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چکیذٌ
ایي تحقیق ثِهٌظَر خذاعبسی ٍ ؽٌبعبیی ثبکتزیّبیی کِ قبدر ثِ تحول ؽزایط پبعتَریشاعیَى آة پزتقبل ّغتٌذ ،اًدبم ؽذ .در ایي
ثزرعیً 16 ،وًَِ آة پزتقبل تْیِ ٍ در ؽزایط اعتزیل هَرد هطبلؼِ قزار گزفتٌذ .هقذار  0/5هیلیلیتز اس ًوًَِ در هحیط اٍرًح عزم آگبر،
تلقیح ٍ در دهبی  43درخِ عبًتیگزاد گزمخبًِ گذاری گزدیذ ٍ عَیِّب ثب اعتفبدُ اس آسهَىّبی ثیَؽیویبیی ؽٌبعبیی ؽذًذً .تبیح ًؾبى
داد کِ اس ً 16وًَِ آة پزتقبلً 2 ،وًَِ آلَدُ ثِ ثبکتزی ثَدًذ .ثبکتزی خذا ؽذُ اس ایي ًوًَِّب قبدر ثِ رؽذ در دهبی  50درخِ عبًتی
گزاد ٍ تؾکیل کیغت در هحیط اٍرًح عزم آگبر ثَد .ایي خذایِ پظ اس ؽٌبعبیی ثب اعتفبدُ اس آسهَىّبی عیغتن طجقِثٌذی لیٌِ ،گًَِ
 Bacillus licheniformisتؾخیص دادُ ؽذ .ثبکتزی هذکَر ػلیرغن ثیوبریسا ًجَدى ،هوکي اعت در ؽٌبعبیی اٍلیِ ثب ثبعیلّبی
هَخَد در آة هیَُ کِ ػبهل فغبد ّغتٌذ اؽتجبُ گزفتِ ؽَد ،لذا ثبیذ آسهَىّبی هتوبیش کٌٌذُای را ثزای خذاعبسی آى اس
آلیغبیکلَیبعلَطّب اًدبم داد تب آة هیَُ تَلیذی ثِاؽتجبُ آلَدُ گشارػ ًؾَد .ثِػالٍُ خذاعبسی ایي ثبکتزی ًؾبى دٌّذُ ًبهٌبعت ثَدى
ؽزایط اػوبل ؽذُ ثزای اس ثیي ثزدى ثبکتزیّبی هَخَد در آة هیَُ اعت ٍ هوکي اعت اهکبى رؽذ ثبکتزیّبی ػبهل فغبد آة هیَُ ًیش
فزاّن ؽَد.

ياژگبن کلیذی :فغبد هیکزٍثی ،آة هیَُ.Bacillus licheniformis،

مقذمٍ
پبعتَریشاعیَى در ًَؽیذًیّبی غیز الکلی ثب اعیذیتِ

هثجت ٍ هیلِای ؽکل ،ثیَّاسی اختیبری ،تَلیذ کٌٌذُ-

کنتز اس  ،4در ؽزایط  65درخِ عبًتیگزاد ثِهذت 15

ی اعیذ اس ایٌَسیتَل ،احیب کٌٌذُی ًیتزات ٍ دارای

دقیقِ اًدبم هیگیزد ( .)Yokota et al., 2008در

قبثلیت رؽذ در دهبی  13ٍ60درخِ عبًتیگزاد هیثبؽذ

ایزاى زٌذیي رٍػ ثزای پبعتَریشاعیَى آة هیَُ ٍخَد

ٍ ثیؾتزیي حغبعیت را ثِ آًتیثیَتیک عفبلکغیي ثب

دارد کِ هْنتزیي آى پبعتَریشاعیَى در دهبی  70تب

ّبلِ ػذم رؽذ  44هیلی هتز دارد .ایي گًَِ دارای

 75درخِ عبًتیگزادثِهذت  20دقیقِ هیثبؽذ .ایي

عزػت رؽذ ٍ پخؼ ؽذى ثبالیی در هحیط کؾت اعت

ؽزایط ثِ ثبکتزیّبی غیزهقبٍم ثِ دهب ،اخبسُ رؽذ

ٍ اس آى در صٌؼت ثزای تَلیذ پزٍتئبس اعتفبدُ هیؽَد

ًویدّذ ٍ تٌْب ثبکتزیّبیی کِ ثِ دهب ٍ اعیذ هقبٍم

( Bisset and Street, 1973; Wyrick and

ّغتٌذ ،پظ اس اًدبم پبعتَریشاعیَى ،تَاًبیی ثقبء در

ّ ،)Rogers, 1973نزٌیي تَاًبیی تَلیذ آًتیثیَتیک

آة هیَُ را دارًذ .اس خولِ ایي ثبکتزیّب

ثبعیتزاعیي را دارد ٍ ثِ آًتیثیَتیکّبی ثبعیتزاعیي ٍ

آلیغبیکلَثبعیلَطّب هیثبؽٌذ کِ ػبهل فغبد آةهیَُ

پلیهیکغیي  ٍ Bعفیکغین هقبٍم اعت ( Mandal et

ّغتٌذ .در هیبى عبیز گًَِّبی ثبعیلَط ،اعپَرّبی

 ٍ )al., 2005; Podleseket al., 1995اّویت ٍیضُای

ثبکتزی  B. licheniformisدارای هقبٍهت دهبیی

در صٌبیغ تَلیذ هَاد ؽَیٌذُ دارد ثِطَریکِ پزٍتئبس

ثبالیی ثَدُ ٍ دهبی  135درخِ عبًتیگزاد را تحول

ّبی قلیبیی هْوی اس قجیل عَثتیلیغیي ٍ BPB

هیکٌٌذ ( ,Simmonds et al., 2003; Janštová

عَثتیلیغیي کبرلغجزگ اس ایي ثبکتزی ثِدعت هیآیذ

 .)and Lukášová, 2001ایي ثبکتزی خبکسی ،گزم

( ;; Jacobs et al., 1985فالحت پیؾِ ٍ ّوکبراى،
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گشارػ آلَدگی آة پزتقبل پبعتَریشُ ثِ ثبکتزیBacillus licheniformis

ّ .)1384نزٌیي اس B. licheniformisثزای کٌتزل

ؽبخص ثِصَرت کؾت ثبکتزی ٍ قزار دادى دیغک

سیغتی ثزخی ثیوبریّبی غذایی گیبّی اس خولِ کٌتزل

آًتیثیَتیک در هحیط هَلز ّیٌتَى آگبر صَرت گزفت

ثیوبریّبی هیَُ اًجِ ٍ کٌتزل کپک خبکغتزی رٍی

( .)CLSI, 2007عَارهیٌگ ایي ثبکتزی در هحیط

عیت اعتفبدُ هیؽَد ( Silimela and Korsten

کؾت ًَتزیٌت آگبر ٍ هَلز ّیٌتَى آگبر ٍ اٍرًح عزم

 .)2007; Jamalizadeh, et al., 2008هطبلؼِ حبضز

آگبر ثب اعتفبدُ اس هیکزٍعکَح ًَری هَرد ثزرعی قزار

ثب ّذف خذاعبسی ٍ ؽٌبعبیی ایي ثبکتزی هقبٍم ثِ

گزفت ٍ رًگ آهیشی اعپَر ثبکتزی ثب اعتفبدُ اس رًگ

حزارت در آة پزتقبل اًدبم ؽذ.

هبالؽیت گزیي اًدبم ؽذ.

مًاد ي ريشکبر

وتبیج

ثِهٌظَر اًدبم آسهبیؼً 16 ،وًَِ آة پزتقبل در پبکت

ثزاعبط عیغتن طجقِ ثٌذی لیٌِ ،اس ً 16وًَِ آة

ّبی پالعتیکی ثب پَؽؼ آلَهیٌیَهی ثِصَرت درة

پزتقبل هَرد آسهبیؼ 2 ،ثبکتزی خذا ؽذُ

ثغتِ هَرد اعتفبدُ قزار گزفت .پظ اس ضذػفًَی ًبحیِ

 licheniformisتؾخیص دادُ ؽذً .تبیح آسهَىّبی

درة آة هیَُّب ثٍِعیلِ الکل ٍ در کٌبر ؽؼلِ ،هیشاى

ثیَؽیویبیی در خذٍل  1هؾبّذُ هیؽَد .در ایي

 0/5هیلیلیتز اس آة هیَُ ثب اعتفبدُ اس عوپلز ٍ

هطبلؼِ قبثلیت رؽذ ایي ثبکتزی ثز رٍی هحیطّبی هَلز

عزعوپلزّبی اعتزیل ،ثزداؽت ؽذ ٍ در دٍ هحیط

ّیٌتَى آگبرًَ ،تزیٌت آگبر ،پَتیتَ دکغتزٍس آگبر ٍ

پَتیتَ دکغتزٍس آگبر (دارای عیکلَّگشاهیذ ثِهٌظَر

اٍرًح عزم آگبر ًیش هَرد ثزرعی قزار گزفت ٍ هؾخص

خلَگیزی اس رؽذ قبرذ ٍ هخوز) ٍ اٍرًح عزم آگبر ،ػول

ؽذ کِ ایي ثبکتزی ثیؾتزیي قبثلیت رؽذ را ثز رٍی

تلقیح صَرت گزفت .هحیطّبی کؾت در دهبی 45

هَلز ّیٌتَى آگبر ٍ اٍرًح عزم آگبر دارد ،ثِطَریکِ ثب

درخِ عبًتیگزاد ثِهذت  3-5رٍس گزمخبًِ گذاری

کؾت یک لَح اس ایي ثبکتزی در یک گَؽِ اس پلیت

ؽذًذ .پظ اس ایي هذت ،ثِهٌظَر کؾت خبلص ،کلٌی

 2/5عبًتیهتزی اٍرًح عزم آگبر ،ثؼذ اس قزارگیزی پلیت

ّبی ظبّز ؽذُ ثز رٍی هحیط ّبی کؾت هدذداً ثز

در گزمخبًِ ثب دهبی  43درخِ عبًتیگزاد ثِهذت 24

رٍی هحیط اٍرًح عزم آگبر ثِرٍػ خطی کؾت دادُ

عبػت ،توبم هحیط کؾت را فزا گزفت .ایي ثبکتزی در

ؽذًذ .عپظ آسهَىّبی هختلف تؾخیص ثیَؽیویبیی

هحیط کؾت اٍرًح عزم آگبر ،عطح کؾت را ثِحبلت

ثز اعبط عیغتن طجقِ ثٌذی لیٌِ اًدبم گزفت .تغت

ریؾِایی در هیآٍرد ٍ هیتَاى اس ایي حبلت ثزای

آًتی ثیَگزام ایي ثبکتزی ثزای آًتی ثیَتیکّبی

ؽٌبعبیی ایي ثبکتزی اعتفبدُ ًوَد.

B.

خذٍل ً -1تبج آسهَىّبی ثیَؽیویبیی ثزای ؽٌبعبیی یبکتزی Bacillus licheniformis
احیبی ًیتزات

تغت تَلیذ H2S

تغت اًذٍل

تغت کبتبالس

تغت گزم

تغت عیتزات

تغت صالتیي

تغت الکتَس

تغت َّاسی

تغت اٍرُ

تغت VP

تغت MR

ّیذرٍلیش ًؾبعتِ

رؽذ در خبر ثیَّاسی

رؽذ در دهبی60

رؽذ در دهبی 65

رؽذ در دهبی 13

تَلیذ اعیذ اس گلَکز

تَلیذ گبس اس گلَکش

ًتبیح

+

-

-

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

-

بحث
اعپَر ثبکتزی  B. licheniformisهقبٍم ثِ دهب ٍ

اعپَر خبرج ؽَد ٍ در هحیط رؽذ ٍ تکثیز کٌذ .گشارػ

اعیذ اعت ٍ دهب ٍ ؽزایط اعتزیلیشاعیَى را تحول کٌذ

آلَدگی آةهیَُّب ثِ ثبعیلَطّبیی ّوسَى ثبعیلَط

لذا هیتَاًذ در هَاد غذایی ثؼذ اس فزایٌذ اعتزیلیشاعیَى

عزئَط ٍ ثبعیلَط عبثتیلیظ در هطبلؼبت قجلی

سًذُ ثوبًذ ٍ درصَرت ایدبد ؽزایط هٌبعت اس حبلت

گشارػ گزدیذ اعت (ؽزافتی زبلؾتزی ٍ ؽزافتی
24
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مجله میکروب شناسی مواد غذا ئی
زبلؾتزیٍ )1387 ،لی گشارؽی هجتٌی ثز تؾخیص

فغبد هحصَل ؽَد .توبهی ثبکتزیّبی خذا ؽذُ اس آة

آلَدگی ثِ ثبکتزی  B. licheniformisدر آة هیَُّب

هیَُّب ،ثبکتزیّبیی ّغتٌذ کِ اس هحیط اطزاف در

در ایزاى یبفت ًؾذ .اس گشارؽبت صَرت گزفتِ در عبیز

حیي تَلیذ ،سهبى ًگْذاری ٍ حول ٍ ًقل ٍ خبثدبیی،

کؾَرّب هیتَاى ثِ خذاعبسی اعپَر ثبکتزی اس آة

تَعط افزادٍ ،عبیل ،تدْیشات غیز اعتزیل ٍ آعیتّبی

عیتَّ ،یر ٍ گَخِ ( Rodriguez, Cousin et al.,

ٍاردُ ثِ ظزٍف آة هیَُ قبثل اًتقبل ثِ آةهیَُّب هی-

1992; Grande, Lucas et al., 2006; Tola and
 ٍ )Ramaswamy 2014اس عبیز هَاد غذایی هیتَاى

ثبؽٌذ کِ در توبهی ایي هزاحل ثب دقت ثیؾتز ،ؽزایط
تَلیذ ٍ ًقل ٍ اًتقبل ٍ ًگْذاری ثْتز ،قبثل کٌتزل هی-

ثِ آردً ،بى ،ؽیز ٍ هبعت اؽبرُ کزد ( Mansour et

ثبؽذ.

al., 1999; Sorokulova et al., 2003; Tanaka,
ّ .)Ito et al., 2012نزٌیي گشارػ هغتقیوی هجٌی

مىببع

ثز خذاعبسی ایي ثبکتزی اس آة پزتقبل ارائِ ًؾذُ اعت.

 .1ؽزافتی زبلؾتزی ،فزّبد ٍ ؽزافتی زبلؾتزی ،رضب.

ثب تَخِ ثِ خذاعبسی ایي ثبکتزی اس آة عیت ٍ گَخِ

( .)1387ثزرعی هیشاى ؽیَع آلَدگی ثبکتزیبیی ٍ

کِ ّز دٍ دارای ؽزایط اعیذی ّغتٌذ ،احتوبل رؽذ

ػَاهل هزتجط در آة هیَُّبی ثغتِ ثٌذی ،ؽْزکزد

ایي ثبکتزی در آة پزتقبل (ثِ دلیل ٍخَد ؽزایط

 .1385هدلِ داًؾگبُ ػلَم پشؽکی ؽْزکزد ،دٍرُ ،10

اعیذی) ًیش ٍخَد دارد ٍ هطبلؼِ حبضز ًیش ایي هَضَع

ؽوبرُ  ،1صفحِ .48-53

را تأییذ هیکٌذ .ثبکتزی  B. licheniformisدارای

 .2فالحت پیؾِ ،حویذرضب ،.خاللی ،هحوَد ،.ثبداهی،

تَاًبیی رؽذ عزیغ در هحیط کؾت هیثبؽذ ( Bisset

ًبصز ٍ هزداًیً ،بدیب .)1384( .تَلیذ ٍ خبلص عبسی

 .)and Street, 1973ایي هَضَع ًیش در هطبلؼِ هب

آًشین پزٍتیبس قلیبیی اس ثبعیلَط قلیبدٍعت خذا ؽذُ اس

هؾبّذُ ٍ تأییذ ؽذ .ایي ثبکتزی ثب تَخِ ثِ تَلیذ

خبک .هدلِ داًؾگبُ ػلَم پشؽکی رفغٌدبى ،دٍرُ ،4

اعپَرّبی هقبٍم ثِ دهب ٍ اعیذ ،ػلیرغن ثیوبریسا

ؽوبرُ  ،4صفحِ .312-319
3.

Bisset, K., and Street, J. 1973.
Morphological Phases in the Swarm of
Bacillus licheniformis. J General
Microbiol. 76: 369-373.
4. CLSI, 2007. Performance Standards for
;Antimicrobial Susceptibility Testing
Fifteenth Informational Supplement.
CLSI document M100-S15. Clinical and
Laboratory Standards Institute. Wayne,
Pennsylvania.
5. Grande, M., Lucas, R., Abriouel, H.,
Valdivia, E., Ben Omar, N., Maqueda,
M.,
Martínez-Cañamero,
M., and
Gálvez, A. 2006. Inhibition of Bacillus
licheniformis LMG 19409 from ropy
cider by enterocin AS‐48, J Appl
Microbiol. 101: 422-428.

ًجَدى اس ایي خٌجِ کِ در ؽٌبعبیی اٍلیِ ثب ثبعیلّبی
هَخَد در آة هیَُ کِ ػبهل فغبد ّغتٌذ هوکي اعت
اؽتجبُ گزفتِ ؽَد ،قبثل اّویت اعت ٍ ثبیذ آسهَىّبی
هتوبیش کٌٌذُای را ثزای خذاعبسی آىّب اس
آلیغبیکلَثبعیلَط اًدبم داد تب آة هیَُ تَلیذی ثِ-
اؽتجبُ آلَدُ گشارػ ًؾَد .آسهَىّبیی را کِ ایي
گشارػ ثزای هتوبیش کزدى آلیغبیکلَثبعیلَط اس ایي
گًَِ پیؾٌْبد هیکٌذ ،احیبی ًیتزات ٍ ّیذرٍلیش

ًؾبعتِ هیثبؽذ کِ ّز دٍ تغت در آلیغبیکلَثبعیلَط
هٌفی ٍ در  B. licheniformisهثجت هیثبؽٌذ .ػالٍُ
ثز ایي ،ثزٍس ایي آلَدگی ًؾبى دٌّذُ ایي اعت کِ
هوکي اعت عبیز ثبکتزیّبی هقبٍم ثِ پبعتَریشاعیَى،
در آة هیَُّبی پبعتَریشُ ثبقی هبًذُ ثبؽٌذ ٍ درصَرت
ًگْذاری آة هیَُ در ؽزایط هٌبعت رؽذ آًْب ،هَخت
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