوزم لحدلوگسط

30

هایلحدلوگسط

4

سای

32

هایلحدلوگسط

7

های

سوی

31

هایلحدلوگسط

6

اوزم

سوی

11

هایلحدلوگسط

0

س وسعلخاتدگایلشد

-

13

هایلحدلوگسط

2

هایلسبز

س ک
سوسنلسس لولآ ل
س ک

سوسنلسس لولآ ل
س ک

11

س وسعلخاتدگایلشد ل
شراتن

س وسعلخاتدگایلشد ل
تاد

1

های

سوی

11

هایلسهل

31

س وسعلخاتدگایلشد لشراتن

-

14

هایلسهل

33

هایلسبز

17

هایلحدلوگسط

31

س وسعلخاتدگایلشد لفاعلگی

16

هایلسهل

31

اوزم لحدلوگسط

10

سایلسهسهل

12

هایلسهل

34
ل

سوسنلسس لولآ ل

سوعلستتونل

س وسعلصمعت

سوسنلسس لولآ ل
س ک
سوسنلسس لولآ ل
س ک
او لصمعت

او لتاخ لسیگت ل
سوسنلسس ،لآ ل
س کلولساکع
سوسنلسس ،لآ ل
س کلولساکع
سوسنلسس ،لآ ل
س کلولساکع
سوسنلسس ،لآ ل
س کلولساکع
سوسنلسس ،لآ ل
س کلولساکع
سوسنلسس ،لآ ل
س کلولساکع
آ لس ک
سوسنلسس ،لآ ل
س کلولساکع
سوسنلسس ،لآ ل
س کلولساکع
سوسنلسس ،لآ ل
س کلولساکع
سوسنلسس ،لآ ل
س کلولساکع
سوسنلسس ،لآ ل
س کلولساکع
سوسنلسس ،لآ ل
س کلولساکع
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-لپژوهش لست

لشمهس ل رواوگانهسر لهه،لسه لچهها ،لش ها ،31لبههال3114

گسل12لسوتعلبلهکتایلهلهیلگسلردلالکترلکلجدگسلهسیل

ههیلجدگسهسیلشد لبلعل
یاصدلگسلسوتع ل
ل
لبالگتنلگسه ،ل71ل

شللد ،ل61لیاصللدلگسلستتللونل للهای،ل33لیاصللدلگسلستتللونل

مموگنلالکتوبهسراو لپوستهاو لشمهسهت لشدسدلکلعلستلهت ل

اوزم ،ل4لیاصدلگسلستتونلسایلول هبق لگسلفلاآوای لهلهیل

آنلیالجلللدو ل0لآوای لشلللد لگسللل ل.ل46/60لیاصلللدل

ستتونلخاتدگایلشد لجدگسهسیلشدسد.لپلسلگسلشمهسلهت ل

سوتعهلهی لالکتوبهسلراو لپوستلهاو ل لجدگسلهسیلشلد لگسل
ل

گولرع،لگسلآس ونلههیل ختا لتخ رالکابوهرداگتلههلباگیل

ستتونل های،ل11لیاصدلگسلستتونلاوزم لول16/60لیاصدل

لسللوتعهللهیلجدگسللهسیلشللد لگسللت هی لشللدل.ل
ل
شمهسللهت

ههیلستتونلخاتدگایلشد لجدگسهسیلشدسد.لل
گسلفاآوای ل ل

ل

ههیلبروشر رهت لولبااس لاشدلسوتعلههیلجدگشد لگسلستتونلولفاآوای لههیلتخ رایلآن
جدو ل-0لستهت لآس ونل ل
ش ها لسوتع

نهالکتوس

سهلر رن

ی-سوابرتو

هسوس

تا لههلوس

اگفرموس

ساوبروس

اتبوس

الکتوس

اشدلیال37لیاجع

اشدلیال47لیاجع

هرداولرزلژالترن

تخ رالقمدهه
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بهکتایلشمهسهت ل
شد

unknown
Lactobacillus
plantarum
LRV1
Lactobacillus
plantarum
ATCC8014
Lactobacillus
plantarum
LRV1
Lactobacillus
plantarum
LRV1
Lactobacillus
plantarum
LRV1
Lactobacillus
plantarum
LRV1
Lactobacillus
plantarum
LRV1
Lactobacillus
plantarum
LRV1
Lactobacillus
plantarum
LRV1
Lactobacillus
plantarum
LRV1
Lactobacillus
plantarum
LRV1
Lactobacillus
plantarum
ATCC8014
Lactobacillus
plantarum
ATCC8014
Lactobacillus
plantarum
Lactobacillus
plantarum
LRV1
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بهلتوجعلبعلگثبهتلخهصر لپاوبروترو لالکتوبهسلراو ل

تواگاههیل توگل لولتغررالشاگتطلPCRلبهلهلديلبهسلدل

پوستهاو لجدگسهسیلشد لگسلستتونلیال طهلعهتلقبال ل،لیال

نافتنلگسلسوتعههیلیتگالگسجه لشدلول لسوتعلههیلیتگلال
ل

گتلللنلپلللژوهشلملللوو لبلللالاو لهلللهیلبروشلللر رهت ،لگسل

بهسدلسدگیسد.لباگیل شههد لکاینلبهسدلگختصهص لیالتعدگیل

او لههیل ولوول لسظرالPCRلولRFLPلبلاگیلشمهسلهت ل

برشتایلگسلسوتعهه،لملوو لبلالپاگت اهلهیلقبال لگسللج ل ل
ل

الکتوبهسراو لپوستهاو لیالبرنلسلوتعلهلهیلجلدگلشلد لگسل

پاگت الگقتبهس لسرزلگست هی لشد.لبهلگتنلج

لپاگت لالسلوتعل

ستتونلبو لگتلاگنلگسلت هی لشلدل.لبلاگیلگتلنل مظلوالگبتلدگل

ش ها ل7لبهسدلقویلولسوتعلش ها ل1لبهسلدللضلعر لتشلورلل

گستخاگ لDNAلگسلس وسعلههیلاشدلکای لبلاللاویل لرطل

یگی.لل

کش لMRSلآنهالگسجله لشلدل.لسل سل،لگسلوگعلاو لهلهیل

یالگیگ للعلاو لRFLPلبللالاویلDNAلتوثرللالشللد ،ل

PCRل هسمدلPCRلبهلگفزگتشلی هلولPCRلسر علآشرهسعلگی11ل

گسجه لشد.لبعلگتنلشوللکعل صوالتلحهصللگسلPCRلبلهل

بالاویلDNAلگستخاگ لشد ،لبهلپاگت لالهلهیلگختصهصل ل

آزهسناهللهیلطاگحل لشللد لگسله ل لسللوتعل،3ل،6ل،1ل،31ل

طاگح لشد لبلاگیلالکتوبهسلراو لپوستلهاو للگسجله لشلدل.ل

،31ل،36ل13لولسوتعلگستهسدگای،لبهلآسلزت لهلهیل لدوینالل

لسوتعل،3ل،6ل،31ل،31ل،13ل1لول36لتشورللبهسدلیگیسلدل

TaqIلولHae IIIلبلعلطلوالجدگنهسلعلهضل لشلدسدل.لسترجلعل

کعلپم لسوتعلیلگو لبهسدلقویلولیولسوتعلیل1لول36لبهسلدل

گلوتاوفواسل صوالتلPCRلهض لشد لبلهلآسلزت لل Hae

ضللعر لتشللورللیگیسللدل.لستللهت لحهصللللگسلگلوتاوفللواسل

IIIلیالژ لتکلیاصدلیالشولل1لسشهنلیگی لشد لگس .لل

ه

ل

صوالتل PCRلبهلگفزگتشلی هلبلهلپاگت اهلهیللFlplanلول
R2lplanلیالشولل3لسشهنلیگی لشد لگس .لل
ل

شولل-1لستهت لRFLPل صوالتلPCRلهضل لشلد لبلهلآسلزت لHae IIIل

شولل-3لستهت لحهصللگسلگلوتاوفواسل صوالتلPCRلبلهلگفلزگتشل
تعدگییلگسلسوتعهلهلبلهلپاگت لالFlplanلولR2lplanلبلالاویلژ ل
ل
ی هیل
آنهاوسلتکلیاصد،لگسلللدال71لج ل لبلهسیللگسلت هی لشلد لگسل ل.ل
ستونل:3لسوتعل،3لستونل:1لسوتعل،36لسلتونلل:1لسلوتعلل،13لسلتونلل:4ل
سوتعل،6لستونل:7لسوتعل،1لستونل:6لسوتعل،31لستونل:0لسوتعل31ل

ل

ل

سللتونل:Mللللدال،71bpلسللتونل:3لسللوتعل،3لسللتونل:1لسللوتعل،36لل
سلللتونل:1لسلللوتعل،13لسلللتونل:4لسلللوتعل،6لسلللتونل:7لسلللوتعل،1لل
ستونل:6لسوتعل،31لستونل:0لسوتعل31ل
ل

صو لPCRلتو لگسلس وسعلههل(ش ها ل)13لبهلهلالیول
آزهسنال ابوطعلتعررنلتلوگل لشلدل.لتلوگل لهلهی لگسلتخاگ ل
ههیلحهصللگسلآزهسناههیلافل لول
شد لگسلکاو هتوناگ ل ل

3114لبههال،31 لش ها، لسه لچهها،لشمهس ل رواوگانهسر لهه

ل شتا ل دلسظالقاگالنافل لول

لپژوهش لست-

فصامه علما

لل342

تاگیيلص ر لیالق

لبلاگیلآنلکلعلبتلوگنلتلاگیيل.لگبتدگلگصلو لشلدل، بانش

لپلسلگسل.یولقطععلاف لگسل لل شتا لبعله ل تصللشد
ل

سههت لقطععلتوثرالشلد لاگلپرلدگلکلایلبهت لدلهلایولتلاگیيل

تص ر لولچ بهسدنلیولقطععللاف لبعله لتاگیفل لحهصلللل

گسللتخاگ لشللد لگسلتللوگل لتللهب لبللهلیولآزللهسنالافلل لول

لگ هلیالیولگستههلبعل.لشویلکعلیالوسطلهرچلخطهت لسدگای

لبدتنل مظلوالبلهلگسلت هی ل.بانش لبعلشوللاف لیالبرهتمد

ل.ما ل شووتلتاگیيلتهب ل ونلگس لیچهالخطهلبهشد

گسلسلللا لگفلللزگالآسوتلللنل وجلللویلیالگتمتاسللل لل(سلللهت ل

گسلسوکائوتردههیلگبتلدگت لولگستهلهت لگتلنلتلاگیيل
ل
تعدگییل

لبلعلصلواتل و لللولR2lplan)لتاگیيل13بروگس وا هترک

لسوکائوتردیلبهل اگجععلبلعلکاو لهتوناگ لولبااسل ل3732

لبللعل مظللوالتصلل ر ل،لسلل س.بانشلل لشللد للیالآ للد

ل3732جدیلپرکههلوله چمرنلبهلبوس لکلاینلتلاگیيل
ل

لهالیولتلاگیيلافل لبلهلهل ل، ههیلگبتدگت لولگستههت
توگل ل ل

لح يلشدلول11تهت لبهلبهکتایلههیلاگستعلالکتوبهسرو لهه

لFlplanلکعلیالگستههیلتاگیيل

لسوکائوتردیلبعلوجویلآ دلکعلتوگل لآنلیال3417تاگیيل

لبدتنل مظوال.لگس لتص ر لشدR2lplanولگبتدگیلتاگیيل

لل. لآوای لشد لگس2جدو ل

ل قهت للعلشلدلولسترجللعلبللهلNCBIل11یولتللاگیيلیالسللهت ل

قهت علشدلولسقهطل شتا

ل.کاو هتوناگ لولتوگل لهلهی لگسلتخاگ لشلد ل قهت لعلشلدل
ل

ل13لسوتعلPCRلسوکائوتردیلسههت لحهصللگسلتعررنلتوگل ل صو ل3417لتاگیيل-2جدو ل
لسوکائوتردی3417تاگیيل
GACGAACTCTGGTATTACGAACCTCATAGAGTGTTGGAGTATGAGCAGCCGTGAGAAACAGATGCTAATACCGC
ATAACAACTTGGACCGCATGGTCCGAGTTTGAAAGATGGCTTCGGCTATCACTTTTGGATGGTCCCGCGGCGTAT
TAGCTAGATGGTGGGGTAACGGCTCACCATGGCAATGATACGTAGCCGACCTGAGAGGGTAATCGGCCACATTG
GGACTGAGACACGGCCCAAACTCCTACGGGAGGCAGCAGTAGGGAATCTTCCACAATGGACGAAAGTCTGATG
GAGCAACGCCGCGTGAGTGAAGAAGGGTTTCGGCTCGTAAAACTCTGTTGTTAAAGAAGAACATATCTGAGAGT
AACTGTTCAGGTATTGACGGTATTTAACCAGAAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTA
GGTGGCAAGCGTTGTCCGGATTTATTGGGCGTAAAGCGAGCGCAGGCGGTTTTTTAAGTCTGATGTGAAAGCCT
TCGGCTCAACCGAAGAAGTGCATCGGAAACTGGGAAACTTGAGTGCAGAAGAGGACAGTGGAACTCCATGTGT
AGCGGTGAAATGCGTAGATATATGGAAGAACACCAGTGGCGAAGGCGGCTGTCTGGTCTGTAACTGACGCTGA
GGCTCGAAAGTATGGGTAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCATACCGTAAACGATGAATGCTAAGTGT
TGGAGGGTTTCCGCCCTTCAGTGCTGCAGCTAACGCATTAAGCATTCCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGCTG
AAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGAAGCTACGCGAAGAAC
CTTACCAGGTCTTGACATACTATGCAAATCTAAGAGATTAGACGTTCCCTTCGGGGACATGGATACAGGTGGTG
CATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTATTATCAGTTGC
CAGCATTAAGTTGGGCACTCTGGTGAGACTGCCGGTGACAAACCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCAT
CATGCCCCTTATGACCTGGGCTACACACGTGCTACAATGGATGGTACAACGAGTTGCGAACTCGCGAGAGTAAG
CTAATCTCTTAAAGCCATTCTCAGTTCGGATTGTAGGCTGCAACTCGCCTACATGAAGTCGGAATCGCTAGTATT
CGCGGATCAGCATGCCGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGAGAGTTTGTA
ACACCCAAAGTCGGTGGGGTAACCTTTTAGGAACCAGCCGCCTAAGGTGGGACAGATGATTAGGGTGAAGTCGT
AACAAGGTAGCCGTAGGAGAACCTGCGGCTG
ل

 پلسلگسلاوتلهاوت ل:بررسي مقاومت به اسيد و را را.

لبلللهلNCBIلسوکائوترلللدیلیالسلللهت ل3417لتلللاگیي

ههیلصل اگویلول
ههیلجدگسهسیلشد لیالباگبالس کل ل
سوتع ل
ل

لستللهت ل.بللهکتایلهللهیلاگسللتعللالکتوبهسللرو لبوس ل لش لدل

لسوتعلهلهلپلسلگسلسلعلبلهالتولاگال

ل قهو،شاگتطلگسردی

نوتللهیلآنلگسلل لکللعلتللاگیيلحهصللللبللهلسللوتعلهللهیل

لل. لسشهنلیگی لشد لگس1لستهت لیالجدو ل.بااس لشد

ل:له ولوژیلبهاللیگایLactobacillus plantarum

ل

Max ident= 99 percent
Quary coverage= 96 percent
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ههیلالکتوبهسراو لپوستهاو لجدگسهسیل
وگکمشلسوتع ل
ل
جدو ل-1ل
ههیلص اگویلولشاگتطلگسردیل
شد لیالباگبالس کل ل
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بررسي اثر مهاری :پسلگسلسعلبهالتولاگاللهلاللآس لونل،ل
ههلعههیلمد لاشدلگتجهیلشد لهالپهتوژنلیالباگبالهال
قطال ل

ش ها ل

وگکمشلبعل

وگکمشلبعل

وگکمشلبعل

سوتعل

ص اگل

گسردتتعل1ل

گسردتتعل1ل

3

ت للکممد

سر عل قهو

سر عل قهو

شولهلهی ل 1لول
شد لبالح بل را ل تالگسدگس لنرایلشدل( ل

1

ت للکممد

قهو

ب رهال قهو

1

قهو

قهو

ب رهال قهو

شولههیل7لول6لبلعلتاترلبلس لویگال رلهسگرنلسلعلبلهال
.)4ل ل

7

قهو

ب رهال قهو

قهو

6

ب رهال قهو

ب رهال قهو

قهو

0

قهو

سر عل قهو

سر عل قهو

گستشهالگسلیت کلسشهنل لیهدلولیالجدو ل31لستهت لآ هال

2

قهو

قهو

سر عل قهو

31

ب رهال قهو

قهو

قهو

توصر لقطالههلعلمد لاشدلبهکتایلهلهیلگشاتشلرهکا للول

31

ب رهال قهو

قهو

قهو

31

قهو

سر عل قهو

قهو

11

قهو

ب رهال قهو

ب رهال قهو

13

ب رهال قهو

ب رهال قهو

ب رهال قهو

11

قهو

قهو

ب رهال قهو

17

ت للکممد

قهو

ب رهال قهو

16

ب رهال قهو

ب رهال قهو

ب رهال قهو

12

ب رهال قهو

ح ه

ح ه ل

تکلگسلسلوتعلهلهی لالکتوبهسلراو لپوستلهاو ل لجدگسلهسیل

توللاگالقطللالههلللعلمللد لاشللدلگشاتشللرهلکالل لولشللرگول
یت للهستایلهللالسللوتعلاگلبللهلیولاو لگستشللهالگسلچههللکلول

شرگولیت هستایلبهلیولاو لگستشهالگسلیت لکلولچههلکل
یالباگبالسوتعهلهی لالکتوبهسلراو لپوستلهاو للجدگسلهسیل
ل
شد لبالح بل را ل تالسشهنلیگی لشد لگس .لل

ستهت لسشهنل ل لیهملدلکلعلسلوتعلهلهیلالکتوبهسلراو ل
پوستللهاو لیگاگیلگثللال هللهایلبللالاویللگشاتشللرهلکالل لول
شرگویت هستایله تمد.لل
ل

.ل

شولل-1لگثال ههایلسوتعلههیلجدگسهسیلشد لیالباگبالپهتوژنلشهخصلنا ل م لگشاتشرهلکا لیالاو لگستشهالگسلچههکل
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ل

شولل-4لگثال ههایلسوتعلههیلجدگسهسیلشد لیالباگبالپهتوژنلشرگولیت هستایل

ل
ل
E.coli Well

E.coli Disc

15
14
13

11
10
9
8
7

رهسگرنلقطالههلعلمد لاشدلل( را ل تا)

12

6
5

28

25

22

21

20

13

12

8
10
ش ها لسوتع

7

6

5

3

2

1

ل

ههیلالکتوبهسراو لپوستهاو لجدگسهسیلشد لبهلیول
یالباگبالسوتع ل
ل
شولل7ل-لس ویگال قهت عل رهسگرنلسعلبهالتواگالقطالههلعلمد لاشدلگشاتشرهلکا ل
او لگستشهالگسلیت کلولچههکل

جدگسهسیلالکتوبهسراو لپوستهاو ل گسلگاقه ل ختا لستتونلبو لگتاگنلولبااس لفعهلر لضدل رواوب لآنلبالیولبهکتای...لل

Shigella dysenteriae Disc

373ل

16.333

Shigella dysenteriae Well

17

15

11

9

قطالههلعلمد لاشدلل( را ل تا)

13

7

5

28

26

25

22

20

21

13

12

10

7

8

6

3

5

2

1

شماره سویه

ل

ههیلالکتوبهسراو لپوستهاو لجدگسهسیلشد لبهل
یالباگبالسوتع ل
ل
شولل6ل-لس ویگال قهت عل رهسگرنلسعلبهالتواگالقطالههلعلمد لاشدلشرگولیت هستایل
یولاو لگستشهالگسلیت کلولچههکل
ل

ستهت لجدو ل31لسشهنل لیهلدلکلعلشلرگولیت لهستایلل

وجویلیگایل(جدو ل،33ل.)P value<0.01لل
ل
ل

یالاو لگستشلللللللهالگسلچههلللللللکلبلللللللهل رلللللللهسگرنل

ضللاگتبله ب للتگ لپراسللونلیالبااسلل لیولبللعلیول

1/61101ل31/6161±ل راللل ل تللللالیگاگیلبللللرشلتللللاتنل

س وسعلههلسرزلسشهنلیگیلکعلتمهلهلیا لوایلشلرگولیت لهستایل

ح هسر لیالباگبالسلوتعلهلهیلالکتوبهسلراو لپوستلهاو لل

گختويل عمهیگایلیالسط ل11لیاصدل رهنلگست هی لگسلیول

گس لولگشاتشرهلکا لبهلاو لگستشهالگسلیت کلبهل رلهسگرنل

او لگستشهالگسلیت کلولگستشلهالگسلچههلکللوجلویلیگایل.ل

3/06141ل6/7±ل رال ل ل تلللالک تلللاتنلح هسلللر لاگلبلللعل

پسلگسلتتتردلوجویلگختويلبرنلههلعلمد لاشدلسوتعلهلهیل

ههیلتهیلشد لسشهنل لیهد.لل
بهکتای ل
ل

لپهتوژنلیالباگبالسلوتعلهلهی لالکتوبهسلراو لپوستلهاو ل لیال

ت ارللوگاتهسسلتکلطافعلسشهنل لیهلدلکلعلب لعلجلزل

آس ونلت ارللللوگاتلهسسلتلکلطافلعل،لبلعل مظلوالبااسل ل

شرگولیت لهستایللیالحهلل لگستشلهالگسلیت لکل،لگخلتويل

تالبرنلسوتعههلگسلآس ونلتعقربل لLSDلگسلت هی لشلدل.ل
ل
ل
یقرق

عمهیگایل رهنلقطالههلعلمد لاشدلسوتعلهلهیلبر لهایلسگیل

خوصعل ه لتاتنلستهت لبعلیس لآ لد لگسلگتلنلآس لونلیال

ههیلالکتوبهسراو لپوستهاو
وایلبااس لیال قهبللسوتعل ل

جدو ل31لسشهنلیگی لشد لگس .لل
ل

ههیلالکتوبهسراو لپوستهاو لجدگسهسیلشد ل
ههیلپهتوژنل وایلبااس لیالباگبالسوتعل ل
جدو -31لستهت لآ هالتوصر لقطالههلعلمد لاشدلبهکتایل ل
پهتوژنل

تعدگی

حدگقلل

حدگکثا

رهسگرنل( را ل تا)
ل

گس اگيل عرها

گشاتشرهلکا لچههک

42

7

36

31/1430

1/07170

گشاتشرهلکا لیت ک

42

7

31

6 /7

3/06141

شرگولیت هستایلچههک

42

7

11

31/617

1/61101

شرگولیت هستایلیت ک

42

7

31

0/1211

1/16076
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ههیلالکتوبهسراو لپوستهاو لگسلطاتقلت ارللوگاتهسسلتکلطافعلل
پهتوژنلیالباگبالسوتع ل
ل
جدو ل-33ل قهت عل رهسگرنلقطالههلعلمد لاشدلسوتعل ل
ههیل
()ANOVAل
ج وعل

یاجعلآسگیی

ابعهت
گشاتشرهلکا لچههک

گشاتشرهلکا لیت ک

شرگولیت هستایل
چههک
شرگولیت هستایل
یت ک

رهسگرنل

F

ابعهت

برنلناو لهه

133/171

37

11/071

یگخللناو لهه

46/660

11

3/472

ج وع

170/130

40

برنلناو لهه

16/111

37

6/411

یگخللناو لهه

71/111

11

3/761

ج وع

346/111

40

برنلناو لهه

710/171

37

11/230

یگخللناو لهه

314/111

11

4/322

ج وع

643/171

40

برنلناو لهه

310/660

37

0/302

یگخللناو لهه

314/111

11

4/322

ج وع

143/660

40

یاجعل
گط رمهن
1/111

34/111

1/111

4/116

1/111

2/106

1/112

3/034

ل

ههیل وایلبااس لبهل قهت عل رهسگرنل
ههیلالکتوبهسراو لپوستهاو لجدگسهسیلشد لیالباگبالپهتوژنل ل
گثاتاتنلسوتع ل
ل
جدو ل-31ل عاف ل ؤثاتاتنلولب ل
سعلبهالتواگالگسدگس لقطالههلعلمد لاشدل(بالح بل را ل تا)لبهلگست هی لگسلآس ونلتعقرب
پهتوژنل وایلبااس

وثاتاتنلسوتعلهه

حدگکثالقطالههلعلمد ل
اشد /را ل تا

ب لگثاتاتنلسوتعلهه

لLSD

حدگقللقطالههلعلمد ل
اشد /را ل تا

شرگولیت هستایلیت ک

13لول17

1/70017ل±ل1/1111

0لول11لو11لول16

±1ل7/111

شرگولیت هستایلچههک

1

4/14347ل±ل36/1111

7لول11

±1ل7/111

گشاتشرهلکا لیت ک

1لول7

1/70017ل±ل1/1111

3لول1لول11لول11

±1ل7/111

گشاتشرهلکا لچههک

16

3/3740ل±ل34/6660

11

±1ل7/111

.بحث و نتيجهگيری
گفزگتشلبر هایلههلول

جاللونرایلگسلاشللدلبللهکتایلهللهیلپللهتوژنلولمه للللف للهیل
و ر لهلهیلسهشل لگسلزل گلبلعل

ه اگ ل شووتلگقتصهییلولگجت هم لحهصللگسلآنلسلببل
ن تا ل طهلعهتلیالس رمعلتولرلدلزل گیلسلهل لولبلعلکلهال
نرایلتاکربهتلضد رواوب لجدتدلشد لگس .ل

متقللشلوسد لگسل لوگیلزل گت لبلعلجلهیلسگهدگاسلد لهلهیل
شر رهت لول صموم لگست هی لشوسدل(.)6ل
بالطبلقللنلزگا لسلهس هنلجهلهس لبهدگشل لولزل گل14ل
بهکتایههیلالکترکلگسردلیگاگیلتهاتخچعلیلطوالس لیال
ل

گسللهسسلهللهیلحهصللللگسلنرههللهنلولبهکتاتوسللرنلهللهیل

فاآوای لههیلتخ رایله تمدلولبعلطوالطبرع لسهکنللوللعلل

حهصللگسلبهکتایهلهیلپاوبروترلکل(بلعلوتلژ لنوسلعلهلهیل
ل

بهشمدل(.)13لگتلنللبلهکتایلهله لبلع لمال لل
نوگاش لگس هن ل ل ل

ختال لالکتوبهسللراو لهلله)لوگجللدلآثللهالضللدل رواوبل ل

گتجهیلآثهال ثبل للیالاوسلدللسلو ت للگفلاگیللیگاگی لگه رل ل

شمهختعلشد لگیله تمدلکعل ل لتوگسملدلیالجهل لکمتلا لول

ه للتمدلل(.)34ل هسعلل لگسلفعهلرلل لپلللهتوژنلهلللهلتوسلللطل

جدگسهسیلالکتوبهسراو لپوستهاو ل گسلگاقه ل ختا لستتونلبو لگتاگنلولبااس لفعهلر لضدل رواوب لآنلبالیولبهکتای...لل
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پاوبروترکههل لتوگسلدلتلتثرالل ه ل للیالسلو ت للفلایللیال
ل

بر هایلههیلآلاژیلبلعلوتلژ للیالکویکلهنلولیالیا لهنلول

پهتوژنههیلشهت لیستگه لنلوگا للیگشلتعلل
ل
قهبللم وس لبهل

جاونرایلگسلبر هایلههیلگلتهلهب لاوی لبلوی لگسل ل.لگلبتلعلل

بهشدل(7لول.)11لیالوگق لگ اوس لپاوبروترلکلهلهلبلعلمملوگنلل
ل

الس لگس ل لتللهیآوایلشللویلکللعلت لله لسللوتعلهللهیلگسللردل

موگ لل دتاتت لم وسل لهلهی لاوی لگیلشلمهختعللشلد لگسلدل.ل

الکترکلآثهالپاوبروترو لگسلخویلسشهنلس لیهمد.ل قهت عل

آنهللهلبللهل وهسر لل لهللهیل تعللدییلشلله للتاشلل ل للوگیل
ل

ههلولجمسههلبعلسداتلگسجه لنافتلعل
ل
تقر لسوتعلهه،ل ل
نوسع

پهتوژنههلیالگتصه لبعل
ل
ضد رواوب لولآثهالآستهنوسر ت لبهل

پاوبروترکههلیالسط لجمسلولنوسلعل
ل
گس لولتع ر لآثهال

جهتگه لههلولکاوسرزگسرونلیالسطو ل خهط لاوی لکلعلبلعل

زرال ونلگس .لبمهباگتنلیالگتنلپژوهش،لگسلبرنلخلوگصل

اقهب لیالک بل وگیلز گت لولتوثرلاللبلرنللپاوبروترلکللول

پاوبرللللوترو ،لخللللوگصلضللللد رواوب لسللللوتعلهللللهیل

پهتوژنل مجال لشوی،لفعهلر ل لکممد.لگتنلبلهکتایلهلهلبلهل

لالکتوبهسراو لپوستهاو لجدگسهسیلشد لگسلستتلونلبلو ل

آثهالبهوا17لبالگفزگتشلتولردلآست لبلهییل،لت اتلکلپهسلدل

گتاگنلبااس لشلد لگسل لوله هسگوسلعلکلعلیالگیگ لعلبلرلهنلل

لتهلم لو ل،لحل يلاقلهبت ل،لتغررلالشلاگتطل

خوگهللدلشللدل،لت للهوتلچشلل گرالحتلل لبللرنلخللوگصل

گسردهلهیل
یستگه لنوگا لبهلتهثرالبالاویلگسردتتع،لتولردل ل

ههیل ختا لتکلنوسعلیالباگبلالتلکل
ضد رواوب لسوتعل ل

چا لسسجراکوته لولتولردلبهکتاتوسلرنلهلهلبلعلطلوایلکلعل

سوعلپهتوژنلوجویلیگای.ل

گت م لتاش

باگیلپهتوژنههل طاو لسبهشلدل،لتغررلالسلهت لهلهیلگتصله ل
ل

بهلگست هی لگسلاو لههیلفموتر لولژسوتر لبهکتایلههیل

توک للرنلهلله،لتغررللالفاللوالیسللتگه لنللوگا ل،لگتصلله لبللعل

ولدلگسردلالکترکلجدگلشد لگسلگسوگعل وگیلزل گت لشله لل

وکو لیستگه لنوگا لولجاونرایلگسلگتصه لپهتوژنلههل

لبمرللهت،لسللبزتجهت،ل رللو لهلله،لزل گههیلفللاآوایلشللد لول

باگیلاقهب لیالک بل لوگیلزل گلت لبهملثلجالونرایلگسل

سوشردس لهلهیلتخ رلایلشمهسلهت لشلد لگسلدل(-2ل،31ل،30ل

م وس لههیلیسلتگه لنلوگا لل ل لشلوسدلل(.)6لسترجلعلگتلنل

،11ل،14ل17لول.)10لیالگتاگنلسرزلتهکمونل طهلعهتل تموم ل

وگکمشهلهلتعلدتلللسر لت للگت مل للولسلوی مدیلل ج وملعلل
ل

بالاویلجدگسهسیلبلهکتایلهلهیل وللدلگسلردلالکترلکلگسل

پاوبروترکههلبالسو ت ل رزبهنلگسل لل(.)11لگناچلعلگتلنل
ل

مهب ل ختا لولبااس لخوگصلپاوبروترلکلآنلهلهلگسجله ل

آثهالبهلستهت ل شلهویلگسلآس لهتشلهلهیل تعلدیللیالشلاگتطل

شللد لگس ل .لسللواوسی16لوله وللهاگنلیالسلله ،3121ل36ل

آس هتشللگه لول طهلعللهتلحرللوگس لتتترللدلشللد لگس ل لولل ل

ههیللبمل لشلهالتهلاگنل
الکتوبهسرلل ختا لاگلگسلفاآوای ل ل

تهکمونلبرشتالتوصرعههیلپزشو لثب لشد لیالگسلت هی لگسل
ل

جدگسهسیلولولشمهسلهت لکایسلدلولسشلهنلیگیسلدلکلعلگتلنل

پاوبروترکهلهله لاگ لبلهلل شلووتلولملوگا للنوگاشل لل
ل

بلللهکتایهلللهلیگاگیلخهصلللر لضلللد رواوب لیالباگبلللال
ل

هسمللدلمللد لت للللالکتللوسل،لگسللهه لسهشلل لگسل صللايل

سو و وسه لآئاوژتموس10گ،لگستهفراوکوکو لگوائلو ل،12ل

بروترکههلولگسهه لههیلبهکتاتلهت لولوتاوسل لبلوی لل
ل
آست ل

گشاتشللرهلکالل ل،لسللهل وسولگستاتوللهل واتللو ،11لبهسللراو ل

گس .لگفزونلبالگتلنل،لگسله ل طهلعلهتلکارمرول لبلالاویلل

سوبترارس41لولبهسراو لسلائو ل43له لتمدل.ل17لیاصلدلگسل

پاوبروترللکلهللهلبللعلممللوگنلتللکلاو لجدتللدلیالیا للهنل

هللهیلجدگسللهسیلشللد للیالگتللنل طهلعللعل
ل
الکتوبهسللراو ل
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الکتوبهسراو لپوستهاو لبلوی لگسل لل(.)2لیالسله ل3126ل

گلجزتللا ،لپاتغلله ،لگس ل هسرهلولگتتهلرللهلنوسللعلالکتوبهسللراو ل

تللله لآبلللهییلگباگهر ل ل ل41لوله ولللهاگنلوتژنل ل لهلللهیل

چمدلنوسعههیل
ل
پوستهاو نوسعلزهلبل عاف لشد لگس ،لهال

هللهیلجدگسللهسیلشللد لگسل
ل
پاوبرللوترو لالکتوبهسللراو ل

لالکتوکوکو لالکتلرسل44لولنوسلعلهلهیلگستاوکوکلو ل47ل

صوالتللبم لتخ رایللرقلوگنلاگبااسل لول76لگتزو لال

هللللهیللوکوسوسللللتو ل
ل
ل
ولنوسللللع
یالگلجزتللللا لل(،)37ل

بلللهکتایلگسلللردلالکترلللکل ت لللللشلللاگتطلگسلللردیلاگل

زستاوئرلللد 46لولیتگانوسلللعلهلللهیلللوکوسوسلللتو 40ل،ل

جدگسللهسیلکایسللدلکللعل42لسللوتعلجللمسلالکتوبهسللراو ل

گستاوکوکللو لفهسللرو 42لولالکتوبهسللراو لکللهسئ 41لسرللزل

لبعلگسردلولص اگیلگتنلبلهکتایلهلهل

جزو لسهتال وگایلشمهسهت لشد لیالگسل هسرهللولگتتهلرلهلبویسلدلل

شمهسهت لشدلول قهو

گاستللهب لشللد.لگسلگتللنلتعللدگیل32لسللوتعلتوگسللهت لجلل

ل

(34لول.)11لل

کا للتاو لاگلسرللزلیگشللتمد.لستللهت لبلعلیسل لآ للد لگسلگتللنل

سلللوتعهلللهیل
ل
بلللهلتوجلللعلبلللعل لللوگایلتلللهیلشلللد لل

پژوهشلسشهنل لیهدلپمرالول هس للرقوگنلیگاگیلپتهس لرلل

Lactobacillus plantarumلکلللعلگسلستتلللونلگتلللاگنل

پاوبرللوترو له للتمدلل(.)1للط ل 41لوله وللهاگنلیال3121ل

جدگسللهسیلولشمهسللهت لشللد لگسللدلل لل لتوگسمللدلبللعلممللوگنل

ههیلبهلپتهس رللپاوبروترو لاگلگسل صوالتللبمل ل
بهکتای ل
ل

پاوبروترکههیلبهلقو لیالسظالنافتعلشلوسدل.لحضلوالگتلنل
ل

ولسللاگ لجللدگلکایسللد.لیالگتللنل طهلعللعلبللاگیلشمهسللهت ل

بهکتایهلهلیال صلوالتلفلاآوایلشلد لستتلونل،لگاس ل
ل

ولولللول لسلللوتعلهلللهلگسلآزهسناهلللهیلگختصهصللل لژنل

زل گت ل صللو لاگلبللهالل ل لبللایلولیالکمللهالستتللونلکللعل

16S rDNAلگست هی لول37لسوتعلالکتوبهسراو لبعلمملوگنل

ساشهالگسل وگیل غ یلگس لخوگصلگاسش مدلپاوبروترو ل

فالوال رواوبل لطبرعل لیال صلوالتللبمل لگتلنل ملهطقل

اگلبعل صو لگضهفعل لکمد.لل

نزگا لشدل(.)30لیالپژوهش لکلعلیالکشلوالتاکرلعلیال

یا لگتنلپژوهش،لپسلگسلجدگسلهسیلگولرلعلسلوتعلهلهیل

سلله ل1111لگسجلله لشللد لگسل لبللهکتایلهللهیل ولللدلگسللردل

ههیلگسردلالکترکلگسلستتونلبو لگتاگن،لموو لبال
بهکتای ل
ل
ل

الکترللکلشلله لل331لسللوعلبللهکتایلکللاویلول13لسللوعل

او لههیلبروشر رهت ،لگسلاو لههیل ولوول لسظرالPCRل

الکتوبهسرللکعلبعلمملوگنلگسلتهاتالیالتولرلدلپلمرلالکلهابایل

ولRFLPلباگیلشمهسهت لالکتوبهسراو لپوستهاو لگسلت هی ل

یگاسدلبهلاو لههیلزرال ولوول لولاو لههیل ولوول لبهل

شلللد.لپلللسلگسلگسجللله لPCRلبلللهلگسلللت هی لگسلپاگت اهلللهیل

گست هی لگسلبااس لتلوگل لل16S rDNAلولRFLP-PCRلبلهل

گختصهص ل لنوسللعلولهض ل لآسزت ل لآن،لگلگللویلبهسللدیل

آسلزت لهلهیلTaqIلول،Hae IIIلشمهسلهت لشللدسدلل(.)31لیال

تشورللشد لیالگلوتاوفواسل صلوالتلهضل لآسزت ل ل،ل

بللرنلنوسللعلهللهیلل ختا ل لبللهکتایلهللهیللگسللردلالکترللک،ل

یاله

لسوتعلتهیلشد لولسوتعلگستهسدگای،لشبرعله لبویسلدلل

Lactobacillus plantarumلسقللشل ه ل لیالتخ رللالول

(شولل.)1لگتنلستهت لبرهسگالآنلگس لکعلسلوتعلهلهیل،3ل،6ل

فاآوایلستتونلگت هل لکمدلولبعلمملوگنلتلکلپاوبروترلکل

،31ل31لول13لکه وًل شهبعله دتگاله تمدلولت لهوتلهلهیل

گسلگه ر ل لوتللژ لگیلباخللوایگالگس ل ل(37لول.)11لیالبللرنل

ژسترولل لیالآنلهللهلیالسللط لگتللنلیولآسللزت للبللعلچشلل ل

ه علبهکتایلههیلگسلردلالکترلکلجلدگلشلد لگسلستتلونلیال

لبلاگیلآنلکلعلت لهوتل

س لخوای.لگسلطاف ل لتوگنلن

جدگسهسیلالکتوبهسراو لپوستهاو ل گسلگاقه ل ختا لستتونلبو لگتاگنلولبااس لفعهلر لضدل رواوب لآنلبالیولبهکتای...لل

377ل

برنلسوتعههلبعلخوب لیالم للRFLPلآشوهالشویلسرهسلبلعل
ل

اتخل ل لشمهسل ل لسلللوتعلهلللهیل1لول36لکوکوبهسلللرلل

گست هی لگسلتعدگیلبرشتایلآسزت لبهلگثلال لدویللگسل لولیلول

تشخرصلیگی لشدلکعلبهلسلوتعلگسلتهسدگایلولسلوتعلشل ها ل

آسزت لگست هی لشد لکلهف لسر لتمدل.ل قلهالتل ختال لبرلهنلل

13ل(بهسرل)ل ت هوتلگس .له چمرن،لبهسلدلگتجلهیلشلد لیال

ل لیگایلیالاو لRFLPلنللهه لگسلیولآسللزت لTaq Iلول

تالگسلبهسدلسوتعههیل،3ل،6ل،31ل31لول
ل
وگکمشلPCRلضعر ل

Hae IIIل()31لولنلهه لگسلیولآسلزت لAcc IIلولHae IIIل

13لبوی.لبمهباگتن،لیال وایلگتنلسوتعلههلس لتلوگنلبلعلطلوال

()33لگسللت هی لشللد لگسلل ل،لیالصللوات لکللعلیالبعضلل ل

قط لگظههالسظالکای.لمال لگتلنلکلعلسلوتعلهلهیلیتگلالیال

پژوهشههلگسلسلعلآسلزت لAcc II , Hae III, Alu Iل(،)10ل
ل

آنهللهل
PCRلتشللورللبهسللدلسدگیسللدلولیال للوایللهوتلل ل ل

سعلآسزت لAcc II, Hae III, Msp Iل()33لولتهلسلعلآسلزت ل

س

توگنلگظههالسظالکایلآنلگس لکعلآزهسناههیلبعلکهال

Mbo I, Hha I, Hinf Iل()12لگست هی لشد لگس .لگست هی ل

افتع،لستوگس تمدلبعلتوگل لهديل تصللشوسد.ل ولنلگسل ل

گسلتعدگیلآسزت لبرشتال لتوگسدلت هوتلبرنلسوتعلهلهلاگلبهتلال

آزهسناههیلبلعکهالافتعلباگیل16S rRNAلباگیلآنلسلوتعل

آشوهالسهسی.ل

مهسبلسبهشدلتهلگتموعلگ وهنلگتجهیلپا ل وافر

لیالسهحرعل

بهلبااس لستهت ل ابوطلبعلتعررنلتوگل ل صلو لPCRل

گتصه لآزهسناههلوجویلیگای.لستلهت ل ولولول لبلعلیسل ل

سللوتعل13لبللهلهللالیولآزللهسنال ابوطللعلولبوسل لتللاگیيل

آ د لیالگتنلپژوهشلبهلستهت لبروشر رهت لل(آس ونلتخ رلال

سهللهت ل3417لسوکائوترللدیلکللعلیالسللهت لNCBIلبللهلکللدل

سوتعهلهت ل
قمدهه)له لخوگس لیگای.لآس ون لتخ رالقمدلههیل ل
ل

lcl|4417لسه لن گایلشد لگس ل لتوگنلبهلگط رمهنلن ل ل

کللعلبللعلممللوگنلالکتوبهسللراو لپوستللهاو لتشللخرصلیگی ل

سللوتعل13لکللعلبللاگیلتللوگل لتللهب لگستخلله لشللدلتو ل لگسل

شدسدلتتتردلکممد لگتنل طابلگس .لل

سللوتعلهللهیلالکتوبهسللراو لپوستللهاو لگس ل .لگسل ج للوعل

یالگتنلپژوهشلبهلهديلبااس لخوگصلضد رواوب ل

PCRههیلگسجه لشد ل شخصلشدلکعلسلوتعلهلهیلشل ها ل

بعلمموگنلتو لگسلوتژن لههیلتکلپاوبروترک،ل رزگنلگثلالل

،3ل،6ل31لول31لبهسدههت ل شهبعلسوتعل13لولس وسعلگستهسدگایل

ضللد رواوب لالکتوبهسللراو لپوستللهاو لهللهیللجدگسللهسیل

الکتوبهسراو لپوستهاو سوتعلS304ل71لتشلورللیگیسلدل.لگسل

شد لبالاویلباخ لپلهتوژنلهلهیلشلهت للیسلتگه للنلوگا ل

سظالاتخ لشمهس لسلوتعلهلهیلتلهیللشلد لل(،3ل،6ل،31ل،31ل

ههیلگسردلالکترکلبلاگیل
گاستهب لشدلل(.)1لتوگسهت لبهکتایل ل

)13لولسوتعلگستهسدگایلبهسرا لشول له تمد.لبالگسه لگتلنل

تولردلگسردل()11لولتاکربهتلضد رواوب لگسلیتابهسلبلاگیل

تهفتعههل لتوگنلسترجعلناف لکعلسوتعلهلهیل،3ل،6ل،31ل31ل
ل

سگهدگایل وگیلز گت ل وایلگسلت هی لبلوی لگسل ل.لتخ رلال

گسلنوسعلالکتوبهسراو لپوستلهاو لله لتمدل.لگتلنل
ل
ول13لقطعهًل

وگیلز گت لتوسلطلبلهکتایلهلهی لگسلردلالکترلکل قلدگال

بللهکتایلگسلس وسللعلهللهیلستتللونلسللهتالسقللهطلیسرللهلگسلج اللعل

کابوهرداگتههیلیالیسلتا لاگلکلههشل ل لیهلدلولبلعل
ل

گلجزگتللا،لگسل هسره،لتاکرللعلولگتتهلرللهلسرللزلجللدگلشللد لگسل لول

تولردلگسوگم لگسل ولوو لههیلبهلجا ل ولوول لپهترنل مجال

تهفتعههیلگتنلپژوهشلبهلستهت لتهیلشلد لیال ملهب ل ختال ل
ل

لشویلکعلگتنلتاکربلهتلفعهلرل لض لد رواوب لگسلخلویل

ه لخوگس لیگای.لل

سشللهنل ل لیهمللدلل(6لول.)11لگسلج اللعلگتللنل للوگیل ل لتللوگنل

فصامه علما

376لل

-لپژوهش لست

لشمهس ل رواوگانهسر لهه،لسه لچهها ،لش ها ،31لبههال3114

گسللردههیلآل ل لسظرللا:لگسللردلالکترللکل(11لول،)11لگسللردل

باگبالهالیت کلگس ،لت هوتلیال رلهسگرنلقطلالههللعلملد ل

گسللترک،لگسللردلپاوپروسرللکل،لپاگک للردلهرللداوژنل،لییل

اشدل شههد لشد لیالگتنلاو لقهبللپرشلبرم لگس .لل

گک ردلکابن،لییلگسترل،لتاکربهتلبهلوسنل ولوول لپهترنل

یال وایلبهکتایلشرگولیت هستایلیالاو لگستشلهالگسل

سظرا:لائوتاتنلولائوتایلسلروارنلتوسلطللالکتوبهسلراو ل

چههللکلسللوتعل1لبللهل رللهسگرنلقطللالههلللعلمللد لاشللدلل

اوتای،73ل-1پراولردونل -7-لکابوک رارکلگسردلتوسلطل

ل4/14347ل±ل36/11111ل را ل تلال،لسلوتعل12لبلهل رلهسگرنل

گسلللتاپتوکوکو لبلللووتس،71لالکتوبهسلللراو لکلللهسئ ل

1/13477ل±ل37/1111ل را ل ل تللالولسللوتعل6لبللهل رللهسگرنل

ستانوسلللعلسلللویوپوستهاو ل،71لالکتوبهسلللراو لکلللهسئ ل

تالیگاگیلاتبعهلهی لگو لتلهل
ل
3/71071ل±ل 31/11111ل را ل

ولبهکتاتوسللرنهللهلسظرللالسهت للرنل77لول
ل
ستانوسللعلکللهسئ 74ل

سو له تمد.لبهلتوجعلبعلگلگویل قهو

لبلعلگسلردلولصل اگلل

پوستهات للرن76لاگلسلله لبللایلل(.)11لبللعلتللهسن لکش ل لهللهیل

(جدو ل)1لسوتعل6لنزتمعل مهسلبلتلایلبلاگیلگستخله لبلعل

آزهسنالجدتدیلگسلبهکتایههیلگسردلالکترکلبهل زگتلهیل
ل

ممللوگنلپاوبروترللکلگسلل ل.لیالاو لگستشللهالگسلیت للک،ل

کهاباییل ه لیالصمع لتوسععلتهفتعلگسدلل(.)31لل

ههیل13لول17لبهل رلهسگرنل1/11111ل رال ل تلالیگاگیل
سوتع ل
ل

ستللهت لحهصللللگسلپللژوهشلحهضللالسشللهنل ل لیهللدلکللعل

برشتاتنلخهصر لضد رواوب له لتمدلکلعلسلوتعل13لبلهل
ل

سوتعههیلالکتوبهسراو لپوستلهاو لجلدگلشلد لیگاگیلآثلهالل
ل

توجعلبعلگتنلکعلیال قهبللس کلهلهیلصل اگویلولشلاگتطل

ضد رواوب لچش گرایلبلالاویلگتلنلپلهتوژنلهلهیلشلهت لل

گسردیلب رهال قهو لگس لتاجر لیگی ل لشوی.لل
بهلتوجلعلبلعلگتلنلکلعلالکتوبهسلراو لپوستلهاو للسقلشل

ل لبهشللمد.له هسگوسللعلکللعلیالجللدو ل31لسشللهنلیگی لشللد ل
گس ،لیال وایلبلهکتایلگشاتشلرهلکال للیالاو لگستشلهالگسل

ه

چههلللک،لسلللوتعل16لبلللهل رلللهسگرنل3/37401ل±ل34/6660ل

تللکلپاوبروترللکلگسلگه ر ل لوتللژ لگلیلباخللوایگالگسل لل

تالیگاگیلبرشتاتنلخهصر لضد رواوب لگس .لگتلنل
ل
را ل

بملللهباگتنلسلللوتعهلللهیلالکتوبهسلللراو ل
ل
(،36ل11لول،)14ل

ههیلص اگویلب رهال قهو لولس لب لبلعل
سوتعلیالباگبالس کل ل

پوستهاو لجدگسهسیلشد لگسلستتونلبو لگتاگن ل ل لتوگسملدل

ههیلباگبال1لول1لسرزلب لرهال قلهو ل
گسردتتع ل
ل
شاگتطلگسردیلیال

بعلمملوگنلپاوبروترلکلهلهیلبلهلقو لیالسظلالنافتلعلشلوسدل.ل

گس لل(جدو ل)1لولقهبار لگست هی لبعلمملوگنلپاوبروترلکلاگل

حضللوالگتللنلبللهکتایلهللهلیال صللوالتلفللاآوایلشللد ل

بللرشتللاتنلخهصللر ل
یگای.لیالاو لگستشللهالگسلیت للکل،ل ل

ستتللون،لگاس لز ل گت ل صللو لاگلبللهاللبللای لوخللوگصل

ضد رواوب لیالباگبالگشاتشرهلکا لبعلسلوتعلهلهیل1لول7لبلهل

گاسش مدلپاوبروترو لاگلبعل صو لگضهفع ل ل لکملدل.لگتلنل

رهسگرنل1/70017ل±ل1/1111ل را ل تال تعاقلگس .لگتلنلیول

طهلععل لتوگسدلسخ ترنلنلزگا لیال لوایلبلهکتایلهلهیل

لبهالت لس لب لبلعلصل اگلولشلاگتطل

گسردلالکترکلولپاوبروترکلجدگلشد لگسلستتلونلگتلاگنلاگل

گسردیله تمدلول لتوگسملدلبلعلمملوگنلپاوبروترلکل صلايل

گاگتعلیهدلکعلبهلستهت لسهتالکشوالههله خلوگس لیگایلل(-31ل

شللوسد.لبللهلتوجللعلبللعلگتللنلکللعل رللزگنلتاقللر لسللوتعلهللهیل

،36ل،31ل11لول.)11لهاتللهیو70لوله وللهاگنلیالسلله 1131ل

لالکتوبهسراو لپوستهاو لجدگسهسیلشد لیالهالچههکلیول

هللهیلالکتوبهسللراو لپوستللهاو لولالکتوبهسللراو ل
ل
ل
نوسللع

سوتعلسرزلیگاگیل قهو

لیالتخ رالولفاآوایلستتونلگت هل لکمدلولبعلمموگنل
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لل...جدگسهسیلالکتوبهسراو لپوستهاو ل گسلگاقه ل ختا لستتونلبو لگتاگنلولبااس لفعهلر لضدل رواوب لآنلبالیولبهکتای
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Abstract
Introduction: Treatment with microorganisms is a new developing method that in this field,
probiotic bacteria, especially lactic acid bacteria have a significant role. Olive is a productive
and useful Iranian native plant which is rich in lactic acid bacteria. In this study, a number of
Lactobacillus plantarum strains were isolated from Iranian native olives and some of their
probiotic properties were investigated.
Materials and methods: At first, different strains of lactic acid bacteria were isolated from
Iranian native olive on MRS agar medium, and after biochemical and molecular identification of
bacteria, some probiotic properties such as acid and bile salt tolerance; and antimicrobial effects
against two pathogenic species of Enterobacteriaceae, Escherichia coli (PTCC1399) and
Shigella dysenteriae (PTCC1188) were studied by disk and well diffusion agar methods.
According to error reduction, each test was performed in triplicate. Average zone of inhibition
for each strain was compared by one-way ANOVA.
Results: According to biochemical tests, 57 percent of 28 isolated lactic acid bacteria were
identified as Lactobacillus plantarum. Among these strains, 75 percent and 81.5 percent were
acid and bile tolerance respectively. In the molecular analysis, 6 strains were shown specific
bands in PCR reaction which performed by specific primers designed for Lactobacillus
plantarum. The results described antimicrobial effects of Lactobacillus plantarum isolated from
Iranian native olives on two enteric pathogens, Escherichia coli and Shigella dysenteriae.
Discussion and conclusion: According to probiotic properties of isolated Lactobacillus
plantarum from Iranian native olives, using them is acceptable as an important and practical
approach to prevent infectious disease and its treatment due to Escherichia coli and Shigella
dysenteriae.
Key words: Lactobacillus plantarum, probiotic, Olive, Enteric pathogens, Antimicrobial effect
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