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 مقاله پژوهشي 

  يلوس روتریتوژنز توسط الکتوباسیا مونوسیستریل یستیکنترل ز
  یشگاهیط آزمایر در محیس یبه همراه عصاره آب

  
  ٥ايکاظم ن يعل، ٤يه محمديشاد، ٣لو اکبريعلجواد ، ٢کين تاجيحس، *١يانيصدق يليسرور خل

 
  20/05/1395تاریخ پذیرش  26/02/1395تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

 يبرا يد جدیک تهدیتوژنز را به یا مونوسیستریل، یخچالی يهارشد در درجه حرارت ییتوژنز و توانایا مونوسیستریل فردمنحصربهعت یطب: هدف و زمينهپيش
 یوشتگ يهادر فراورده توژنزیا مونوسیستریک در مهار لیدالکتیاس يهاياست که باکتر شدهمشخص ل کرده است.یآماده مصرف تبد یمحصوالت گوشت یمنیا

هدف  ند.کنیک میها را تحرلوسیر وجود دارند که رشد الکتوباسیس ازجمله ییاز مواد غذا ياریها در بسکیوتیبيپرباشند. یم مؤثر گوشت تازه و پخته ازجمله
   باشد.یم توژنزیا مونوسیستریل کنترل رشدر در یس یهمراه با عصاره آب ياین مطالعه استفاده از الکتوباسیلوس روتر

شد.  یتر) بررسیلیلیگرم بر میلیم 200و  100، 50(غلظت مختلف  در سه يروتر وسلیالکتوباس رشد ر بریس یعصاره آب یکیاثر تحر ابتدا: کار مواد و روش
  قرار گرفت.  یابیساعت مورد ارز 24و  8، 4، صفر زمانمدتدر  توژنزیمونوسا یستریه لیر علیس یهمراه با عصاره آب يلوس روتریالکتوباس يسپس اثر مهار

لوس یاسرشد الکتوب يرا بر رو یکین اثر تحریشتریر بیس یتر) عصاره آبیلیلیگرم بر میلیم 200و  100ن مطالعه نشان داد که دو غلظت (یج حاصل از اینتا: هايافته
  توژنز را مهار نمود. یا مونوسیستریرشد پاتوژن ل مؤثرطور ر بهیس یهمراه با عصاره آب يلوس روترین الکتوباسیداشت. همچن يروتر

  دهد.یم شیتوژنز را افزایا مونوسیستریل یهعللوس یالکتوباس ياثر مهار يلوس روتریر همراه با الکتوباسیس یاز عصاره آب استفاده: گيريبحث و نتيجه
 ریس یعصاره آب ،یستیکنترل ز ،يلوس روتریالکتوباس ،توژنزیا مونوسیستریل : هاکليدواژه

  
 ١٣٩٥ مهر، ٥٦٢-٥٦٩ ص، هفتم شماره، هفتميست و بدوره ، يهارومي پزشکمجله 

  
صندوق 09143491911: تلفن، ییمواد غذا یفیکنترل کگروه بهداشت و ، یدانشـکده دامپزشک، س نازلویپرد، جاده سـرو 11لومتر یک، هیاروم: آدرس مکاتبه

  ، 571531177: یپست
Email: sururkhalili@yahoo.com 

  
  مقدمه

 تواند در خاكیمتوژنز یا مونوسیستریل گرم مثبت ياکترب
ه جیدرنت .کند یپستانداران زندگ هايسلولتوزول یس یخوببه
 ییمواد غذا یمنیا يبرا يخطر جد، یطیک پاتوژن محیعنوان به

 يرایاخت یک پاتوژن داخل سلولیت ین ساپروفیباشد. ایمطرح م
 يهاتید در جمعیشد یتهاجم يهايماریجاد بیا ییاست که توانا

ر اغلب د توژنزیا مونوسیستریل يهاحساس را دارد. عفونت یانسان
گوشت و ، نرم يرهایشامل پن ییبا منشأ غذا يهاوعیارتباط با ش

هم اتفاق  يمارین بیا ياما موارد انفراد، باشدیم آن يهافراورده

                                                             
  .ه (نويسنده مسئول)يدانشگاه اروم ،يدانشکده دامپزشک ،ييمواد غذا بهداشت يتخصص يدکتر آموختهدانش ١
    هيدانشگاه اروم ،يدانشکده دامپزشک، يياستاد بهداشت مواد غذا ۲
   هيارومدانشگاه  ،يدانشکده دامپزشک، ييار بهداشت مواد غذايدانش ۳
   هيدانشگاه اروم ،يدانشکده دامپزشک ،ييبهداشت مواد غذا يتخصص يدکتر دانش آموخته ۴
  هي، دانشگاه ارومي، دانشکده دامپزشکيشناسکروبيکارشناس ارشد م ۵

در دانمارك  1929در سال  یوز انسانیسترین مورد لیافتد. اولیم
نشان داد که  Burn، 1935گزارش شد و در سال  Nyfeldtتوسط 

نوزادان تازه متولدشده  يهامنجر به عفونت توژنزیا مونوسیستریل
باط با م در ارتیطور مستقبه یوز انسانیستریوع لین شیاول. شودیم

و همکارانش  Schlechا بود که توسط یستریبا ل ییمواد غذا یآلودگ
ه ساالد کلم یآلوده در ته يهاکلم در اثر استفاده از، 1983در سال 

ا یستریل يهاوعیاز ش يادیموارد ز کهییازآنجا. گزارش شد
ه در جیدرنت، گوناگون بوده ییدر ارتباط با اقالم غذا توژنزیمونوس
مسافران مدنظر  یدر سالمت یمت و گسترده و حتیقگران يغذاها
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 يهایمربوط به طالب، 2011مه دوم یوع مرگبار اواخر نیباشد. شیم
مورد  147ر از یوممورد مرگ 30ش از یآلوده بود که منجر به ب

از موارد  درصد65باً یتقر. مختلف بود يشده از کشورهاگزارش
ت دادن و با کش اندشدهیینامطلوب شناسا ییوز که از مواد غذایستریل

ارد . تعداد مود شدندیماران بود تائیار بیکه در اخت یخچالی ياز غذاها
ت و کم شده اس یطورکلبهنظارت گسترده  به علت يماریاز ب ساالنه

از مقاومت نسبت به عفونت در افراد با ضعف  ییسطح نسبتاً باال
 یکی ژنزتویا مونوسیستریل، نیباوجوداشود. یمده ید یمنیستم ایس

از  ییزان باالیباشد که میم ییغذا منشأزا با يماریباز عوامل 
 يهاعفونتدهد. هرچند که یمر را به خود اختصاص یوممرگ

کند یم جادیرا ا یمیط وخیشرا یباشد ولیما نادر یستریل یکینیکل
زه شدن و آلوده کردن یکلون يبرا یخوب ییتوانا ين باکتری. ا)1(

ا سقط یو  ینیجن يهایآلودگجفت زنان باردار را دارد و منجر به 
 يهايماریبجاد یا ییتوانا توژنزیا مونوسیستریلن یشود. عالوه بر ایم

 و افرادافراد مسن  ازجمله یمنیستم ایدر افراد با ضعف س یتهاجم
تند هس یدرمانیمیشکه تحت  يمثل افراد یمنیستم ایبا ضعف س

دها یکواستروئیکورت ياز داروها یکه به مدت طوالن يا افرادیو 
درمان عموماً در  يکه تالش برایدرحالکنند را دارد. یماستفاده 

 ریوممرگزان یم، باشدیم يماریشرفت بیارتباط با پاسخ به پ
که  یمارانیدرصد از ب 30-50و درصد بوده  25-50باً یوز تقریستریل

ن یابتال به ا جهیدرنترا  ینده عوارضیاحتماالً در آ اندشدهدرمان 
  . )2(دهند ینشان م يماریب

ت یاز فعال يریگبهرهعبارت است از  یستیکنترل ز    
مهار رشد  منظوربهها سمیکروارگانیاز م یبرخ یکروبیضدم

به  یستین راهکار زیزا و عامل فساد در غذا. ايماریب يهاکروبیم
 ازجملهبه غذا  ییایمیش يهایدنبال به حداقل رساندن افزودن

ب بودن مطلو دلیلبهباشد. یم یآل يدهاید و اسیم کلریسد، تیترین
 يراب یستیز ينگهدارنه یزم درق یتحق یعیطب ينگهدار يهاروش

نه یزمدرقات یشتر تحقیمانده است. بیباقفعال  یگوشت يهافراورده
 يهايباکتر یستیآنتاگون يهاتیفعال يبر رو یستیکنترل ز

 ت.زا متمرکز اسيماریعامل فساد و ب يهايه باکتریک علیدالکتیاس
ر یاه سیک علیدالکتیاس يهايباکتر یستیآنتاگون يهاتیفعال

اند که نسبت داده يمتعدد يهاسمیدر غذاها را به مکان هايباکتر
و  کید استیک و اسیدالکتیاسمثل  یآل يدهاید اسیتول: شامل

از از یموردن ییه مواد غذایتجز، 2O2Hد یتول، گوشت pHکاهش 
د ض يهانیوسید باکتریتول، گرید يهاسمیق رقابت با ارگانیطر

ل یاست يثل دم ییایضد باکترت یها با فعالتید متابولیتول، ییایباکتر
لف زان مختیمتنوع در م یکروبیضدم يهاتیباشد. فعالین میو روتر

ان یک بیدالکتیاس يهايمختلف باکتر يهاهیها و سوتوسط گونه
 تواند از حالتیم یستیآنتاگون يهاتین فعالیشود. عالوه بر ایم

اوت باشد (کشتن) متف يدیوسیتا باکتر مهار رشد)( یکیواستاتیباکتر
از  یا تنها برخیها و ياز باکتر ياو ممکن است محدوده گسترده

 يدیر قرار دهد. از اثرات اسیتأثها را تحت سمیکروارگانیم هايگروه
 يهافراورده ينگهدار منظوربهک یدالکتیاس يهايکردن باکتر

 يهاحاضر گونهشود. در حال یگوشت استفاده م يریتخم
 يهاعنوان کشتک بهیدالکتیاس يهاياز باکتر ياشدهانتخاب

 يهاونهن توسط گیوسید باکتریشوند. تولیاستفاده م معموالًاستارتر 
 هاآن يهاها و فراوردهسمین ارگانیاستفاده گسترده ا دلیلبهاستارتر 

را به خود جلب کرده  يادیگوشت توجه ز یستیعنوان کنترل زبه
  . )3(است 
 یعیطور طبها) بهيها و سبزوهیم( یاهیگ يهاگونه شتریب

، کیمال، کینیسوکس، کیتریس، کیاست ازجمله یآل يدهایاس
 نیکنند. عالوه بر ایک سنتز میک و آسکوربیبنزوئ، کیتارتار

ک و یدالکتیاس يهايل باکتریاز قب ییهاسمیکروارگانیم
 یآل يدهایکنند. اسید مید تولیر اسیز در اثر تخمیوم نیدوباکتریفیب

 مثالعنوانبهکنند. یها را مهار مها و قارچيباکتر هايسلولرشد 
ق رها کردن یاز طر یداخل سلول pHد با کاهش یک اسیاست

توپالسم عمل یه نشده به داخل سیتجز يهاها از مولکولپروتون
 یخارج يغشا يرید سطح نفوذپذیک اسیا الکتی ؛ وکندیم

ن یبا چن يریدهد. در معرض قرارگیر مییها را تغيباکتر هايسلول
گرم مثبت را  يهايباکتر یخارج يغشا يرینفوذپذ ییدهایاس

ت یو همکاران گزارش کردند که فعال Bajipai. )4(دهد یش میافزا
 هايلسلو يرینفوذپذر ییتغ ییتوانا به علتها فنل یکروبیضدم

تداخل در عملکرد ، هاماکرو مولکولاز دست دادن  به علت یکروبیم
. باشدیغشا م يو عملکرد ير ساختارییجه تغیدرنتغشا سلول و 

ر یس از ویمشتق شده از پ يهااناتیوسیزوتیا یکروبیت ضد میفعال
ق شکست یاز طر یخارج سلول يهامیرفعال کردن آنزیغمسئول 

ل ین تشکیاست. همچن يدیسولف يد يباندهاو یداتیاکس
  .)5(کنند یجاد میا یکروبیاثر ضد م اناتیوسیفعال ت يهاکالیراد

 عنوانمتعدد به يبات عملکردیترک يدارا یاهیگ يهاگونه    
بات یها هستند. ترککیوتیپروب يکننده رشد براکیتحر يفاکتورها
اب یها و عناصر کمدانیاکسیآنت، یبات فنلیترک ازجمله يعملکرد

ها يکترن بایت ایکند بلکه جمعیها را فعال مين باکتریرشد ا تنهانه
ها قادر به کیوتیپروب يهااز گونه یدهند. برخیش میز افزایرا ن

عنوان ز بهیبات نین ترکیهستند و ا یبات فنلیزه کردن ترکیمتابول
 يهايتوانند رشد باکتریم کنند کهیژن عمل میکننده اکسجاروب

 يبات عملکردین ترکیکه ا یزمان .)6(ش دهند یک را افزایوتیپروب
رات ییشوند منجر به تغیانسان م ياهان وارد غذایمشتق از گ

د. شونیانسان م یکروفلور لوله گوارشید در میک مفیولوژیزیف
ان انس ید در لوله گوارشیمف يهاسمیکروارگانیم، هاکیوتیپروب
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 یاهیگ نشأمبا  یعیطب يبات عملکردین ترکیر ایتأثهستند که تحت 
 توت موجود در یبات فنلیاست که ترک شدهدادهرند. نشان یگیقرار م

. )7(دهند یش میها را افزايدوباکتریفیها و بلوسیرشد الکتوباس
در انگور  یعیطور طبن بهید و کاتچیک اسیمثل گال یبات فنلیترک

 دهد.یش میرا افزا يگاردیلوس هلیالکتوباسوجود دارند که رشد 
لوس در یالکتوباس يهاگونه ییتوان به توانایکات رشد را مین تحریا

بات حاصل ین ترکینسبت داد که ا یبات فنلین ترکیزه کردن ایمتابول
ها کیوتیرشد پروب يبر رو یکیعنوان اثر تحرتوانند بهیزه میاز متابول

ک یدن قهوه یاست که بعد از نوش شدهگزارش. )6(عمل کنند 
 روده افراد سالم يهايدوباکتریفیت بیدر جمع یتوجهقابلش یافزا

ک یراژنکل( یفنلبات یحضور ترک به علتن عمدتاً یشود که ایجاد میا
در مطالعه  .)8(باشد یمحلول موجود در قهوه م يبرهاید) و فیاس
 از تانن توسط یاست که مصرف محصوالت انار غن شدهگزارشگر ید

ط استرس یکه تحت شرا ياروده يهايت باکتریانسان جمع
 شدهگزارشن ی. همچن)9(ل نموده است یبودند را تعد قرارگرفته
شد ر یتوجهقابلطور اه بهیر و فلفل سیس یآب يهاعصاره است که

ن یدهد. همچنیش میرا افزا يلوس روتریالکتوباس يباکتر
 يهايز رشد باکتریب و پرتقال نیس، موز یآب يهاعصاره

وم یوباکتردیفیبو  لوس رامنوسوسیالکتوباس، يلوس روتریالکتوباس
 یباستان یاهان درمانیاز گ یکیر ی. س)10(ش دادند یرا افزا سیالکت

سال  6000ش از یا بیآس يبه مناطق مرکز آن منشأباشد که یم
 3000ش در هند و از یسال پ 5000ر از یس هیگردد. درمان بر پایبرم

به اً ر اساسیک سیولوژیزیاست. اثرات ف شدهشروعن یش از چیسال پ
 يه بوباشد کیوسولفات میفرار مثل ت يبات گوگردیحضور ترک علت

ر ید سیاثرات مف به علتدهد. یر میهم به س یتند و طعم خاص
قات یاستفاده شود. تحق ییعنوان مکمل غذاشود بهیه میامروزه توص

ر یدر طول چند دهه اخ يمتعدد یکینیکل يهاشیو آزما یعلم
 ياست. مطالعات متعدد شدهانجامر ید سین اثرات مفییتع منظوربه

، آزاد يهاکالیر شامل جاروب کردن رادیس يت عملکردیفعال
، یعروق یقلب يهايماریاز ب يریشگیپ، یمنیستم ایک سیتحر
د یت مفیو هزاران خاص یکنندگیضدعفون، یت ضد سرطانیخاص

ک ماده ی عنوانبهر یس نی. عالوه بر ا)11( اندکردهگر را گزارش ید
 یها و برخيدوباکتریفیباشد. بیمفروکتان  يک حاویوتیبيپر ییغذا

ون ها در کلک رشدشان در حضور فروکتانیدالکتیاس يهاياز باکتر
ب یکدر تر یتوجهقابلرات ییجه منجر به تغیدرنتشود و یک میتحر

 يهايش بالقوه تعداد باکتریبا افزا یلوله گوارش يهاکروبیم
نسان ا يزا برايماریب يهاو کاهش تعداد گونه یکننده سالمتکیتحر

از  یعصاره برخ یکیدر مورد اثر تحر يادی. مطالعات ز)12(شود یم
وس لیالکتوباس ازجملهک یدالکتیاس يهايباکتر ياهان بر رویگ

توان به مطالعه ساترلند و همکارانش یاست که م شدهانجام يروتر

 يبر رو ییغذا يهااثرات عصارهاشاره نمود که  2009در 
ط یپاتوژن را در مح يهايشده و باکترانتخاب يهاکیوتیپروپ
 یبآ يهانشان داد که عصاره هاآنج یکردند. نتا یبررس یشگاهیآزما

را  يوترر لوسیالکتوباس کیوتیاه رشد گونه پروبیر و فلفل سیس
ر د يکالیا يهارشد گونه کهیش داد درحالیافزا يریطور چشمگبه

 یکیاثر تحر یابین مطالعه ارزی. هدف ا)10( مهار کرد 50: 1رقت 
 يو اثر مهار يلوس روتریالکتوباسرشد  ير بر رویس یعصاره آب
ا یستریله پاتوژن یر علیس یهمراه با عصاره آب يلوس روتریالکتوباس

  باشد.یم توژنزیمونوس
  

  مواد و روش کار
  ريس يه عصاره آبيته
توسط  کردنخشکشد و پس از  يداریه خریر از بازار ارومیس

تر آب یک لیاز پودر حاصل با  گرم 100د. یخرد گرد یاب برقیآس
ک ساعت رفالکس شد. عصاره حاصل در یمقطر مخلوط و به مدت 

ن ها از تامپوصورت که ابتدا عصارهنیبدد. ین مرحله صاف گردیچند
ا ها بسپس عصاره، تر گرفته شوندعبور داده شدند تا ذرات درشت

د. یلتر گردیفبار  2، خألو پمپ  42استفاده از کاغذ واتمن شماره 
رکس یظ و در ظروف پیتغل يدر دستگاه روتار شدهصافعصاره 

 يودرپ صورتبهحاصل  يهاد. نمونهیزه گردیلیوفیخته و لیدار ردرب
 ينگهدار یکیخچال و در تاری يها در دماشیو تا زمان آزما درآمده

شود یگفته م ین مرحله عصاره آبیحاصل از ا يهاشد. به نمونه
)13( .  

لوس ير بر الکتوباسيس يعصاره آب يکياثر تحر يبررس
  يروتر

 100عالوه به، براث MRS یسیس 8/4 يش حاویآزمالولهدر 
) همراه با cfu/ml710( يلوس روتریالکتوباس يتر از باکتریل کرویم

و  100، 50( ریس یمختلف عصاره آب يهاتر از غلظتیل کرویم 100
ساعت در جار  24ه و به مدت یتر) تهیلیلیگرم بر میلیم 200
ل) انکوبه شد. یکروآئروفیط می(شرا Cگازپک نوع  يل حاویاستر

آگار  MRSط کشت یمح يمار بر رویتر از هر تیل کرویم 100سپس 
 24-48به مدت  Cگاز پک نوع  يدر سه تکرار کشت و در جار حاو

اره عص یکیها شمارش و اثر تحرید. سپس کلنیساعت انکوبه گرد
  .)14(د یگرد یابیارز يلوس روتریالکتوباس ير بر رویس یآب

ر و يس يب عصاره آبيترک ياثر مهار يبررس
  وژنزتيا مونوسيستريلرشد  يبر رو يلوس روتريالکتوباس

ر و یس یب عصاره آبیترک ياثر مهار یابیارز منظوربه
گرم بر یلیم 200و  100دو غلظت (، يلوس روتریالکتوباس

ورد م يلوس روتریالکتوباسر انتخاب و همراه با یتر) از سیلیلیم
  : مارها عبارت بودند ازیقرار گرفتند. ت یابیارز

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

m
j.u

m
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               3 / 8

http://umj.umsu.ac.ir/article-1-3360-en.html


 ۱۳۹۵ مهر، ۷، شماره ۲۷دوره   اروميه مجله پزشکي
  

565  

 نزتوژیمونوسا یستریل يتر از باکتریل کرویم 100: 1 ماریت
)cfu/ml510 ط کشت یمح یسیس 9/4) وBHI براث.  

به  نزتوژیا مونوسیستریل يتر از باکتریل کرویم 100: 2 ماریت
گرم یلیم 100ر با غلظت یس یتر از عصاره آبیل کرویم 100همراه 

  .براث BHI یسیس 8/4تر و یلیلیبر م
به  نزتوژیا مونوسیستریل يتر از باکتریل کرویم 100: 3 ماریت

گرم یلیم 200ر با غلظت یس یتر از عصاره آبیل کرویم 100همراه 
  .براث BHI یسیس 8/4تر و یلیلیبر م

به  نزتوژیا مونوسیستریل يتر از باکتریل کرویم 100: 4 ماریت
با  همراه يلوس روتریالکتوباس يباکتر تر ازیل کرویم 100همراه 

گرم بر یلیم 100ر با غلظت یس یعصاره آب تر ازیل کرویم 100
  .براث BHI یسیس 7/4تر و یلیلیم

به  نزتوژیا مونوسیستریل يتر از باکتریل کرویم 100: 5 ماریت
با  همراه يلوس روتریالکتوباس يباکتر تر ازیل کرویم 100همراه 

گرم بر یلیم 200ر با غلظت یس یعصاره آب تر ازیل کرویم 100
  .براث BHI یسیس 7/4تر و یلیلیم

 يمار بر رویشده از هر تهیته يهاتر از رقتیل کرویم 100سپس 
 يهادر زمان یسطحا کروم آگار به روش کشت یستریط کشت لیمح

 24وچهار ساعت کشت داده شد و پس از ستیبهشت و ، چهار، صفر
  .)15(شدند ها شمارش یکلن، ونیساعت انکوباس

  
  هاافتهي

رشد  هستند و یکیوتیبيبات پریترک يدارا ییاز مواد غذا یبرخ
حال رشد نیدرعدهند. یش میک را افزایوتیپروب يهاگونه

ن یکنند. در ایا متوقف میرا کاهش  ییغذا منشأبا  يهاپاتوژن
رشد  کیک در تحریوتیبيعنوان عامل پرر بهیس یمطالعه از عصاره آب

عصاره  یکیاثر تحر 1شماره ک استفاده شد. نمودار یوتیپروب يباکتر
تر یلیلیگرم بر میلیم 200و  100، 50ر را در سه غلظت یس یآب

 يگرمخانه گذارساعت  48ن نمودار بعد از یدهد. مطابق اینشان م
تم) در یلگار cfu/ml710)7ه یبا غلظت اول يلوس روتریالکتوباس

 94/8بود به  يلوس روتریالکتوباس يگروه کنترل که فقط حاو
گرم یلیم 50غلظت  به همراه يلوس روتریالکتوباسدر گروه ، تمیلگار
 100در غلظت ، تمیلگار 39/9ر به یس یتر عصاره آبیلیلیبر م

تم و در غلظت یلگار 87/9ر به یس یتر عصاره آبیلیلیمگرم بر یلیم
د یتم رسیلگار 09/10ر به یس یتر عصاره آبیلیلیگرم بر میلیم 200
لوس یالکتوباسر بر رشد یس یعصاره آب یکیاثر تحر دهندهنشانکه 
 100 يهادر غلظت یکین اثر تحریاست. الزم به ذکر است ا يروتر

لذا ، ودرتر بیر چشمگیس یتر عصاره آبیلیلیگرم بر میلیم 200و 
، ترشیمطالعه ب منظوربهادامه کار انتخاب شدند.  ين دو غلظت برایا

لوس یالکتوباسب یترک ياثر مهار یشگاهیط آزمایدر ادامه کار در شرا
ر د توژنزیا مونوسیستریله یر علیس یهمراه با عصاره آب يروتر
). 1شماره شد (جدول  یساعت بررس 24و  8، 4، صفر يهازمان

تم یلگار 58/0 ییتنهابه يلوس روتریالکتوباسج نشان داد که ینتا
ش را نسبت به گروه کنترل کاه توژنزیا مونوسیستریلپاتوژن  تعداد
 ر با غلظتیس یاست که با اضافه شدن عصاره آب ین در حالیداد. ا

تم یلگار 13/2و  98/1 ترتیببهتر) یلیلیگرم بر میلیم 200 و 100(
  را نسبت به گروه کنترل کاهش داد. توژنزیا مونوسیستریلتعداد 

  

  يلوس روتریر بر رشد الکتوباسیس یعصاره آب یکیاثر تحر یابیارز :)۱(نمودار 
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  زتوژنیمونوسایستریرشد ل يبر رو يوس روترلیالکتوباس، ریس یب عصاره آبیترک ياثر مهار  :)۱جدول (
      (ساعت) يگرمخانه گذارزمان        

  24  8  4  صفر  ماریت

LM  a01/0±03/5  a               30/0± 88/5  a         90/0± 47/6  a              40/0± 35/9  
          

LM + G100  a01/0±00/5  a           03/0±76/5  c       04/0±83/5  c           08/0±35/8  
          

LM+ G200 
a01/0±00/5  b          06/0±44/5  c     02/0±70/5  d             08/0±16/8  

LM+LR  a01/0±03/5  a   02/0±79/5  b03/0±06/6  b            03/0±77/8  

LM+LR+ G100 
a02/0±02/5 b   04/0±42/5 c04/0±71/5 e       02/0±37/7  

LM+LR+ G200 
a01/0±03/5 c03/0±25/5 d05/0±49/5 f        04/0±22/7 

  باشد.ی) مp >05/0(دار یمعن يتفاوت آمار دهندهنشانمختلف در هر ستون  یسیحروف کوچک انگل
ر یس                    G100تر= یلیلیگرم بر میلیم 100ر با غلظت یس           LR= يلوس روتریالکتوباس                   LM=  توژنزیا مونوسیستریل

  G200تر= یلیلیگرم بر میلیم 200با غلظت 
  

  گيرينتيجهبحث و 
زا يماریعوامل ب یستیکنترل زنه یدر زم يادیامروزه مطالعات ز

نه یکه در زم ییهاسمیکروارگانین میصورت گرفته است که از ب
 يهايتوان به باکتریبرخوردارند م ياژهیت ویاز اهم یستیکنترل ز

عنوان ر بهیس ین مطالعه از عصاره آبید اشاره نمود. در ایک اسیالکت
تفاده اس یکیوتیپروب يهاک رشد گونهیک در تحریوتیبيعامل پر

ر را در سه غلظت یس یعصاره آب یکیاثر تحر 1شد. نمودار شماره 
ن یدهد. مطابق ایتر نشان میلیلیگرم بر میلیم 200و  100، 50

 یکیتر اثر تحریلیلیگرم بر میلیم 200و  100نمودار دو غلظت 
رحله م ينشان دادند و برا يلوس روتریالکتوباسدر رشد  يریچشمگ

 لوسیالکتوباسب یترک يدوم کار انتخاب شدند. سپس اثر مهار
 یررسبتوژنز یمونوس ایستریله پاتوژن یر علیس یو عصاره آب يروتر
و عصاره  يلوس روتریالکتوباسب یج حاصل نشان داد که ترکینتا شد.

ر یره سو عصا يلوس روتریالکتوباس یر نسبت به حالت تکیس یآب
 ؤثرترم یشگاهیط آزمایدر مح توژنزیمونوس ایستریلدر کنترل رشد 
توان یم ازجملهاست  شدهانجامنه ین زمیدر ا يادیبود. مطالعات ز

ر یفروکتان س یکیوتیبيل اشاره نمود. مطالعه اثرات پریبه موارد ذ
 یموردبررسو همکاران  Zhangتوسط  2013شگاه در سال یدر آزما

 يهاير رشد باکتریمشخص نمود که س هاآنج یقرار گرفت نتا
 2009. در سال )16(ش داد یدوباکتر روده را افزایفیدس و بیوئیباکتر

 يرا بر رو یاهیعصاره گ 148ساترلند و همکارانش اثرات 
ط یرا در مح پاتوژن يهايو باکتر شدهانتخاب يهاکیوتیپروب
ر یس ینشان داد که عصاره آب هاآنج یکردند. نتا یبررس یشگاهیآزما

طور را به يلوس روتریالکتوباسک یوتیاه رشد گونه پروبیو فلفل س
را مهار  يکالیا يهاکه رشد گونهیدرحال، ش دادیافزا يریچشمگ

ات ضد یخصوص 2012و همکارانش در سال  Lacombe .)10(کرد 
، توژنزیا مونوسیستریل( ییغذا يهاه پاتوژنیرا عل يبلوبر یکروبیم

 یکیوتی) و حفاظت پروبیا کلیاشرشو  ومیمور یفیسالمونال تا
کرد  مشخص هاآنج یکردند نتا یرا بررس لوس رامنوسوسیالکتوباس

ن یشتریمطالعه شده ب يهاين باکتریاز ب توژنزیا مونوسیستریلکه 
ک یوتیپروب ينشان داد و باکتر يت را نسبت به عصاره بلوبریحساس
اثر  2012. راتنا و همکارانش در سال )17(ر قرار نگرفت یتأثتحت 
 از یبرخ يا را بر رویگل اقاق یفنل یپل عصاره یکروبیضدم
ک یوتیپروب يرشد بر رو یکیپاتوژن و اثر تحر يهايباکتر

ان داد که نش هاآنج یکردند. نتا یابیارز لوسیدوفیلوس اسیالکتوباس
وکوس لوکیاستاف يهاه پاتوژنیعل يا اثر مهاریاقاق یفنل یعصاره پل
و  یا کلیاشرش، ومیمور یفیسالمونال تا، يگال فلکسنریش، اورئوس

را  لوسیدوفیلوس اسیالکتوباسحال رشد نیدرعنشان داد  وکلرایبریو
ات یخصوص 2007سال  آرنواد و همکارانش در .)14(ک نمود یتحر

ک ین را با استفاده از یوسیک مولد باکتریدالکتیاس يهايباکتر
 توژنزیا مونوسیستریلک مهار یتحر منظوربهشده یطراحط یمح

گوشت مطالعه کردند  يبر رو 2512 یلوس ساکائیالکتوباستوسط 
 دوسیلوکونوستوك سودومزنترنشان داد که دو گونه  هاآنج ینتا

 يباکتر 201ن یاز ب 2711 کورواتوس لوسیالکتوباسو  2733
ه یه علکنند کیم ینیوسید باکتریتول، شدهانتخابک یدالکتیاس
. آنا و همکارانش در )18(دارد  يت مهاریفعال توژنزیا مونوسیستریل
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 جداشده کیدالکتیاس يهايباکتر ییایضد باکترت یفعال 2012سال 
ن یه از بکردند ک یبررس توژنزیمونوس ایستریله یعل ر گولگا رایاز پن
وم از سکیباً یشده تقر يک جداسازیدالکتیاس يگونه باکتر 800
نشان دادند  توژنزیا مونوسیستریله یعل یستیت آنتاگونیها فعالگونه

 يهانیوسیاز باکتر 2008. کاستالنو و همکارانش در سال )19(
در محصوالت  یعنوان کشت حفاظتک بهیدالکتیاس يهايباکتر

 يهانیوسینشان داد که باکتر هاآنج یگوشت تازه استفاده کردند نتا
 يهاسمیکروارگانیدر کنترل م یک نقش مهمیدالکتیاس يهايباکتر

س کیبروکوترو  نوکوایا ایستریلمثل  ییهاعامل فساد و پاتوژن
و همکاران مهار  Teixeira 2006. در سال )20(دارند  ترموسفاکتا

 يجداسازک یدالکتیاس يتوسط باکتر توژنزیمونوس ایستریل يباکتر
. مطالعات )21(شده از گوشت خوك و گوشت گاو را نشان دادند 

ها لیها توسط الکتوباسر پاتوژنیز در مورد مهار ساین يگرید
ل اشاره نمود. در سال یتوان به مطالعات ذیم ازجملهاست  شدهانجام

2014 Cálix-Lara یکل ایاشرش ز مهاریو همکاران ن O157: H7 
 يهايدشده توسط باکتریتول ییایضد باکتردر اسفناج توسط مواد 

 يهاکه پاتوژن یاسفناج هايرگب هاآن، کردند یک بررسیدالکتیاس
ا به ح کرده بودند ریتلق هاآنک را به یدالکتیاس يهايمذکور و باکتر

ج ینتا کردند. يگراد نگهداریدرجه سانت 7 يروز در دما 12مدت 

 يهايتوسط باکتر يدیتول یکروبینشان داد که مواد ضد م هاآن
و  O157: H7 یا کلیاشرشرشد  يریزان چشمگیک به میدالکتیاس

و همکاران در  Miyazaki. )22(کنند یرا مهار م کایسالمونال انتر
نشان دادند که ، انجام دادند 2010که در سال  يامطالعه

 :O157 یاکلیشرشبر ا يداریمعن يمهاراثر  یلوس کازئیالکتوباس

H7 که یهنگام ياما اثر مهار، دارندpH رسد یم یبه محدوده خنث
 ییایترضد باکت یجه گرفت خاصیتوان نتین میابد بنابراییکاهش م
ده دشیتولک یدالکتیاسمربوط به  يادیها تا حد زلیالکتوباس

جه یتوان نتین مطالعه میج حاصل از ای. با توجه به نتا)23(هاست آن
و  يوترلوس ریالکتوباس ازجملهک یدالکتیاس يهايگرفت که باکتر

در کنترل رشد عوامل  یستیعنوان کنترل زر بهیس یعصاره آب
  باشند.یم مؤثرتوژنز یا مونوسیستریل ازجمله ییغذا منشأزا با يماریب

  
  يتشکر و قدردان

از دکتر خاصه  يدانند تا از جناب آقایمسندگان مقاله الزم ینو
 يمهندس رضا حداد، یمهندس آرمن بدل، یبرهان يدکتر مهد، خان

با به خاطر زحماتشان در انجام مراحل یال دیو مهندس سه یسلماس
  ند.ینما یق تشکر و قدردانین تحقیمختلف ا
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Abstract 
Background & Aims: The ubiquitous nature of Listeria monocytogenes and its ability to grow at 
refrigerated temperature makes L. monocytogenes a serious threat to the safety of ready-to-eat (RTE) 
meat products. Lactic acid bacteria (LAB) have been found to be effective in inhibiting L. 
monocytogenes in food products such as fresh and cooked meats. Prebiotics exist in many foodstuffs 
such as garlic which stimulates the growth of lactobacilli. The aim of this study was to use Lactobacillus 
reuteri together with aqueous extract of garlic for controlling the growth of Listeria monocytogenes. 
Materials & Methods: First stimulatory effect of water extract of garlic in different concentrations (50, 
100 and 200 mg/ml) on the growth of L. reuteri was evaluated. Then, inhibitory effect of L. reuteri along 
with aqueous extract of garlic against Listeria monocytogenes was investigated for 0, 4, 8 and 24 h. 
Results: The results of this study showed that two concentration (100 and 200 mg/ml) of aqueous 
extracts of garlic had highest stimulatory effect on Lactobacillus reuteri growth.  Also L. ruteri along 
with garlic extract significantly inhibited the growth of listeria monocytogenes.  
Conclusion: The application of garlic extract along with lactobacillus ruteri may increase the inhibitory 
effect of lactobacillus against listeria monocytogenes. 
Keywords: Listeria monocytogenes, Lactobacillus reuteri, BioControl, Aqueous extract of garlic 
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