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مقدمه
صـورت درکههستنديازندهيهاسمیکروارگانیمهاکیوتیپروب
زبـان یمسـالمت يروبـر يسـودمند اثـرات ،یکـاف زانیمبهمصرف

يهـا يبـاکتر يحـاو یکیوتیپروبيهافرآوردهداشت.خواهندخود
يبرجـا کننـده مصـرف یسـالمت بـر يدیمفاثراتکههستنديدیمف
راهـا کیـ وتیپروبگـروه نیترجیراهالوسیالکتوباس).1(گذارندیم

واژنوگوارشدستگاهساکنهايباکترگروهنیا.دهندیملیتشک
ایـ ياریـ اختيهوازیبمثبت،گرمشکل،يالهیميهايباکتروبوده

کیـ الکتدیاسـ بـه راقندهاگریدوالکتوزکههستندلیکروآئروفیم
،هـا يبـاکتر نیـ اسـم یمتابولازحاصلکیالکتدیاسکنند.یملیتبد
pHرشــــدازيدیاســـ طیشـــرا نیـــ اودادهکـــاهش راطیحـــ م

مهممشخصه).1(کنـد یمـ يریجلوگزايماریبيهاسمیکروارگانیم
ــاناییاتوشاملبیوتیکوپريهايباکتر بسرکوايبرهايباکترنیـ

اســــت.آنهــــاییزاريبیمارتقدوزاريیمابيگانیسمهااردیاازد
ــاالکتیکدیاســمولــديهايباکتر گــوارش،دســتگاهدراســتقرارب

اشغالرازايماریبيهايباکتريریقرارگيبرانظرمورديهاگاهیجا
ــرده ــالازوک ــااتص ــوگآنه ــيریجل ــد.ینمایم ــن ــلنیهمچن عوام

شــــــاملهکمیکنندتولیدديمتعديباکتریوسینهاوبیوضدمیکر
یکروبیضــدميدهایــپپتوهــاکیــوتیبیرالنتــیغهــا،کیــوتیبیالنتــ

ــو ــا).2(ستايحلق ــلنی ــببعوام ــدهس انعنوبهبیوتیکهاوپرش
باهشددیجااعفونیيهاريبیماازهکننديریشــگیپومانیدرملاعو

).3(گردنـد حمطرتناسلی-ادراريوايروده،هانیديزاهايماریب
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هـا میآنزلهیوسهبکهکوتاهرهیزنجيهادراتیکربوهبهکیوتیبيپر
طــوربــهوشــودیمــاطــالق؛شــوندینمــهضــمیگوارشــســتمیسدر

خصـوص بـه ییایـ باکترخـاص يهـا گونـه تیـ فعالورشـد ،یانتخاب
کیــتحریگوارشــلولــهدرراباکترهــادویــفیبوهــالوسیالکتوباســ

ویمعـدن عناصـر جـذب يروهـا کیوتیبيپرمثبتاثرات.کنندیم
pHويارودهعملکـرد میتنظویمنیاستمیسعملکردبهبودم،یکلس

).4(استشدهگزارشياروده
يهـا بـاکتري ازاورئوساستافیلوکوکوسومنوسایتوجنزلیستریا

هسـتند حیوانیوانسانیهايعفونتازوسیعیدامنهبازابیماريمهم
).6و5(هسـتند ییغـذا منشـا بازايماریبيهايباکترنیترمهمازکه

دریگنـدخون ومننژیـت بـالقوه عامـل تواندمیمنوسایتوجنزلیستریا
بـه ابتالمستعدایمنینقصباافرادونوزادان،باردارزنان.باشدانسان

بـه اسـت ممکـن سالمافرادهمچنین.هستندباکترياینهايعفونت
راهازبـاکتري ایـن انتقـال روشتـرین مهـم .شوندآلودهباکترياین

عنـوان بـه اهلـی حیوانـات اغلـب وهـا انسـان .)7(اسـت غذاییمواد
رودیمــــانتظــــاروبــــودهاورئــــوساســــتافیلوکوکوسزبــــانیم

یـا دامـی منشأباغذاییمحصوالتتمامیااغلبدرهااستافیلوکوك
حضـور ؛شـوند مـی دستکاريانسانتوسطمستقیمطوربهکهآنهایی

بـراي رایجـی عامـل اورئوساستافیلوکوکوسعالوهبه.باشنداشتهد
بـه مربـوط شـیر اگـر واسـت دهشـیر گاوهـاي درپستانهايبیماري

بـه پنیرتهیهبرايیاشودمصرفپستانورمبیماريبهمبتالحیوانات
خواهـد وجـود غـذایی مسـمومیت خطـر ازباالییاحتمال؛رودکار

).8-10(داشت
درهـا پروبیوتیـک ضـدمیکروبی اثـر یابیارزمنظوربهمطالعهنیا

لیســتریاواورئـوس اسـتافیلوکوکوس علیـه هـا بیوتیـک پـري حضـور 
شد.انجاممنوسایتوجنز

بررسیروش
يولــوژیکروبیمشــگاهیآزمادریلــیتحل–یفیتوصــمطالعــهنیــا
شد.انجام1392سالیط(س)ءالزهرادانشگاهییغذاویصنعت

ــاکتر ATCC)اســیدوفیلوسکتوباســیلوساليهــايب 4356)،
ATCC)پالنتـاروم الکتوباسـیلوس  فرمنتـوم الکتوباسـیلوس ،(8014

(PTCC PTCC)کـــــازئیالکتوباســـــیلوس،(1638 1608)،
PTCC)رامنوســـوسالکتوباســـیلوس اســـتافیلوکوکوسو(1637

PTCCاورئوس سـازمان يهـا قـارچ وهايباکترونیکلکساز1431
ازمنوسـایتوجنز لیسـتریا يباکترورانیایصنعتویمعليهاپژوهش

د.شهیتهرانیاپاستورتویانست
ــ ــاطیمحـ ــتيهـ ــوردکشـ ــتفادهمـ ــاماسـ MRSلشـ Agar،

MRS Broth،ثبرايسوکیپتیترTSBاگارنتونیهمولروMHA

مـرك شرکتازهالوزيوترنینولیانوز،یرافالکتولوز،يقندهابود.
ت.گرفقرارهاستفادمورد(آلمان)

حیتلقـ بـا جداگانـه طـور بههاکیوتیپروبساعته24کشتازابتدا
بـه کیـ وتیپروبيحـاو کشـت تـر یلیلـ یمکیـ معـادل ،درصـد کی

يقنـدها درصـد کیـ يحـاو براثMRSکشتطیمحتریلیلیم99
نمونـه يبـرا وهـالوز يترونوزیرافالکتولوز،ن،ینولیاشاملمختلف

مـورد يقنـدها افـزودن بـدون تنها،براثMRSطیمحبهفقطشاهد
ــر ــنظ ــودحیتلق ــهومینم ــدتب ــاعت24م ــادرس ــه30يدم درج
هـر شـناور عیماسپسم.یدادکشتيهوازیبطیشرادرگرادیسانت

ازوآوردهدسـت بهrpm8000ردودرنمودنفوژیسانترباراکدام
ــایف ــیم2/0يلترهـ ــوریکرونـ ــدادعبـ ــيروم.یـ ازMHAطیمحـ
شـده دادهکشـت يزايماریبيهايباکترازکدامهرفارلندمکمین

کیـ يانتهـا ازاسـتفاده بـا وشدهدادیچمنکشت،TSBطیمحدر
ــه.شــدســاختههــاچاهــکلیاســترپاســتورپــتیپ ــاهــاچاهــکت ب

عبـور شـناور عیمـا ازتـر یکرولیم50زانیـ مبهوشدبستهآگار-آگار
درساعت24مدتبههاتیپل.شدختهیرچاهکهردرلتریفازداده
سـپس د.نشددادهقراريهوازطیشرادرگرادیسانتدرجه30يدما
سـه یمقاشـاهد يهـا نمونـه بـا و)11(يریگاندازهرشدعدميهاههال

ودیـ گردانجـام تکـرار بـار سـه باشیآزمايهابخشیتمامد یگرد
شد.ثبتومحاسبههاهالهقطرینانگیم

درن تـی آزمـو وSPSS-16يآمـار افـزار نرمازتفادهاسباهاداده
شدند.لیتحلوهیتجز05/0ازکمتريداریمعنسطح

هایافته
ــر ــدماثــ ــرایکروبیضــ ــیلوسيبــ ــازئیالکتوباســ ــعلکــ هیــ

ــتافیلوکوکوس ــوساسـ ــتدراورئـ ــادحالـ ــدون(يعـ ــزودنبـ افـ
عـدم هالـه .بـود يرمتیلیم9رشدعدمهالهصورتبه)کیوتیبيپر

ــهنینــولیاافــزودنحالــتدررشــد افــتیشیافــزامتــریلــیم66/9ب
)05/0P<.(

حالــتدرمنوسـایتوجنز لیسـتریا يبــاکترهیـ علیکروبیضـدم اثـر 
يهـا کیـ وتیبيپـر افـزودن حالـت دروبـود متـر یلـ یم75/11يعاد
66/14بـه بیـ ترتبـه درصـد کیـ يهاغلظتباهالوزيترونوزیراف

).>05/0P(افتیشیافزامتریلیم12ومتریلیم
هیـــعلپالنتـــارومالکتوباســـیلوسيبـــرایکروبیضـــدماثـــر

ــتافیلوکوکوس ــوساسـ ــتدراورئـ ــادحالـ ــدون(يعـ ــزودنبـ افـ
يهـا کیوتیبيپرافزودنحالتدروبودمتریلیم25/9)کیوتیبيپر

.نشددهیدرشدعدمهالهدریشیافزاهدنامبر
حالــتدرنزمنوسـایتوج لیسـتریا يبــاکترهیـ علیکروبیضـدم اثـر 

ونـوز یرافيهاکیوتیبيپرافزودنحالتدروبودمتریلیم10يعاد
).>05/0P(افتیشیافزامتریلیم11بهنینولیا

هیـــعلاســـیدوفیلوسالکتوباســـیلوسيبـــرایکروبیضـــدماثـــر
ــتافیلوکوکوس ــوساسـ ــتدراورئـ ــادحالـ ــدون(يعـ ــزودنبـ افـ

ــر ــوتیبيپ ــیم9)کی ــودمتــریل ــرافــزودنحالــتدروب ــوتیبيپ کی
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).>05/0P(افتیشیافزامتریلیم10بهالکتولوز
حالــتدرمنوسـایتوجنز لیسـتریا يبــاکترهیـ علیکروبیضـدم اثـر 

يهــاکیــوتیبيپــرافــزودنحالــتدروبــودمتــریلــیم75/9يعــاد
ــوز، ــولیاالکتول ــنهــالوزيتــرونین ــهزی ــترتب ــیم33/10بی ــریل ،مت

).>05/0P(افتیشیافزامتریلیم10ومتریلیم10
هیــــعلفرمنتــــومالکتوباســــیلوسيبــــرایکروبیضــــدماثــــر

ــتافیلوکوکوس ــوساسـ ــتدراورئـ ــادحالـ ــدون(يعـ ــزودنبـ افـ
نینـول یاکیـ وتیبيپرافزودنحالتدروبودمتریلیم9)کیوتیبيپر
).>05/0P(افتیشیافزامتریلیم11به

حالــتدرمنوسـایتوجنز لیسـتریا يبــاکترهیـ علیکروبیضـدم اثـر 
نـامبرده يهـا کیـ وتیبيپـر افزودنحالتدروبودمتریلیم10يعاد

.نشدحاصليرییتغ
ــر ــدماثـ ــرایکروبیضـ ــیلوسيبـ ــوسالکتوباسـ ــعلرامنوسـ هیـ

ــتافیلوکوکوس ــوساسـ ــتدراورئـ ــادحالـ ــدون(يعـ ــزودنبـ افـ
يهـا کیـ وتیبيپرافزودنحالتدروبودمتریلیم5/8)کیوتیبيپر

افـت یشیافزامتریلیم9ومتریلیم9بهبیترتهبنینولیاوالکتولوز
)05/0P<.(

حالــتدرمنوسـایتوجنز لیسـتریا يبــاکترهیـ علیکروبیضـدم اثـر 
يهـا کیـ وتیبيپـر افـزودن حالـت دروبـود متـر یلـ یم75/10يعاد
ــوز،یراف ــوز،ن ــولیاالکتول ــرونین ــالوزيت ــنه ــهزی ــترتب 75/10بی

افتیشیافزامتریلیم33/12ومتریلیم11،متریلیم66/14،متریلیم
)05/0P<(جدول)ک).ی

بحث
درهـا پروبیوتیـک ضـدمیکروبی اثـر مطالعـه نیاجینتابهتوجهبا

علیـه تنهـایی بـه پروبیوتیـک حضـور بهنسبتهابیوتیکپريحضور
بود.بیشترمنوسایتوجنزلیستریاواورئوساستافیلوکوکوس

يدهایاسـ دیـ تولعلـت بهتواندیمهاکیوتیپروبیکروبیضدماثر
شـوند یمطیمحpHکاهشسببکهباشد)کیالکتوکیاست(یآل

همچــونیکروبیضــدممــوادریســادیــتوللیــدلبــهتوانــدیمــزیــنو
همکـاران وApella.)12(باشـد هـا وسـورفاکتانت یبوهانیوسیباکتر

وکــازئیالکتوباســیلوسدادنــدنشــانیشــگاهیآزماطیشــرادر
کننـد یمـ ممانعتیسونئگالیشرشدازاسیدوفیلوسباسیلوسالکتو

هـاي هیسـو یکروبیضدمتیخاصهمکارانوStrusمطالعهدر).13(
ــ ــعللوسیالکتوباس ــاکترهی ــايب ــاریبيه ــوازيیبيزايم ــتگاهه دس

اثبـات يهـا يبـاکتر نیاهیعلبرآنهامثبتاثروشدیبررسگوارش
.)14(شد

بـا هـا کیـ وتیپروبشـد گزارشCoconnierوServinمطالعهدر
سـبب کـه کیـ الکتدیاسوکیاستدیاسلیقبازییهاتیمتابولدیتول
وانتشـار قابـل ویسـلول خـارج مـواد دیـ تولبـا وشـوند یمpHرییتغ

تهـاجم واتصالویچسبندگازممانعتجملهازگریدهايسمیمکان
ورشـد اززا،يارمـ یبيهـا يبـاکتر هلیوسـ بـه الیـ تلیاپهايسلولبه
سببهاکیوتیبيپر.)15(کنندیمريیجلوگالهایکلبسییزاماريیب

طـرف از.گردندیمکیوتیپروبيهايباکترتیفعالورشدکیتحر
دیاســک،یداسـت یاسیکروبیضـدم مـواد دیــتولشیافـزا سـبب گـر ید

دیاسـ .گردنـد یمـ نیوسیباکترباتیترکوکیبنزوئدیاسوکیالکت
اسـتات والکتاتریتخمغلظتوباکترهایدیفیبوهايکترباکیالکت

.)11(دهنــد یمــنشــانهــاکیــوتیبيپــرحضــوردررايشــتریب
رشـد زانیـ متواننـد یمـ نوزیرافوالکتولوزن،ینولیايهاکیوتیبيپر

دهنـد شیافـزا هیسونوعبهوابستهراکیدالکتیاسمولديهايباکتر
حالتدرکیدالکتیاسمولديهايباکتررشدشیافزاباعثو)16(
ارد.دمشابهتماجینتاباکه)17(دشونیکیوتیبنیس

یکیوتیـ بيپـر عامـل کیـ عنـوان بـه نینولیاSalmanمطالعهدر
ازراکـار نیـ اودیـ گردهـا کیـ وتیپروبیانتخـاب رشـد تیتقوسبب

وکیاســتيدهایاســیکروبیضــدمبــاتیترکدیــتولشیافــزاقیــطر
دادانجـام نیوسیباکترباتیترکمختلفانواعوکیبنزوئوکیالکت

حضـور درنـامبرده يهـا کیوتیپروبدادنشانقیتحقنیاجینتا).11(

منوسایتوجنزلیستریاواورئوساستافیلوکوکوسهیعلهاکیوتیپروبیکروبیضدماثرسهیمقا:1جدول
رشدعدمهالهمتریلیمحسببربراثMRSکشتطیمحدرهاکیوتیبيپرحضورعدموحضوردر

هاکیوتیبيپريباکتر
درصد)کی(

مترمیلیحسببرهاکیوتیپروبرشدعدمهالهقطر
الکتوباسیلوس
اسیدوفیلوس

الکتوباسیلوس
کازئی

الکتوباسیلوس
پالنتاروم

الکتوباسیلوس
فرمنتوم

الکتوباسیلوس
رامنوسوس

استافیلوکوکوس
اورئوس

3/8±905/0±25/905/0±903/0±9003/0±03/0رافینوز
9±05/0*9±9004/0±803/0±1004/0±05/0*الکتولوز
9±04/0*11±04/0*25/9±7/905/0±04/0*9±00/0اینولین
8±7/804/0±905/0±3/804/0±7/8005/0±03/0ترهالوز
5/8±900/0±3/903/0±904/0±902/0±04/0شاهد

لیستریا
منوسایتوجنز

10±04/0*10±11003/0±04/0*7/14±05/0*9±05/0رافینوز
7/14±03/0*10±3/900/0±1005/0±33/1004/0±04/0*الکتولوز
11±00/0*9±1100/0±00/0*25/10±1005/0±05/0*اینولین
3/12±005/0*10±10001/0±12001/0±03/0*10±04/0*ترهالوز
8/10±1005/0±10002/0±8/1105/0±8/904/0±03/0شاهد

*05/0P<
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نشـان يشتریبیکروبیضدماثراتمذکوريهاکیوتیبيپرازیبرخ
داردوجـود یخاصکیوتیبيپر،یکیوتیپروبهريبرارایز.دهندیم

مــواددیــتولدرتوانــدیمــوگــرددیمــآنرشــدشیافــزاســببکــه
سـبب نـوز یرافمـثالً .باشـد داشـته نـده یافزااثـر زینآنهایکروبیضدم

لیسـتریا هیـ علکـازئی الکتوباسـیلوس یکروبیضـدم تیخاصشیافزا
شیافـزا ورشـد کیـ تحرعلـت بـه دیشـا کهددگریممنوسایتوجنز

باشد.هانیوسیباکترمانندیکروبیضدمموتدایکیالکتدیاسدیتول

گیرينتیجه
درهـا پروبیوتیـک ضدمیکروبیاثرکهدادنشانمطالعهنیاجینتا

علیـه تنهـایی بـه پروبیوتیـک حضـور بهنسبتهابیوتیکپريحضور
است.شتریبمنوسایتوجنزلیستریاواورئوساستافیلوکوکوس

قدردانیوتشکر
درجـه اخـذ يبـرا ییرضاپرستوخانمنامهانیپاحاصلمقالهنیا
یسـت یزعلـوم دانشـکده ازيولوژیکروبیمرشتهدرارشدیشناسکار

بود.(س)ءالزهرادانشگاه
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________________________________________________________________________________________________________________________________

Abstract
Background and Objective: Probiotc bacteria have benefical effect on consumer health. This study was
done to investigate the antimicrobial effect of several probiotic in combinations with different prebiotics
against food patoghenic bacteria including Staphylococcus aureus and Listeria monocytogenes.

Methods: In this descriptive - analytical study, probiotics including Lactobacillus plantarum, L.
acidophilus, L. fermntum, L. casei and L. rhamnosus with prebiotics (1%) including raffinose, lactulose,
inulin and trehalose were cultured in MRS broth for 24 hours at 30ºC in anaerobic conditions.
Antimicrobial property of them was determined with well diffusion plate's method.

Results: Probiotics in the presence of prebiotics indicated the higher antimicrobial effect compared to
probiotics alone (P<0.05). The application of prebiotics such as L. casei with raffinose showed higher
antimicrobial property against Listeria monocytogenes than the free prebiotics consumption. The diameter
of inhibitory growth zone in the presence of raffinose as a prebiotics was 14.66 mm and its absence
reduced to 11.75 mm.

Conclusion: Antimicrobial effect of probiotics in combination with prebiotics against Staphylococcus
aureus and Listeria monocytogenes was higher than probiotics consumption alone.

Keywords: Probiotic, Prebiotic, Antimicrobial Property, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes
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