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چکیده
هدف از این مطالعه ،ارزیابی خواص پروبیوتیکی و رابطه فیلوژنتیکی جدایههاي الکتیکی غالب خمیرترش آرد کامل جو بود .ابتدا بااکتريهااي
اسید الکتیک جدا شده به کمک  PCRداراي پرایمر اختصاصی شناسایی گردیدند .سپس ویژگیهاي پروبیاوتیکی آنهاا شاامل زنادهماانی در
شرایط شبیهسازي شده دستگاه گوارش ،اثر آنتاگونیستی در برابر استافیلوکوکوس اورئوس ،لیستریا منوسیتوژنز ،اشرشیا کلی و سالمونال انتریکا
به عنوان شاخصهاي باکتریایی غذازاد ،قابلیت تجمعی در برابر اشریشیا کلی و سالمونال انتریکا به عنوان عوامل عفونی روده و همچنین مقاومت
این جدایهها در برابر برخی از آنتیبیوتیکهاي رایج مورد بررسی قرار گرفت .براي تعیین رابطه قرابتی جدایههاي الکتیکی نیز از ترسیم درخت
فیلوژنتیکی بر اساس روش بیشترین درستنمایی استفاده شاد .تاوالییاابی مصصاوال  ،PCRمنجار باه شناساایی الکتوباسایلوس بارویس،
الکتوباسیلوس کوریا ،پدیوکوکوس پنتازاسئوس و ویسال سیباریا به عنوان باکتريهاي اساید الکتیاک غالاب خمیرتارش آرد کامال جاو شاد.
الکتوباسیلوس برویس در مقایسه با جدایههاي الکتیکی دیگر به شکل معنیداري ( )P>5/57از زندهمانی بیشتري در  pH=2و نمک صافراوي
 %5/3برخوردار بود .بیشترین قطر هاله عدم رشد هر چهار شاخص باکتریایی نیز تصت تاثیر پادیوکوکوس پنتازاسائوس ایجااد شاد .همچناین
قابلیت تجمعی پدیوکوکوس پنتازاسئوس در برابر اشریشیا کلی و سالمونال انتریکا از سه جدایه الکتیکی دیگر به شاکل معنایداري ()P>5/57
بیشتر بود و هر چهار جدایه الکتیکی در برابر ونکومایسن از خود مقاومت نشان دادند .آنالیز درخت فلیوژنتیکی توالیهاي همردیا شاده نیاز
نشان داد که الکتوباسیلوس کوریا و پدیوکوکوس پنتازاسئوس داراي قرابت فیلوژنتیکی بسیار زیادي به یکدیگر بودناد در ااالی کاه بیشاترین
فاصله ژنتیکی نیز بین الکتوباسیلوس برویس و ویسال سیباریا مشاهده گردید.
واژگان کلیدی :خواص پروبیوتیکی ،رابطه فیلوژنتیکی ،خمیرترش آرد جو ،جدایه الکتیکی.

مقدمه
باکتريهاي اسید الکتیک ( )LAB1که فلور میکروبی غالاب

اسپورزا بوده و مصصول اصلی تخمیر کربوهیدرا هاا توساط

بسیاري از فرآوردههاي تخمیري را به خاود اختصااص مای-

آنها اسید الکتیک است ( Patil et al., 2010; Gaspar et

دهند در گروه ارگانیسمهااي کاامال ایمان ( )GRAS2قارار

 .)al., 2013بسیاري از باکتريهاي اسید الکتیاک خصوصاا

میگیرند .این باکتريها ،میلهاي یا کروي شکل ،گرم مثبات،

برخی از سویههااي الکتوباسایلوس و بیفیادوباکتریوم داراي

کاتاالز منفی ،غیر متصرک ،بیهوازي یا میکروآیروفیل و غیار

قابلیتهاي پروبیوتیکی هستند ( ;Salminen et al., 2004

 .)Cabellero et al., 2016پروبیوتیک اصطالااً باه کشات
میکروبی زنده و فعالی اطالق میشود که ضمن بقاء و تجماع

1. Lactic Acid Bacteria
2.Generally Recognized as Safe
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رابطه فیلوژنتیکی و خصوصیا پروبیوتیکی
در دسااتگاه گااوارش ،داراي اثاارا فیزیولااوژیکی مثبتاای باار

مذکور به دلیل خاصایت آبگریازي بااالي دیاواره سالولی از

مصرف کننده باشد .پروبیوتیکهاا از ویژگایهااي متعاددي

قابلیت آنتاگونیستی و اتصال مناسبی در برابار بااکتريهااي

همچون خاصیت ضد میکروبی ،مقاومات باه اساید معاده و

بیماريزا نیز برخوردار بود ( .)Todorov et al., 2008پاتیل

امالح صفراوي ،اتصال به سطوح مخاطی و اتصال به باکتري-

و همکاران ( )2515نشان دادناد کاه جدایاههااي الکتیکای

هاي بیماريزا و همچنین توانایی تشاکیل کلنای در روده یاا

پروبیوتیک به واساطه تولیاد متابولیاتهااي ضاد میکروبای

واژن برخوردارند .این میکروارگانیسمها به عناوان جاایگزین

مختل مانند اسیدهاي آلی ،پراکسید هیادروژن ،پپتیادهاي

آنتیبیوتیاکهاا و نگهدارنادههااي سانتزي در پیشاگیري و

زیساات فعااال و اگاازوپلاایساااکاریدها از قابلیاات مهااار

درمان عوارض بسیاري از عوامل عفونی و بیماريزاي دستگاه

میکروارگانیساامهاااي عاماال فساااد و بیماااريزاي غااذازاد

گوارش نیز مورد استفاده قرار مایگیرناد ( Saarela et al.,

برخوردارند .تولید این ترکیبا ضد میکروبی بر افزای

زمان

 .)2000; Saad et al., 2013خمیرتارش مصصاول تخمیار

ماندگاري و ایمنی میکروبی فارآوردههااي غاذایی نیاز ماوثر

غیر اسپتیک آب و آرد غال است که یکی از بهترین مناابع

است ( .)Patil et al., 2010لی و همکاران ( )2513نیاز باه

شناخته شده براي باکتريهاي اسید الکتیاک داراي ویژگای-

بررسی ویژگیهاي پروبیاوتیکی ساویههااي مختلا ویساال

هااي پروبیاوتیکی باه شامار مایآیاد ( Poutanen et al.,

سیباریا و ویسال کونفوسا پرداختناد .در ایان پاژوه  ،تماام

 .)2009; Manini et al., 2016در اکثر اناوا خمیرتارش،

سویههااي ویساال سایباریا در  pH=2از باین رفتناد اماا در

یک گستره ویژه از باکتريهاي اسید الکتیک ،غالب میشاوند

 pH=3داراي مقادیر زندهمانی اندکی بودند .همچنین میازان

که در ویژگیهاي خمیرتارش تولیادي نظیار خاصایت ضاد

زندهمانی ویسال کونفوسا در  pH=2و نمک صفراوي  %5/3به

کپکی و ضد بیاتی آن به شد

ترتیب  25/2و  %122/2گزارش شاد کاه اااکی از افازای

موثر هستند ( Corsetti and

 .)Settanni, 2007بررسیهاي انجام شده توساط مصققاین

رشد این جدایاه در اضاور نماک صافراوي باود .مصققاین

مختلا در راسااتاي جداسااازي و شناسااایی باااکتريهاااي

مذکور در نهایت ویسال کونفوساا را باه عناوان یاک بااکتري

پروبیوتیک موجود در مصصوال تخمیري غالته و استفاده از

داراي ویژگیهاي پروبیوتیکی مناسب معرفی نمودناد ( Lee

آنها جهت تولید فرآوردههاي غذایی ساالمتیبخا  ،نشاانگر

 .)et al., 2013لی و همکاران ( )2512نیز با بررسی قابلیات

اهمیت این باکتريها در ایمنی و سالمت مصرف کننده می-

پروبیوتیکی جدایههاي الکتیکی دریافتند که میزان زندهمانی

باشد .تودوروو و همکاران ( )2552ویژگایهااي پروبیاوتیکی

آنها در  pH=3و در اضور  %5/3نمک صافراوي باه ترتیاب

بااکتريهااي اساید الکتیاک جادا شاده از باوزا (نوشایدنی

 %37/7-72/7و  %35/11-72/73باود .همچناین تماام ایاان

تخمیري مبتنی بر غال ) را مورد مطالعه قرار دادند .تماامی

جدایهها به آنتیبیوتیاکهااي آمپایسایلین ،کلرامفنیکاول،

باکتريهاي اسید الکتیاک جادا شاده از باوزا توانساتند در

سیکلوهگزامید ،اریترمایساین ،نئومایساین ،استرپتومایسان،

 pH=3و در اضور  %5/3نماک صافراوي زناده ماناده و باه

تتراسااایکلین و ریفامپیسااین اساااس ،ولاای نساابت بااه

واسطه تولید ترکیباا باکتریوساینی از رشاد بااکتريهااي

ونکومایسین مقاوم بودند ( .)Lee et al., 2016اخیرا مانینی

بیماريزا جلوگیري کنناد .در ایان باین ،درصاد زنادهماانی

و همکاااران ( )2512بااا بررساای ویژگاایهاااي پروبیااوتیکی

الکتوباسیلوس فرمنتوم در شرایط شبیهسازي شاده دساتگاه

باکتريهاي اسید الکتیک جدا شاده از خمیرتارش سابوس

گوارش به شکل مصرزي از سایر جدایهها بیشتر بود .باکتري

گندم دریافتند که خمیرترش نیز مایتواناد باه عناوان یاک
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مجله میکروب شناسی مواد غذائی
منبع غنای از بااکتريهااي اساید الکتیاک باا ویژگایهااي

انجام شد .ابتدا پس از تهیه آرد کامل جو باا مصتاواي 11/2

منصصر به فرد تکنولوژیکی و پروبیوتیکی در نظر گرفته شود.

درصااد پااروتئین 21/5 ،درصااد کربوهیاادرا و  1/5درصااد

ایااان مصققاااین توانساااتند بااااکتريهااااي لویکونساااتوک

خاکستر (بر اساس روشهاي آزماون  12-15پاروتئین-21 ،

مزنتروئیدس ،لویکونستوک سیترئوم ،الکتوباسیلوس برویس،

 35کربوهیاادرا و  52-51خاکسااتر  )AACC, 2010از

الکتوباسااایلوس کورواتاااوس ،الکتوباسااایلوس سااایکی،

مخلوط آن با آب ،خمیرترش تهیاه شاد ( Zannini et al.,

الکتوباساایلوس پالنتاااروم و پاادیوکوکوس پنتازاساائوس را از

 .)2009سااپس بااراي جداسااازي فلااور الکتیکاای غالااب

خمیرترش سبوس گندم ،جداسازي و با روشهااي مولکاولی

خمیرتااارش تولیااادي از کشااات ساااطصی سوسپانسااایون

شناسایی کنند .نتایج این مطالعاه همچناین نشاان داد کاه

خمیرترش پس از چهار بار تکرار فرایند مایهگیاري (افازودن

پدیوکوکوس پنتازاسئوس  ،CE65یک باکتري با ویژگیهاي

بخشی از خمیرترش روز قبل به خمیرترش تولیدي) استفاده

ایدهآل پروبیوتیکی است .باکتري ماذکور از زنادهماانی قابال

گردیااد ( .)Sadeghi et al., 2016باااکتريهاااي غااذازاد

قبولی در شرایط شبیهسازي شده دستگاه گوارش برخاوردار

شاخص مورد استفاده در این مطالعاه شاامل اشریشایا کلای

بود و به واسطه تولیاد متابولیاتهااي ضاد میکروبای مانناد

( ،)PTCC 1399استافیلوکوکوس اورئوس (،)PTCC 1112

اگزوپلیسااکاریدها قابلیات ضاد قاارچی و ضاد لیساتریایی

لیسااتریا منوساایتوژنز ( )PTCC 1298و سااالمونال انتریکااا

مناسبی داشت (.)Manini et al., 2016با توجه به اهمیات

( )PTCC 1709از مرکااز کلکساایون میکروباای سااازمان

جدایههاي الکتیکی پروبیوتیک براي استفاده به عنوان کشت

پژوه هاي علمی و صنعتی ایران تهیه شادند .مصایطهااي

آغازگر در فرآوري مصصوال مختل  ،جداسازي و شناسایی

کشت میکروبی و مواد شیمیایی مصرفی نیز از شرکت مارک

این باکتريها از اکوسیستمهاي تخمیري غذایی نظیار اناوا

آلمان خریداري گردیدند .پس از جداسازي و شناسایی اولیاه

خمیرترش که کمتر مورد مطالعه قرار گرفتهاند ضاروري باه

باکتريهاي اسید الکتیک غالب خمیرترش آرد کامل جو باه

نظار مایرساد .ایان مطالعاه نیاز باا هادف ارزیاابی رابطاه

کمک معیارهاي فنوتیپی مانناد شاکل کلنای و مورفولاوژي

فیلوژنتیکی و خصوصیا پروبیوتیکی جدایاههااي الکتیکای

سلولی ،رنگآمیزي گرم و فعالیت کاتاالزي DNA ،جدایههاا

غالب خمیرترش آرد کامل جو به عنوان یک زیساتگاه غنای

استخراج ( ،Gene Allکاره جناوبی) و توساط  PCRداراي

براي این میکروارگانیسمها به اجرا درآمد.

پرایمر اختصاصی ،تکثیر و متعاقبا مصصوال  ،PCRتاوالی-

مواد و روش کار

یابی ( ،MWGآلمان) گردید .پرایمرهااي ماورد اساتفاده در
این واکن

این مطالعه تجربی در پااییز و زمساتان  1351در دانشاکده

در جدول  1آمده است.

صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان
جدول  -1پرایمرهاي اختصاصی مورد استفاده براي آزمون  PCRشناسایی جدایههاي الکتیکی
میزان اختصاصیت پرایمر

توالی پرایمر  7′به3′

طول توالی هدف

مرجع

باکتري اسید الکتیک

F:AGAGTTTGATCCTGGCTCAG
R: GGTTACCTTGTTACGACTT

 1755جفت باز

Leite et al., 2015
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رابطه فیلوژنتیکی و خصوصیا پروبیوتیکی
 PCRدر اجام نهاایی  35میکارو لیتار شاامل 17

مصاایط  MHA3باااه طاااور ساطصی کشااات داده شاد.

میکرو لیتر ( Red 2X Master Mixآمپلیکون ،دانماارک)،

سپس باه کماک پیپات پاساتور اساتریل ،چاهکهاایی باه

 5/7میکرو لیتر از هار پرایمار 3 ،میکارو لیتار  DNAو 11

قطاار  2میلاایمتاار در مصاایط ،افاار و  15میکاارو لیتاار از

میکرو لیتر آب مقطر در دستگاه ترموسایکلر (کوربت CG1-

سوسپانسیون جدایه الکتیکی فعال شده با  OD255=5/17باه

 ،96اسااترالیا) صااور گرفاات .در مرالااه اول تکثیاار تااوالی

داخل چاهک تلقیح گردیاد .قطار هالاه عادم رشاد بااکتري

هدف ،واسرشت  DNAبا شرو داغ  55درجه سانتیگراد به

شاخص نیزپس از  21سااعت گرمخانهگذاري در دماااي 35

مد  7دقیقه ،آغاز گشته و طی  35چرخه با برنامه ارارتی

درجه سانتیگراد به کمک نرمافازار  Image Jنساخه 1/11

 51درجااه سااانتیگراد بااه مااد  17ثانیااه 71 ،درجااه

تعیین شد ( .)Simsek et al., 2006پس از بررسی فعالیت

سانتیگراد به مد  17ثانیه و  52درجه سانتیگراد به مد

ضد باکتریایی به منظور ارزیابی خاصیت تجمعی جدایههااي

 25ثانیه ادامه یافت .سرانجام ،مراله تکثیر انتهاایی نیاز باه

الکتیکی با اشریشیا کلی و سالمونال انتریکاا (عوامال عفاونی

مد  15دقیقه در دماي  52درجه سانتیگراد خاتماه پیادا

روده) ،سلولهاي ااصال از کشات  21سااعته جدایاههااي

کرد ( .)Leite et al., 2015پاس از شناساایی جدایاههااي

الکتیکی توسط سانتریفوژ یخچالدار (مطابق مرالاه قبال)،

الکتیکی ،میزان زندهمانی آنها در شرایط شابیهساازي شاده

جدا و دو بار توسط بافر فسفا  ،شستشاو داده شاد .ساپس

دستگاه گوارش بار اسااس روش ژاناگ و همکااران ()2511

مخلوط داراي اجمهاي مساوي از سوسپانسیون هر کادام از

بررسی شاد ( .)Zhang et al., 2011بادین منظاور پاس از

جدایههاي الکتیکی و سوسپانسیون باکتري شااخص ماورد

جداسازي مایع رویی فاقد باکتري با  7دقیقاه ساانتریفوژ در

نظر تهیه گردید .جذب نوري سوسپانسیونهاي ماذکور نیاز

دماي  1درجه سانتیگراد باا  15555دور در دقیقاه (هرمال

پس از  1ساعت گرمخانهگذاري در دماي  35درجه ساانتی-

 ،Z-323Kآلمان) ،رسوب باقیمانده به نصاوي کاه جمعیات

گراد در طول موج  255نانومتر خوانده شد (اساپکتروفتومتر

نهایی باکتري در آن به  1×152پرگنه در هر میلیلیتر برساد

 PGاینسترومنتز ،انگلستان) و بر اساس رابطه ذیال ،میازان

در مصلول بافر فسفا ااوي اسید کلریدریک یک نرماال باا

خاصیت تجمعی مصاسبه گردید .در ایان رابطاه  APجاذب

 pHمعادل  2ال گردیاد .ساپس سوسپانسایون میکروبای

سوسپانسیون باکتري شاخص Alac ،جاذب سوسپانسایون

داراي جذب معادل نیم مک فارلند هر جدایاه الکتیکای باه

جدایه الکتیکی و  Amixجذب مخلوط سوسپانسیون جدایه

مد  1ساعت در مجاور غلظت  %5/3نمک صافراوي قارار

الکتیکای و بااکتري شااخص مایباشاد ( Zhang et al.,

داده شد و پس از زمان مذکور ،تعداد باکتري زنده در مقایسه

[(AP+Alac)/2 – (Amix)/ (AP+Alac)/2] .)2011

با تعداد بااکتري نموناه شااهد (فاقاد صافرا) تعیاین گردیاد

*100مقاومت جدایههاي الکتیکی در برابار برخای از آنتای-

( Nikoskelainen et al., 2003; Zhang et al.,

بیوتیکهاي رایج نیز با استفاده از دیسکهاي آنتایبیوتیاک

.)2011فعالیت ضد باکتریایی جدایاههااي الکتیکای نیاز باا

بررسی گردید .ابتدا  255میکارو لیتار از کشات  21سااعته

استفاده از روش انتشار چاهک مورد بررسی قرار گرفت .ابتدا

جدایههاي الکتیکی باه  4میلایلیتار مصایط کشات MRS

 15میکاارو لیتاار از سوسپانساایون هاار باااکتري شاااخص

ااوي یک درصد آگار (دماي  17درجه سانتیگاراد) افازوده

( )OD255=5/17با ساوآب ساارپنبهاي اساااتریل باار روي

آماده شده ااوي 15

واکن

شد و سپس بر سطح پلیتهاي از پی

3. Muller Hinton Agar
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میلیلیتر مصیط کشت  MRSآگار  1/5درصد جاماد شاده،

از ناارم افاازار  Microsoft Office Excelنسااخه 2555

تلقیح گردید .در ادامه ،دیسکهاي آنتیبیوتیک بر روي سطح

استفاده شد .نتایج ارزیابی اولیه تکثیر توالی هدف  PCRبار

این پلیتها قرار گرفت و پلیتهاي مذکور به مد  24ساعت

روي ژل آگارز  %1/7در شکل  1نشاان داده شاده اسات کاه

در دماي  37درجه سانتیگراد گرمخانهگذاري گردیدناد .در

موید تکثیر اختصاصی قطعه  1755جفات باازي مایباشاد.
نتایج توالییابی ایان مصصاوال  PCRنیاز پاس از مقایساه

پایان زمان گرمخانهگذاري با توجه به قطار هالاه عادم رشاد

توالیهاي ماذکور باا دادههااي موجاود در پایگااه اطالعااتی

کمتر یا مساوي  11میلیمتر (مقاوم) 17 ،تاا  15میلایمتار

 NCBI2منجااار باااه شناساااایی الکتوباسااایلوس بااارویس،

(اساساایت نساابی) و بیشااتر از  25میلاایمتاار (اساااس)،

الکتوباساایلوس کوریااا ،پاادیوکوکوس پنتازاساائوس و ویسااال

مقاومت جدایههاي الکتیکی در برابر آنتیبیوتیکهاي ماورد

سیباریا به عنوان جدایههاي الکتیکی غالاب خمیرتارش آرد

ارزیابی تعیین شاد ( .)Rojo-Bezares et al., 2006باراي

کامل جو شد.نتایج مربوط به درصد زنادهماانی جدایاههااي

بررسی رابطه فیلوژنتیکی جدایههااي الکتیکای ابتادا از نارم

الکتیکی مذکور در شرایط شبیهسازي شده دستگاه گاوارش

افزار  BioEditنساخه  5.2.7و پایگااه اطالعااتی multalin

در جدول  2نشان داده شده است .همانطور که مالاظه می-

( )/http://multalin.toulouse.inra.fr/multalinباااااااه

گردد الکتوباسیلوس برویس در مقایسه با جدایههاي دیگر به

ترتیب به منظور تعیین تناو نوکلئوتیادي و تفااو ردیا

شکل معنیداري ( )P>5/57از زندهمانی بیشتري در pH=2

نوکلئوتیدي توالی هدف  PCRاستفاده شد .سپس به کماک

و نمک صفراوي  %5/3برخوردار بود .عالوه بر این ،زندهماانی

آنااالیز ایناادکس عاادم توافااق 1باار اساااس فاصااله ترکیااب

الکتوباسیلوس کوریا در شرایط شابیهساازي شاده دساتگاه

نوکلئوتیدي این توالیها ،هاپلوتیپها با استفاده از نارم افازار

گوارش به شکل معنیداري ( )P>5/57از سایر جدایاههااي

 MEGAنسااخه  5مااورد مطالعااه قاارار گرفتنااد .در نهایاات

الکتیکی کمتر بود و همچنین بین میزان رشد پادیوکوکوس

توالیهاي مذکور با استفاده از رویه  CLUSTALموجود در

پنتازاسئوس و ویسال سیباریا در  pH=2اختالف معنایداري

ناارمافاازار  MEGAهمردی ا و سااپس نمااودار درختاای بااا

( )P>5/57مشاهده نگردید ولی میازان رشاد پادیوکوکوس

استفاده از رویه بیشترین درستنمایی 7به کماک نارم افازار

پنتازاسئوس در اضور نمک صفراوي بیشتر از ویسال سیباریا

 MEGAترسیم گردید .به منظور تایید درخت ترسیم شاده

بود.

نیااز از روش ( Bootstrapبااا تعااداد  )1555در ناارمافاازار
 MEGAاسااتفاده بااه عماال آمااد ( Kristensen et al.,

.)2011تایج ااصل از این پژوه

نیاز باا اساتفاده از آناالیز

واریانس یاک طرفاه ( )One way ANOVAباا مقایساا
زوجی اداقل اختالف معنیداري ( )LSDدر ساطح معنای-
داري  5/57با سه تکرار و به کمک نارمافازار  SPSSنساخه
 11مورد تجزیه و تصلیل قرار گرفت و براي ترسیم نمودارهاا
4. Disagreement index analysis
5. Maximum likelihood

6. National Center for Biotechnology Information
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شکل  -1ژل الکتروفورز مصصوال  PCRداراي پرایمر اختصاصی با توالی هدف  1755جفت بازي جهت شناسایی پرگنه جدایههاي الکتیکی غالب
خمیرترش آرد کامل جو (الین  1تا  )1در مجاور مارکر  3کیلو جفت بازي (الین  )Lو همچنین نمونههاي کنترل مثبت ااوي  DNAااصل از کشت
خالص )( Lactobacillus sp. (PTCC 1332الین  )7و کنترل منفی یا فاقد باکتري (الینهاي .)N
جدول  -2درصد زندهمانی جدایههاي الکتیکی غالب خمیرترش آرد کامل جو در pH= 2و نمک صفراوي %5/3
pH

باکتري

الکتوباسیلوس

کنترل

pH=2

log CFU/ml

log
CFU/ml

5/21±5/15

2/52±5/57

نمک صفراوي
درصد زندهمانی

23/25±5/22a

کنترل

نمک %5/3

log
CFU/ml

log
CFU/ml

5/15±5/11

2/15±5/25

درصد زندهمانی

22/32±1/55a

برویس
الکتوباسیلوس

5/71±5/13

1/31±5/15

15/12±2/75d

5/11±5/12

2/53±5/11

11/27±1/51d

کوریا
پدیوکوکوس

5/25±5/55

3/71±5/3

12/15±1/51b

5/21±5/12

3/52±5/12

71/2±1/53c

پنتازاسئوس
ویسال

5/22±5/21

3/55±5/17

12/15±5/57bc

2/52±5/15

7/15±5/12

52/22±7/72ab

سیباریا
اروف مشابه در هر ستون ،نشانگر عدم تفاو معنیدار در سطح  5/57میباشد.

قطر هاله عدم رشد اشریشیا کلی ،استافیلوکوکوس اورئوس و

الکتوباسیلوس برویس از قابلیت بازدارندگی بیشتري بر روي

لیستریا منوسیتوژنز تصت تاثیر پدیوکوکوس پنتازاسئوس به

اشریشااایا کلااای ،اساااتافیلوکوکوس اورئاااوس و لیساااتریا

شکل معنیداري ( )P>5/57از ساه جدایاه الکتیکای دیگار

منوسیتوژنز برخاوردار باود .همچناین قابلیات آنتاگونیساتی

بیشتر بود اما تاثیر بازدارندگی پدیوکوکوس پنتازاسائوس بار

الکتوباسیلوس کوریا در مقایسه با ساایر جدایاههاا در برابار

روي سالمونال انتریکا با تاثیر ویسال سیباریا اخاتالف معنای-

باکتريهااي شااخص ماورد بررسای باه شاکل معنایداري

داري نداشااات .پاااس از پااادیوکوکوس پنتازاسااائوس نیاااز

( )P>5/57کمتر بود
.
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شکل  -2قطر هاله عدم رشد باکتريهاي شاخص تصت تاثیر جدایههاي الکتیکی .اروف مشابه در مورد هر باکتري شاخص ،نشانگر عدم تفاو معنیدار در
سطح  5/57میباشد.

مقایسه قابلیت تجمعی جدایههاي الکتیکی با اشریشیا کلای

پنتازاسئوس و ویسال سیباریا با ساالمونال انتریکاا باه شاکل

نیز نشان داد که پدیوکوکوس پنتازاسئوس و الکتوباسایلوس

معنیداري ( )P>5/57از دو جدایه دیگر بیشتر بود .عالوه بر

برویس در مقایساه باا دو جدایاه الکتیکای دیگار باه شاکل

این ،قابلیات تجمعای هار چهاار جدایاه الکتیکای در برابار

معنیداري ( )P>5/57از توانمندي بیشتري در این خصوص

سالمونال انتریکا نسبت به اشریشیا کلی کمتر بود (جدول .)3

برخوردار بودناد .همچناین خاصایت تجمعای پادیوکوکوس
جدول  -3مقایسه درصد خاصیت تجمعی جدایههاي الکتیکی با اشرشیا کلی و سالمونال انتریکا
باکتري

اشریشیا کلی

سالمونال انتریکا

الکتوباسیلوس برویس

31/22±5/5Ab

17/33±5/22Bc

الکتوباسیلوس کوریا

12/52±1/35Ad

12/1±5/52Bd

پدیوکوکوس پنتازاسئوس

32/27±1/2Aa

23/23±1/51Ba

ویسال سیباریا

21/3±1/15Ac

15/27±1/12Ab

اروف متفاو کوچک و بزرگ التین به ترتیب ،موید تفاو معنیدار ( )P>5/57در هر ستون و در هر ردی میباشند.

نتااایج ااصل از مقاومت جدایههاي الکتیکی در برابر برخی

الکتوباسیلوس کوریا عاالوه بار ونکومایساین در برابار اساید

از آنتیبیوتیکهاي رایج نیز نشان داد کاه هار چهاار جدایاه

نالیدیکساایک نیااز از خااود مقاوماات نشااان داد .همچنااین

مورد بررسی در برابر ونکومایسن مقاوم بودند .عالوه بار ایان،

پاااادیوکوکوس پنتازاساااائوس در براباااار تتراسااااایکلین،

ویسال سیباریا در برابر سایر آنتیبیوتیکها اساس بود ولای

استرپتومایسااااین ،جنتامایساااان ،کانامایسااااین و اسااااید
23
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نالیدیکساااایک و الکتوباساااایلوس باااارویس در براباااار

مقاوماااااااات نشااااااااان دادنااااااااد (جاااااااادول .)1

استرپتومایسااین ،کانامایساان و اسااید نالیدیکساایک از خااود
جدول  -1مقاومت جدایههاي الکتیکی در برابر برخی از آنتیبیوتیکهاي رایج

الکتوباسیلوس برویس

آنتیبیوتیک

الکتوباسیلوس کوریا

پدیوکوکوس پنتوزاسئوس

ویسال سیباریا

(میکرو گرم ماده موثره)
نورفلوکساسین ()15

اساس

اساس

اساسیت نسبی

اساس

تتراسایکلین ()35

اساس

اساس

مقاوم

اساس

اریترومایسین ()17

اساس

اساس

اساسیت نسبی

اساس

استرپتومایسین ()27

مقاوم

اساس

مقاوم

اساس

پنیسیلین ()15

اساس

اساس

اساس

اساس

جنتامایسین ()15

اساس

اساس

مقاوم

اساس

سفالکسین ()35

اساس

اساس

اساسیت نسبی

اساس

کلرامفنیکل ()35

اساس

اساس

اساس

اساس

کلیندامایسین ()2

اساس

اساس

اساسیت نسبی

اساس

کانامایسین ()35

مقاوم

اساس

مقاوم

اساس

سفتریاکسون ()35

اساس

اساس

اساسیت نسبی

اساس

اسید نالیدیکسیک ()15

مقاوم

مقاوم

مقاوم

اساس

ونکومایسین ()35

مقاوم

مقاوم

مقاوم

مقاوم

آمپیسیلین ()15

اساس

اساس

اساس

اساس

فاصله ترکیب نوکلئوتیادي در باین چهاار جدایاه الکتیکای

درخت فیلوژنتیکی بر اساس رویه بیشترین درساتنماایی را

غالب خمیرترش آرد جو نیز نشان داد کاه بیشاترین فاصاله

براي جدایاههااي الکتیکای تاییاد مایکناد .آناالیز درخات

ژنتیکی بین الکتوباسیلوس برویس و ویساال سایباریا وجاود

فلیوژنتیکی توالیهاي همردی

شده همچنین نشان داد کاه

دارد .همانطور که در ماتریکس آنالیز عدم توافق (جادول )7

دو سویه الکتوباسیلوس کوریاا و پادیوکوکوس پنتازاسائوس

نیز مالاظه میشود در مجمو بار اسااس نتاایج همردیفای

داراي قرابت فیلوژنتیکی بسیار زیادي باه یکادیگر میباشاند

توالیها ،چهار هاپلوتیپ بارآورد گردیاد کاه ترسایم صاصیح

(شکل .)3

جدول  -7ماتریکس آنالیز ایندکس عدم توافق براي توالی هدف  PCRدر جدایههاي الکتیکی غالب خمیرترش آرد کامل جو

الکتوباسیلوس کوریا

پدیوکوکوس پنتازاسئوس

جدایه الکتیکی

الکتوباسیلوس برویس

الکتوباسیلوس برویس

5

الکتوباسیلوس کوریا

5/252

5

پدیوکوکوس پنتازاسئوس

5/252

5/527

5

ویسال سیباریا

5/112

5/372

5/375

ویسال سیباریا

5
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شکل  -3رابطه فیلوژنتیکی جدایههاي الکتیکی غالب خمیرترش آرد کامل جو بر اساس رویه بیشترین درستنمایی .خط نشانه 5/57 ،جایگزینی در هر 155
نوکلئوتید را نشان میدهد.

بحث

صفراوي تأثیرگذار هستند .عالوه بر ایان ،مقاومات باه صافرا

پروبیوتیکها باه عناوان نگهدارنادههااي زیساتی و عوامال

عامل مهمی در تجمع باکتريهاي اسید الکتیاک باه شامار

مدیریتی عفونتهاي رودهاي شناخه شده ،با مکانیسامهااي

میآید و تصمل شرایط اسیدي نیز میتواند به اضور ماوثرتر

متعددي که اساسااً شاامل مقاومات باه اساید و نماکهااي

این بااکتريهاا در اکوسیساتمهااي تخمیاري منجار گاردد

صفراوي ،تولید متابولیتهاي ضد میکروبی ،تجمع در سطوح

( .)Saarela et al., 2000نتایج مطالعه ااضر نیز اااکی از

مخاطی روده و مقاومت به آنتیبیوتیکها است به رقابات در

زندهمانی جدایههاي مورد بررسای باه ویاژه الکتوباسایلوس

کسب مواد غذایی و تکثیر با میکروارگانیسمهااي بیمااريزا

برویس و پدیوکوکوس پنتازاسئوس در شارایط شابیهساازي

میپردازند ( .)Leroy and De Vuyst, 2004با وجود ایان

شده دستگاه گوارش بود .در کنار مقاومت به اساید و نماک-

که صرفا مقاومت به اسید و نمکهاي صفراوي جهت پای -

هاي صفراوي ،پروبیوتیکها باید از خواص ضد میکروبی قابل

بینی زنادهماانی پروبیوتیاکهاا در شارایط واقعای دساتگاه

قبول و توانایی تجمع بر ضاد عوامال عفاونی روده برخاوردار

گوارش کافی به نظر نمیرسد اما از آنجا که این خصوصایا

باشند .اخیراً گزارشهاي متعددي دربااره فعالیاتهااي ضاد

براي افظ بقاء و فعالیت میکروارگانیسمهاي پروبیوتیاک در

باکتریایی جدایههاي الکتیکی ( Assohoun-Djeni et al.,

دستگاه گوارش ضروري هستند از آنها به عناوان مهامتارین

 )2016; Cabellero et al., 2016; Lee et al., 2011و

شاخصااههااا و همچنااین روشاای جهاات غربااالگري ایاان

فعالیات ضاد قاارچی آنهاا (Oliveira et al., 2014; El-

میکروارگانیسمهاا اساتفاده مایشاود ( Fernandez et al.,

 )Mabrok et al., 2013; Gerbaldo et al., 2012و

 .)2003; Schillinger et al., 2005مقاومت بااالي بعضای

همچنااین امکااان اسااتفاده از ایاان باااکتريهااا بااه عنااوان

از باکتريهاي اسید الکتیک نسبت به  pHپایین میتواند به

نگهدارندههاي زیستی به جاي افزودنایهااي شایمیایی (باه

دلیل تولید ترکیباتی مانند انوا پلیساکاریدها باشد که از اثر

دلیل خطر ابتال به برخی از بیماريهاي خااص و سارطان) و

اسااید باار روي غشاااي ساالولی آنهااا ممانعاات ماایکنااد

آنتیبیوتیکها (به دلیل افزای

مقاومتهاي آنتایبیاوتیکی)

( .)Vinderola and Reinheimer, 2003عواملی نظیر اثر

گزارش شده است .جدایههاي الکتیکی پروبیوتیک باا تولیاد

مصافظتی ماتریکس ماده غذایی و قابلیت هیدرولیز نمکهاي

ترکیبا ضاد میکروبای متناو نظیار اسایدهاي آلای ،دي

مقاومت این باکتريها نسبت به نمک

استیل ،استون ،پراکسید هیدروژن ،روتروسایکلین ،پپتیدهاي

صفراوي نیز در افزای
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رابطه فیلوژنتیکی و خصوصیا پروبیوتیکی
ضد قارچی و انوا باکتریوسینها در این امر موثرند ( Leroy

طور ذاتی نسبت به آمینوگلیکوزیدها و کوئینولاونهاا مقااوم

 .)and De Vuyst, 2004توانااایی اتصااال باااکتريهاااي

باشند .عالوه بر ایان ،مقاومات برخای از کوکسایهااي گارم

پروبیوتیک به عوامل بیماريزا نیز در خاصیت آنتاگونیسامی

مثبت به کوئینولونها نیز به وقو جه

در ژنهاي ویاژهاي

آنها با ممانعت از اتصال و تجمع میکروارگانیسمهاي بیماري-

از آنهااا تصاات تیمااار آنتاایبیااوتیکی نساابت داده ماایشااود

زا خصوصا در نواای آسیب دیده دستگاه گوارش بسیار موثر

( .)Hummel et al., 2007; Dzidic et al., 2008باا ایان

است .خاصیت آبگریزي دیاواره سالولی بااکتريهااي اساید

اال ،الگوي مقاومت باه آنتایبیوتیاک اتای در گوناههااي

الکتیک به عنوان یک عامل فیزیکوشیمیایی در اتصاال ایان

مختل یک جنس باکتریایی نیز ممکن است کاامال متفااو

دستگاه گاوارش و همچناین در اتصاال

باشد .از طرفی اگر چه عموما ژن مقاومت به آنتیبیوتیاک در

باکتريها به پوش

اساسی ایفا مایکناد .اگار

ژنوم غیر کروموزومی بااکتريهاا مشااهده مایشاود اماا ژن

چه عامل اصلی این اتصال در بااکتريهااي اساید الکتیاک،

مقاومت به برخی از آنتیبیوتیکها به طاور ذاتای در ناواای

پروتئینهاي سطح سلول و اسیدهاي تئیکوئیک هساتند اماا

افاظاات شااده سااویههاااي مختلفاای از باااکتريهاااي اسااید

سالولی آنهاا

الکتیااک وجااود دارد .اخیاارا اسااتفاده از ایاان باااکتريهااا در

وابسته است .البته این خاصیت در باکتريهاي اسید الکتیک

فرآوردههاي غذایی پروبیوتیک براي جاایگزین نماودن فلاور

کامال متغیر و عموما بسته به جنس و نژاد متفاو مایباشاد

میکروبی از دست رفته دستگاه گوارش طی درمانهاي آنتی-

(.)Collado et al., 2007; Grzeskowiak et al., 2011

بیوتیکی بسیار مورد توجه قرار گرفته است ( Dzidic et al.,

آنها به باکتريهاي بیماريزا نق

شرو این واکن

نتایج تصقیقاا

به خاصیت آبگریزي پوشا

اخیار ( ;Assohoun-Djeni et al., 2016

 .)2008مقاومت پروبیوتیکها به ونکومایسین نیز به واسطه

 )Cabellero et al., 2016; Lee et al., 2011مطاابق باا

عملکرد ویژه این آنتیبیوتیک در برابر عفونتهاي ااد ناشی

نتایج این پژوه  ،نشان داده است که جدایههااي الکتیکای

از پاتوژنهاي مقاوم به داروهاي ترکیبی اائز اهمیات اسات.

به دست آمده از مصصوال تخمیري از توان ضد باکتریاایی

یکی از دالیل مقاومت باکتريهااي اساید الکتیاک باه ایان

مناسب و خاصیت تجمعی قابل قباولی در مقابال بسایاري از

آنتیبیوتیک نیز اضور اساید آمیناه انتهاایی -Dآالناین باه

باکتريهاي بیماريزا برخوردار میباشند .با توجاه باه ایان

جاي -Dالکتا یا -Dسرین در باکتريهاي مذکور میباشاد

اقیقت که مقاومت آنتیبیوتیکی در باکتريهااي بیمااريزا

( .)Hummel et al., 2007; Jeong and Lee, 2015تاا

میباشد لذا ارزیابی اساسیت آنتی-

کنون ،مصققین مختلفی با استفاده از تکنیکهااي مولکاولی

بیوتیکی در باکتريهاي پروبیوتیک از دیدگاه ایمنی مصارف

معتبر ،فلور میکروبی خمیرترشهاي مختلا

را شناساایی و

کننده امري ضروري به نظار مایرساد .بااکتريهااي اساید

روابط فیلوژنتیکی آنها را ارزیاابی کاردهاناد ( De Vuyst et

الکتیک پروبیوتیک متعلق باه جانسهااي الکتوباسایلوس،

 .)al., 2002; Randazzo et al., 2005خمیرترش آرد جو

لویکونوستوک ،پدیوکوکوس و استرپتوکوکوس عموما نسابت

یکی از اکوسیستمهاي تخمیاري غاال اسات کاه علیارغم

به آنتیبیوتیکهاي متداول مورد استفاده در مراکاز درماانی

قدمت دیرینه ،فلور میکروبای آن کمتار ماورد مطالعاه قارار

اساس هستند .در مقابل ،باه نظار مایرساد کاه برخای از

گرفتاااه اسااات .باااا توصااای رواباااط شاااجرهاي در باااین

باکتريهاي اسید الکتیک به واسطه فقادان سایتوکرومهااي

میکروارگانیساامهاي موجااود در اکوسیسااتمهاااي تخمیااري

ناقل الکترون و همچنین نفوذ ناپذیري غشاء سیتوپالسمی به

مختل میتوان دریافت که آنهاا چگوناه تکامال یافتهاناد .از

هر روزه در اال افزای
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مجله میکروب شناسی مواد غذائی
اواسط دهه  1525باا اساتفاده از زمانسانجهاي مولکاولی و

نمایند .اگرچه مکانیسمهاي افاظتی پروبیوتیکها هنوز باه

تکنیکهاي مستقل از کشت مبتنی بر آنهاا توصای واقعای

طور کامل شناخته نشده است اما به نظر مایرساد کاه اثار

تنوّ فلور میکروبی چنین اکوسیستمهایی امکانپذیر گردیده

آنتاگونیستی متابولیتهاي تولید شده توسط این باکتريهاا

است .بدین منظور پس از اجراي همردیفی ،روابط تکاملی در

بر طی وسیعی از میکروارگانیسمها ،میتواند نق

مهمی در

بین این ارگانیسمها به وسیله بازسازي شاجرهاي بار اسااس

نگهداري مصصوال غذایی و ایمنی مصرف کننده ایفا نماید.
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Abstract
The aims of this study were evaluating the probiotic properties and phylogenetic relationship of dominant
lactic acid bacteria (LAB) isolated from whole barley sourdough. At the beginning, dominant LAB
isolates were identified by specific PCR. Then probiotic properties of the isolates including survival in
simulated conditions of gastrointestinal tract, antagonistic effects against Staphylococcus aureus, Listeria
monocytogenes, Escherichia coli and Salmonella enterica as foodborne indicator bacteria, ability of
aggregation with E. coli and S. enterica as infection agents of intestine and resistance of these LAB
isolates against some of routine antibiotics were investigated. For determination of phylogenetic
relationship between LAB isolates, maximum likelihood method was also used. Sequencing results of
PCR products lead to identification of Lactobacillus brevis, Lactobacillus curieae, Pediococcus
pentosaceus and Weissella cibaria as dominant isolated LAB from whole barley sourdough. Among
mentioned isolates, L. brevis had significantly (P<0.05) higher survival in pH 2 and 0.3% bile salt in
comparison to other isolates. Inhibition zone diameter of foodborne indicator bacteria in the presence of
P. pentosaceus was the highest. P. pentosaceus had also significantly (P<0.05) more effective aggregation
ability towards E. coli and S. enterica than the others and four LAB isolates were resistant to vancomycin.
Analysis of aligned sequences in phylogenetic tree showed that L. curieae and P. pentosaceus had very
closely phylogenetic relationship while, the most genetic difference was observed between L. brevis and
W. cibaria.
Keywords: Probiotic properties, Phylogenetic relationship, Barley sourdough, LAB isolate.
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