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 یجدا شده از گوشت خام گاو بر باکتر های لیالکتوباس یاثر مهار یبررس

  O157: H7یاکلیاشرش

 
 2کیتاج نیحس، 2اکبرلو یجواد عل، *1یمحمد هیشاد
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 مقدمه:
روده اغلب  یعیفلور طب یاکلیاشرش یباکتر

مختلف  یها هیسو یباکتر نیخونگرم است. ا واناتیح

و  یروده ا یها یماریب جادیدارد که عامل ا ییزا یماریب

 یاکلیاشرش هیباشند. سو ینسان ما یبرا ییغذا تیمسموم
O157: H7 انسان  یزا یماریب یها هیسو نیتر از مهم یکی

شود.  یم ریمورد مرگ و م نینداست که ساالنه باعث چ

 کیتیو سندرم همول یباعث بروز اسهال خون یباکتر نیا

 (Hemolytic Uremic Syndrome= HUS) ای کیاورم

 یمخزن اصل اناتویکه ح شود یشود. گفته م یدر انسان م

  یدام اءبا منش ییمواد غذا نیبنابرا باشند، یپاتوژن م نیا

کشتار دام ها و  نیدر ح توانند یخصوص گوشت قرمز مه ب

 (.1،2) پاتوژن آلوده شوند نیپس از آن با ا ای

به طور گسترده در  لوسیالکتوباس یها گونه

در صنعت  دیخواص مف یپراکنده بوده و دارا عتیطب

 چکیده:
 ییجا از آن همه جا وجود دارند. باًیپراکنده اند و تقر عتيطور گسترده در طب به ها ليالکتوباس زمينه و هدف:

شوند.  یاستفاده م ییسال است که در مواد غذا انيمختلف وجود دارند، سال ییدر مواد غذا ها یباکتر نیکه ا
و  یمطالعه جداساز نیاباشند. هدف  یم ییایخواص ضدباکتر یاها دار ليدهد، الکتوباس یمطالعات نشان م

 هيها عل آن ییایخواص ضدباکتر یگوشت خام گاو و بررس یها از نمونه لوسيالکتوباس یها گونه ییشناسا
 .باشد یم O157: H7 یاکلياشرش

 یها هیشد. سو هياز کشتارگاه شهرستان سنندج ته نمونه گوشت گاو 72 یتجرب ی مطالعه نیدر ا :یبررس روش
 قرار گرفتند. سپس  یابیگرم و تست کاتاالز( مورد ارز یزيرنگ آم ،ی)مورفولوژ یپيفنوت یجداشده با روش ها

قندها استفاده  ريمو تست تخ (PCR) مرازيپل یا رهيواکنش زنج یاز روش مولکول تر قيدق ییبه منظور شناسا
 یاکلياشرش یباکتر هيها عل آن ییایضدباکتر تيخاص یگذار . در ادامه با دو روش انتشار در چاهک و نقطهدیگرد

O157: H7 قرار گرفت یابیمورد ارز. 
 یو مولکول ییايميش یو با روش ها یاز گوشت خام گاو جداساز ليگونه الکتوباس 8در مجموع  ها: افتهی

 یاکلياشرش یباکتر رشد ل،يگونه الکتوباس 8 نینشان داد که ا ییایضد باکتر یها شیآزما جی. نتادیگرد ییشناسا
O157: H7 دار  یمعن زين ینتاج از لحاظ آمار نیا کنند، یمهار م یخوبه را ب(05/0>P) شد یتلق. 

 مختلف است که  یها ليالکتوباس یگوشت خام گاو دارا مطالعه نشان داد، نیحاصل از ا جینتا :یريگ جهينت
 .استفاده نمود ییغذا واددر م یستیکنترل کننده ز کیعنوان ه ها ب توان از آن یم
 
O157: H7. D یاکلياشرش  مراز،يپل یا رهيها، گوشت خام گاو، واکنش زنج ليالکتوباس های کليدی: اژهو
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 ها لیالکتوباس باشند. یبر سالمت انسان م نیمچنغذا و ه

هستند که بعد از  یگرم مثبت و کاتاالز منف هایی یباکتر

 .(3،4) شوند یم افتیتولد در دستگاه گوارش 

در  اند، لیکروآئروفیاسپورزا و م ریغ ها لیالکتوباس

  باًیکنند و تقر یرشد م یخوبه ب یهواز یب طیشرا

 یها ی)باکتر ها لیالکتوباس(. 5) جا وجود دارند همه

مانند  یکروبیم مواد ضد یسر کی( کیالکت دیمولد اس

 کنند که  یترشح م نیوسیو باکتر کیالکت دیاس

 زا را  یماریب یها سمیکروارگانیتوانند رشد م یم

نشان داده اند که  ی(. مطالعات متعدد4،6) مهار کنند

 یتوانند رشد پاتوژن ها یم کیالکت دیاس یها یباکتر

 ،توژنزیمونوس ایستریل ،یاکلیاشرشمانند  ییبا منشاء غذا

سالمونال  ،ومیمور یفیسالمونال ت، سودوموناس آئروژنز
 را مهار  اورئوس لوکوکوسیاستافو  سیدیتیانتر

 کیالکت دیدهد که اس ینشان م قاتی(. تحق7) کنند

 یقو یها اثر مهارکنندگ لیشده توسط الکتوباس دیتول

 اثر نی(. همچن8) دارد یگرم منف های یباکتر هیعل

گرم مثبت  یها یباکتر هیعل کیالکت دیاس یمهارکنندگ

که در سال  ی(. در مطالعه ا9،10) شده است ثابت زین

 یقارچ ها هیها عل لیالکتوباس یانجام شد اثر مهار 2013

 (.6) دیبه اثبات رس زین مختلف

 یپاراکازئ لوسیالکتوباسو  پالنتاروم لوسیالکتوباس
 در ها هستند. لیغالب الکتوباس یاز جمله گونه ها

 "کیوتیپروب"ها  لیاز الکتوباس یاصطالح به گروه

 یبر سالمت یادیز یایها مزا کیوتیشود. پروب یگفته م

درمان و  یبرا ها کیوتی(. استفاده از پروب3) انسان دارند

 ییایباکتر های از عفونت یناش یها از اسهال یریشگیپ

 سمیقرار گرفته است. اگرچه مکان یبررس مورد یروسیو و

اما  ستیمشخص ن ادیز نهیزم نیها در ا کیوتیعمل پروب

و  لوسیالکتوباس های هیمانند سو هایی کیوتیپروب

از عوامل  یاریبس هیعل یاثر مهار یدارا ومیدوباکتریفیب

 .(11،12) ندهست ییبا منشاء غذا زا یماریب

ها  لیسگونه از الکتوبا 150از  شیب امروزه

عنوان ه از جمله ب یاریبس یشده اند و کاربردها ییشناسا

 یکرده اند که تعداد دایپ یریتخم عیکشت آغازگر در صنا

کرده و بافت محصوالت  دیها مواد معطر تول از آن

 لیدله ب (.13،14) دهند یم قرار ریثأتحت ت زیرا ن یریتخم

لب در اغ یعیبه طور طب لوسیوباسالکت یگونه ها که نیا

لوله  یمنیدفاع ا سمیوجود دارند و در مکان ییمواد غذا

در  ای منیا یاز لحاظ سالمت ،نقش دارند یگوارش

 (Generally recognized as safe= GRAS) اصطالح

عنوان ه ها ب توان از آن یشوند و م یدر نظر گرفته م

 (.15،16) استفاده نمود غذایی نگهدارنده در مواد

 یکنندگان به مصرف غذاهامصرف  یتقاضا امروزه

ها،  یاستفاده از افزودن زانیم نیبا کمتر داریپا من،یا

 افتهی شیمختلف افزا یها کیوتیب ینگهدارنده ها و آنت

 اتیبه منظور حفظ خصوص یادیز یها کیاست. تکن

 نیو همچن یگوشت خام در طول مدت نگهدار یحس

  یها سمیکروارگانیم دانداختن رش ریخأبه منظور ت

ها استفاده از  از آن یکیشود که  یمل فساد اعمال معا

 (.17،18) هاست کیالکت دیمولد اس یها یباکتر

جدا شده از  یها لیمطالعه از الکتوباس نیا در

پاتوژن  یستیگوشت خام گاو به منظور کنترل ز

از منابع  یکیکه گوشت قرمز  O157: H7 یاکلیاشرش

 .شود، استفاده شده است یم یآن تلق

 

 :یبررس روش
نمونه گوشت گاو  72 یتجرب ی مطالعه نیدر ا

 طیو در شرا دیگرد هیاز کشتارگاه شهرستان سنندج  ته

 یولوژیکروبیم شگاهیبه آزما خچالیو داخل  لیکامالً استر

 منتقل شد.  هیاروم یدانشکده دامپزشک ییمواد غذا

  بیبه ز لیاستر طیگرم از هر نمونه تحت شرا 10

براث  MRS تریل یلیم 90 یوحا لیاستر یپک ها

و در داخل  دیاضافه گرد (آلمان Merck)شرکت 

کامالً مخلوط rpm  260با دور قهیدق 2استومکر به مدت 

. دیاتاق انکوبه گرد یساعت در دما 3شد و به مدت 

انجام شد  %1/0 در محلول پپتون واتر یسپس رقت ساز

معرف  ی)حاو آگار MRS کشت طیمح یو بر رو

ها به مدت  تی( کشت داده شد. پلنیگرزول بروموکرو

 طیگراد در شرا یدرجه سانت 37 یساعت در دما 48
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  ونی(. پس از انکوباس19) انکوبه شدند لیکروآئروفیم

 یها یکلن .1ها مشاهده شد:  تیدر پل یسه نوع کلن

سبز روشن  یها یکلن .2 زیمحدب و ر درنگیسف

 (.20) رهیسبز ت یها یکلن .3بزرگ و 

 یزیگرم رنگ آم یزیها به روش رنگ آم یکلن

قرار گرفتند و  یمورد بررس کروسکوپیم ریشدند و ز

 یبرا ،شکل و گرم مثبت بودند یلیکه باس یینمونه ها

  یادامه کار انتخاب شدند. سپس تست کاتاالز بر رو

 نیبد د،یانتخاب شده انجام گرد یها یاز کلن کیهر 

% 3 دیپراکس دروژنیصورت که چند قطره از محلول ه

که تست  یها یشد، کلن یم ختهیها ر یکلن یبر رو

 ادامه کار انتخاب  یبرا ،بود یها منف کاتاالز آن

 یانتخاب شده خالص ساز یها ی(. کلن16) شدند یم

 طیدر مح گراد سانتی درجه –20 یشده و در دما

MRS سرولی( گلیحجم /ی% )حجم30 یبراث حاو 

 شدند. ینگهدار

 استخراج  انجام شد. DNAج ابتدا استخرا در

و بر اساس  DNAاستخراج  تینمونه ها با استفاده از ک

TM ناژنیدستورالعمل شرکت سازنده س
DNA .انجام شد 

ساعته  24از کشت  یس یس 5/1که ابتدا  بیترت نیبه ا

MRS یها وبیکروتیها به م لیبراث الکتوباس  

 7500 ربا دو قهیدق 10 تو به مد افتیانتقال  تریل یلیم 2

از  تریکرولیم 100 ی. به رسوب باکتردیگرد فوژیسانتر

اضافه  K ازیاز پروتئن تریکرولیم 5و  K ازیبافر پروتئن

 درجه  55 یدر دما قهیدق 30و به مدت  دیگرد

از محلول  تریکرولیم 400گراد انکوبه شد. سپس  یسانت

  از نمونه ها اضافه شد و به مدت کیکننده به هر  زیل

 تریکرولیم 300. در مرحله بعد دیورتکس گرد هیثان 20

ورتکس  هیثان 5محلول رسوب دهنده اضافه و به مدت 

 دیگرد فوژیسانتر قهیدق 10به مدت  12000شده و با دور 

بافر  تریل یلیم کیشد.  ختهیدور ر ییرو عیو سپس ما

 هیثان 3-5شستشو دهنده به رسوب اضافه شد و به مدت 

 قهیدق 5به مدت  12000و با دور  هورتکس شد

از بافر حل کننده اضافه  تریکرولیم 50. دیگرد فوژیسانتر

 قهیدق 5گراد به مدت  یدرجه سانت 65 یشد و در دما

 به مدت  12000. در مرحله آخر با دور دیانکوبه گرد

اسخراج شده  DNA تیفی. کدیگرد فوژیسانتر هیثان 30

مورد  %7/0 ژل آگارز یرو ربا استفاده از الکتروفورز ب

قطعه ژن  ریدر ادامه تکث قرار گرفت. دییأو ت یبررس

16SrRNA یمرهایمطالعه از پرا نیانجام گرفت. در ا 

 لیذ یو همکاران با توال Dubernetشده توسط  یطراح

 (.21) دیاستفاده گرد
 

AGT TTC-3)́ F: (5́-CTC AAA ACT AAA CAA 
GTA CAC ACC GCC CGT CA-3)  (5́-CTT:R 

 

 بر اساس دستورالعمل مرهایپرا یماده سازاز آ بعد

مطابق  PCR(، برنامه ستیشرکت سازنده )تکاپوز

 انجام شد: ریمراحل ز

 شامل:  PCRمیکرولیتر مخلوط واکنش  25

 باکتری های استخراج شده و  DNAمیکرولیتر از  1

  تهیه شده Master Mixمیکرولیتر از محلول  24

،  Buffer Completeمیکرولیتر dNTP ،5/2 میکرولیتر 1)

 ، R. Primer میکرولیتر F. Primer ،1میکرولیتر  1

میکرولیتر  2/18پلی مراز و  Taq DNAمیکرولیتر  3/0

 .آب مقطر دو بار استریل( بود

مراز با مراحل  یپل یا رهیزنج واکنش

 گراد به مدت  یدرجه سانت 95در  هیاول ونیدناتوراس

 درجه  95در  ونیدنبال آن دناتوراسه ب قه،یدق 5

 در  مریمرحله اتصال پرا ه،یثان 30گراد به مدت  یسانت

 و بسط در  هیثان 30گراد به مدت  یدرجه سانت 55

 سرانجام  و هیثان 30گراد به مدت  یدرجه سانت 72

گراد به مدت  یدرجه سانت 72در  ییمرحله بسط نها کی

 یا رهیانجام شد، الزم به ذکر است واکنش زنج قهیدق 7

 انجام گرفت. کلیس 40مراز  یپل

از ژل  افتهی ریقطعات تکث کیمنظور تفک به

  نیگر بریاستفاده شد. ژل آگارز با سا %5/1آگارز 

 1به  4شده به نسبت  ریتکث یشد. نمونه ها یزیرنگ آم

ژل آگارز  یمخلوط و در چاهک ها یبا بافر بارگذار

 یپس از اتمام الکتروفورز، نوارها شدند. یبارگذار

در همه نمونه ها به صورت تک نوار و  DNA افتهی ریتکث
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 و با  دیجفت نوکلئوت 208-220 یبیبا اندازه تقر

مشاهده و  UVمناسب با استفاده از نور  یغلظت ها

 شد. یعکس بردار

 یها هیسو صیادامه به منظور تشخ در

ها انجام  آن یقندها بر رو ریها تست تخم لیالکتوباس

 یبراث محتو MRSکشت  طیتست از مح نیشد. در ا

قند مورد نظر، معرف فنل رد و لوله دورهام استفاده شد. 

درجه  37ساعت در  24به مدت  یباکتر حیپس از تلق

رنگ  رییتغ ونیاسانکوبه شدند. بعد از انکوب گراد یسانت

 گاز در لوله دورهام  دیاز قرمز به زرد و تول طیمح

 جیود، نتاقند مربوطه ب رینشان دهنده مثبت بودن تخم

قندها توسط  ریحاصل با جداول استاندارد تخم

 (.22،23) شد سهیها مقا لیالکتوباس

 CFU/ml106غلظت با  O157: H7 یاکلیاشرش

آگار کشت داده شد،  BHI کشت طیمح یبر رو

 شده و  جادیمتر ا یلیم 6به قطر  ییچاهک ها

 ها لیفاقد سلول الکتوباس ییاز محلول رو تریکرولیم 30

ها، لوله  لیمحلول فاقد الکتوباس هیته یشد، برا ختهیر

MRS  ها، با  لیساعته الکتوباس 18کشت  یحاوبراث

 شد.  فوژیسانتر قهیدق 10به مدت  rpm 6000دور 

 درجه  37 یساعت در دما 48به مدت  ها تیپل

شفاف  یقطر هاله ها تیانکوبه شده و در نها گراد یسانت

(. 24) دیگرد یرگی اندازه سیاطراف چاهک ها با کول

 نیسیترومایو ار میسفالکس های کیوتبی آنتی سکیاز د

 (.25) دیعنوان کنترل مثبت استفاده گرده هم ب

 یاکلیاشرشابتدا  زین ینقطه گذار روشدر 
O157: H7  با غلظتCFU/ml106 کشت  طیمح یبر رو

BHI ییها لیآگار کشت داده شد، سپس از الکتوباس 

گراد  یدرجه سانت 37 یماساعت در د 48که به مدت 

 یها تیدر پل تریکرولیم 10 زانیانکوبه شده بودند، به م

 کشت داده شد و بعد  یمذکور به روش نقطه گذار

 گراد یسانت ی درجه 37 یساعت در دما 48 مدت به

مورد  یاز لحاظ قطر هاله مهار تیانکوبه شده و در نها

با  ییایباکتر ضد های شی(. آزما26) قرار گرفتند یبررس

با  SPSSحاصل با نرم افزار  جیو نتا دو تکرار انجام شد

با  جیقرار گرفت و نتا یآزمون دانکن مورد بررس

05/0>P  دیگرد یدار تلق یمعن جیاتنبه عنوان. 

 

 :ها افتهی
نمونه  72از  قیتحق نیحاصل از ا جیبر اساس نتا

  ینمونه با مورفولوژ 17گوشت گاو در مرحله اول 

شدند،  دییأگرم و تست کاتاالز ت یزینگ آمر ها، یکلن

نمونه مثبت در مرحله دوم با روش  17 نیسپس از ا

 مریبا پرا لینمونه الکتوباس 8تعداد  PCR یمولکول

تصویر داده شد.  یطعق صیها تشخ لیالکتوباس یعموم

ژن  یها یتوال یریالکترفورز محصوالت تکث 1شماره 

16SrRNA را نشان  لیالکتوباس یها هیسو یبرا 

دست آمده ه ب ی، اندازه ی باندهاتصویر. مطابق دهد یم

 بود. bp 220تا  208 نیب

 

 
  یريالکترفورز محصوالت تکث :1 شماره تصویر

 ليالکتوباس یها هیسو یبرا 16SrRNA ژن یها یتوال
 

مختلف  یها هیسو صیادامه به منظور تشخ در

ول قندها استفاده شد. جد ریاز تست تخم لیالکتوباس

 دهد.  یتست را نشان م نیمربوط به ا جینتا 1شماره 

قند توسط  ریبر اساس جداول استاندارد تخم

 یبه الگو L5 و L1 ،L4 ینمونه ها ها، لیالکتوباس
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 L2، L3 یها، نمونه پالنتاروم لوسیالکتوباسقند  ریتخم

به  L7، L8 یو نمونه ها یکازئ لوسیالکتوباسبه  L6و 

 شباهت داشتند. لوسیدوفیاس لوسیالکتوباس

 
نتایج مربوط به تست تخمير قندها  :1جدول شماره 

 توسط سویه های الکتوباسيلوس

 الکتوباسيلوس ارگانيسم

 پالنتارم
 الکتوباسيلوس

 کازئی
 الکتوباسيلوس

 اسيدوفيلوس

 + - + زایلوز

 - + + زتره هالو

 + + + ساکارز

 - + + سوربيتول

 + + + ساليسين

 + - - رامنوز

 + - + افينوزر

 - - + مليبيوز

 + + + مانوز

 + + + لمانيتو

 - + + مالتوز

 + + + الکتوز

 - + + زگلوک

 + + + فروکتوز

 + + + سلوبيوز

 - - + ارابينوز

 L1, L4, L5 L2, L3, L6 L7, L8 شماره نمونه

 

 ها و  لیالکتوباس یها هیسو یهاله مهار قطر

 پاتوژن هیعل نیسیترومایرو ا میسفالکس کیوتیب یدو آنت

ه روش چاهک در جدول ب O157: H7 یاکلیاشرش

 یقطر هاله مهار زین 3آمده است. جدول شماره  2شماره 

 به روش  O157: H7 یاکلیاشرش هیعل ها لیالکتوباس

 .دهد یرا نشان م ینقطه گذار

ی مهاری سویه های  قطر هاله :2 جدول شماره

به  O157: H7 لیاشرشياک الکتوباسيل عليه پاتوژن

 متر روش چاهک بر حسب ميلی

 مهاری ی قطر هاله

 متر( ميلی)

 الکتوباسيل

 g014/0±31/11 L1 

 c056/0±21/13 L2 

 g099/0±49/11 L3 

 e099/0±37/12 L4 

 de056/0±56/12 L5 

 c042/0±03/13 L6 

 f056/0±75/11 L7 

 de113/0±77/12 L8 

b 240/0±6/18 Cephalexin 

 a056/0±8/20 Erytromycine 

 آماری تفاوت به معنای مختلف در هر ستون حروف کوچک
 ( است.>05/0Pدار ) معنی

 
ی مهاری سویه های  قطر هاله :3ول شماره جد

به  O157: H7 اشرشياکلی الکتوباسيل عليه پاتوژن

 ترم قطه گذاری بر حسب ميلیش نرو

 مهاری ی قطر هاله

 متر( )میلی

 الکتوباسیل

c 028/0±32/9 L1 

 a056/0±36/10 L2 

 e099/0±58/8 L3 

 d028/0±02/9 L4 

 b085/0±79/9 L5 

 a099/0±29/10 L6 

 c085/0±31/9 L7 

 e070/0±69/8 L8 

 تفاوت به معنای مختلف در هر ستون حروف کوچک

 ( است.>05/0Pدار ) معنی آماری
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 :بحث
شوند  یم افتیدر همه جا  باًیها تقر لیالکتوباس

 هیسو 8 مطالعه نیوجود دارند. در ا و در اغلب مواد

 یشد. در مطالعه ا یاز گوشت گاو جداساز لیالکتوباس

گونه  9انجام شد  Luckeو  Schillingerهم که توسط 

 یگونه از فرآورده ها 299از گوشت قرمز و  لیالکتوباس

 ها  لیالکتوباس هیاول ییاساشد. شن یجداساز یگوشت

ها  آن ییایمیوشیب اتیخصوص ریقندها و سا ریبر اساس تخم

 یها لیالکتوباس 2(. مطابق جدول شماره 27) انجام شد

 یاکلیاشرشبر  یاثر مهار یجدا شده از گوشت گاو دارا
O157: H7 نیکه در ا یبا مطالعات افتهی نیبودند که ا 

مثال  عنوانه بدارد.  یهمخوان ،جام شده استان نهیزم

Miyazaki نشان دادند که یو همکاران در مطالعه ا  

 L. casei ss. Caseiو ss. RhamnosusL. Casei  اثر

دارند، اما  O157: H7 یاکلیاشرش بر یدار یمعن یمهار

  یبه محدوده خنث pHکه  یهنگام یاثر مهار نیا

گرفت  جهینت توان یم نیبنابرا ابد،یی کاهش م رسد، یم

 یادیحد ز ها تا لیالکتوباس ییایباکتر ضد تیخاص

(. 28) هاست شده آن دیتول کیالکت دیمربوط به اس

 لوسیالکتوباسدو گونه  ییایباکتر ضد تیفعال نیهمچن
و  Ogunbanwتوسط  سیبرو لوسیالکتوباسو پالنتارم 

ها با استفاده از  قرار گرفت. آن یهمکاران مورد بررس

از رشد  یدو باکتر نیکه ا ندوش چاهک نشان دادر

 لوسیباسمتر(،  یلیم 6-8 ی)با قطر هاله مهار یاکلیاشرش
 اینیرسیمتر( و  یلیم 8-10 ی)با قطر هاله مهار سرئوس
متر(  یلیم 6-7 ی)با قطر هاله مهار کایتیانتروکول

 قیتحق نیما در ا جیبا نتا باًیکند، که تقر یم یریجلوگ

 .(10) دارد یهمخوان

 ییایباکتر ضد تیفعال مکارانو ه یرازیش

را بر  لوسیدوفیاس لوسیالکتوباسو  یروتر لوسیالکتوباس

 یها هاله مهار کردند. آن یزا بررس یماریب یباکتر نیچند

 یبرا یبه روش نقطه گذار O157: H7یاکلیاشرش یبرا

 یو برا متر یلیم 66/11 لوسیدوفیاس لوسیالکتوباس

متر گزارش کردند که با  یلیم 66/9 یرروت لوسیالکتوباس

(. 29) دارد یهمخوان قیتحق نیبه دست آمده در ا جینتا

Calix-Lara یاکلیاشرشمهار  زیو همکاران ن O157: H7 

شده توسط  دیتول یکروبیمواد ضد م ی لهیوسه اسفناج ب در

ها  کردند، آن یبررس را کیالکت دیمولد اس یها یباکتر

  و O157: H7 یاکلیشرشاکه  یاسفناج های برگ

کرده  حیها تلق را به آن کیالکت دیمولد اس یها یاکترب

 گراد یدرجه سانت 7 یروز در دما 12بودند، را به مدت 

 یکروبیم ضد کردند و نشان دادند که مواد ینگهدار

 زانیبه م کیالکت دیمولد اس یها یتوسط باکتر یدیتول

ال سالمونو  O157: H7 یاکلیاشرش رشد یریچشمگ
  زین یگری(. مطالعات د30) کنند یرا مهار م کایتیانتر

ها انجام  لیپاتوژن ها توسط الکتوباس ریدر مورد مهار سا

 یو همکاران مهار باکتر De Carvalho. شده است

 دیمولد اس های یتوسط باکتر توژنزیمونوس ایستریل

جدا شده ازگوشت خوک و گوشت گاو  کیالکت

و  Sip نین(. همچ31) ان دادندرا نش ییایتالیخشک شده ا

 دیمولد اس یها یباکتر ،ییایباکتر ضد تیهمکاران فعال

شده در  دی، تولgolka یمحل ریجدا شده از پن کیالکت

 قیتحق نیحاصل از ا جیکردند. نتا یلهستان را بررس

جدا شده از  یها لینشان داد که چهار گونه از الکتوباس

 L. garvieae،L.mesenteroides: شامل یمحل ریپن نیا

، L. garvieae  وL. plantarum  ایستریلتوانستند رشد 
  تیخاص زیمطالعات ن نیرا مهار کنند، ا توژنزیمونوس

. (32) کند یرا ثابت م ها لیالکتوباس ییایباکتر ضد

Castellano یها یباکتر یها نیوسیو همکاران باکتر 

در  یحفاظت یعنوان کشت هاه را ب کیالکت دیاس

استفاده کردند.  نیمحصوالت گوشت تازه در آرژانت

 های یباکتر یها نیوسیها نشان داد که باکتر آن جینتا

 یها سمیکروارگانیدر کنترل م ینقش مهم کیالکت دیاس

 کسیبروکوتر ،نوکوایا ایستریلو عامل فساد مثل  مارزایب
و همکاران  Maragkoudakis(. 33) دارند ترموسفاکتا
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و استفاده  کیالکت دیاس یها یباکتر یاظتحف اتیخصوص

و  توژنزیمونوس ایستریل هیها در گوشت خام مرغ عل آن

 مطالعه  نیکردند. در ا یبررس سیدیسالمونال انتر

 ییبه منظور توانا ییبا منشاء غذا کیالکت دیاس یباکتر 635

 نیقرار گرفتند. از ب یابیدر غذاها مورد ارز یکشت حفاظت

و  Enterococcus faecium PCD71ها  یباکتر نیا

Lactobacillus fermentum ACA-DC179 عنوان ه ب

در گوشت مرغ استفاده شدند و کاهش  یکشت حفاظت

 د،یپاتوژن ها مشاهده گرد نیدر تعداد ا یقابل توجه

باعث بهبود  یحفاظت یکشت ها نیبر ا عالوه

(. در 34) شدند زیگوشت مرغ ن یحس اتیخصوص

 جیانجام شد، نتا انو همکار یط امامکه توس یمطالعه ا

 یآمپ یها کیوتیب یاز آن است که آنت یها حاک آن

 لوسیالکتوباسنسبت به  نیو جنتاماس نیکلیتتراسا ن،یلیس
 یبهتر یاثر مهار یکازئ لوسیالکتوباسو  لوسیدوفیاس

 که  دارند اورئوس لوکوکوسیاستافو  یاکلیاشرشبر 

 (. 35د )دار یوانمطالعه همخ نیحاصل از ا جیبا نتا

حاضر و  ی حاصل از مطالعه جیطور که نتا همان

 سهیها در مقا کیوتیب یآنت ،دهد ینشان م یمطالعات قبل

را نشان دادند،  یبهتر ییایباکتر ها اثر ضد لیبا الکتوباس

عنوان ه ب ییغذا ها در مواد کیوتیب یاما استفاده از آنت

ر که گفته طو همان رایگردد، ز ینم هینگهدارنده توص

 یمصرف کنندگان به مصرف غذاها یقاضاشد امروزه ت

 .استفاده از نگهدارنده هاست زانیم نیبا کمتر من،یا

 

 :گیری  نتیجه
 های لیمطالعه نشان داد الکتوباس نیحاصل از ا جینتا

 یرشد باکتر یبر رو توانند یجدا شده از گوشت خام گاو م

 نیبا توجه به ا شند.داشته با یاثر مهار O157: H7 یاکلیاشرش

 توان یکه در گذشته صورت گرفته است م یو مطالعات جینتا

 اداغلب مو در یعیبه طور طب لوسیالکتوباس یگفت گونه ها

  یخوب ییایباکتر خواص ضد یوجود دارند و دارا ییغذا

اثرات  یها دارا یباکتر نیا که نیاباشند و با توجه به  یم

 توان از  یباشند، لذا م یم زیانسان ن یبر سالمت یسودمند

مواد  ینگهدار یبرا یستیز یکنترل کننده هاعنوان ه ها ب آن

  های یباکتر نیمختلف استفاده نمود. عالوه بر ا ییغذا

 شده از گوشت احتماالً به عنوان  جدا کیالکت دیمولد اس

نوع غذاها  نیا یارتقاء سالمت یبرا کیوتیپروب یها یباکتر

 .مناسب هستند اریبس

 

 :قدردانی و تشکر
 یتخصص یدکتر نامه انیپژوهش در قالب پا نیا

 یدر شورا 26/1/1394 خیکه در تار ییغذا بهداشت مواد

 هیدانشگاه اروم یدانشکده دامپزشک یلیتکم التیتحص

دانند تا  یممقاله الزم  سندگانیشد، انجام گرفت. نو بیتصو

تر سرکار خانم دک ا،یکاظم ن یمهندس عل یاز جناب آقا

به  زاده یدکتر عمر عل یو جناب آقا یانیصدق یلیسرور خل

 قیتحق نیشان در انجام مراحل مختلف ا خاطر زحمات

 .ندینما یتشکر و قدردان
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Background and aims: Lactobacilli are widely distributed in the nature and are present almost 

everywhere. Because the bacteria are present in various food products, they are used for many 

years in foods. Studies show lactobacilli has antibacterial properties. The aim of this study was to 

isolate and identify the species of Lactobacillus from raw beef meat samples and evaluate their 

antibacterial properties. 

Methods: In this experimental study, 72 samples of raw beef meat were obtained from 

slaughterhouses of Sanandaj city. Isolates were evaluated using phenotypic methods 

(morphology, gram stain and catalase test). In order to identify more precisely, the fermentation 

of sugars test and molecular polymerase chain reaction (PCR) methods were used. Then, agar 

well diffusion and spot on plate methods were used to evaluate antibacterial properties of 

lactobacilli against E. coli O157: H7. 

Results: A total of 8 species Lactobacilli were isolated from raw beef meat and identified by 

chemical and molecular methods. The results showed that these 8 species of lactobacilli inhibited 

E. coli O157: H7 well. These results statistically was considered significant (P<0.05). 

Conclusion: The results of this study show that raw beef meat has different lactobacilli that can 

be used as a biological control in foods. 

 

Keywords: Lactobacilli, Raw beef meat, Polymerase chain reaction, E. coli O157: H7. 
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