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بررسی فعالیت آنتاگونیستی الکتوباسیل های جدا شده 
از شیر و ماست گاومیش علیه بعضی از پاتوژن های 
غذایی در استان گلستان 

bb

چكيد ه 

فعالیت  پاتوژن  میکروارگانیسم های  از  بسیاری  علیه  می شوند،  یافت  لبنی  فرآورده های  در  زیاد  مقدار  به  که  باکرتی ها  اسید  الکتیک 
از شیر و ماست گاومیش در شهرستان بندرگز واقع  الکتوباسیلوس جدا شده  اثر مهاری سویه های  این مطالعه  آنتاگونیستی دارند. در 
MRS تحت رشایط بی هوازی در دمای 37 درجه  از کشت در محیط  بررسی شد. منونه های شیر خام و ماست پس  استان گلستان  در 
افرتاقی  بیوشیمیایی  آزمایش های  و  گرم  اساس رنگ آمیزی  بر  کلنی های مشکوک  گرمخانه گذاری شدند.  48 ساعت  به مدت  سانتی گراد 
شناسایی شدند. سپس فعالیت ضدباکرتیایی محلول رویی استخراج شده از سویه های الکتوباسیلوس با استفاده از روش انتشار در آگار 
 ATCC 12022 Shigella flexneri، ATCC 14028 Salmonella typhimurium ،ATCC 17802 Vibrio علیه 5 سویه  استاندارد شامل
paraheamolyticus  Escherichia coli ATCC 11303 و Staphylococcus aureus ATCC 29213 بررسی شد. در مجموع 10 سویه 
بین  در  شدند.  جدا   Lactobacillus acidophilus و   Lactobacillus plantarum ، Lactobacillus casei سویه های  شامل  الکتوباسیلوس 
 V. paraheamolyticus از خود نشان داد اما در برابرS.flexneri و S.aureus ، E. coli اثر مهاری خوبی در برابر  L. plantarum A1 جدایه ها
 L. acidophilus R1 داشت، جدایه V. paraheamolyticus اثر مهارکنندگی نداشت. تنها جدایه ای که اثر مهاری روی S. typhimurium و
بود. نتایج این مطالعه نشان داد که الکتوباسیل های جدا شده از شیر و ماست گاومیش علیه بعضی از پاتوژن های غذایی اثر مهاری دارند 

و می توانند از گزینه های مطرح برای کنرتل این عوامل در محصوالت غذایی باشند. 
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Lactic acid bacteria which are found in large amounts in dairy products, have antagonistic activity against many patho-
genic microorganisms. In this study, the inhibitory effect of Lactobacillus strains isolated from buffalo milk and yogurt 
in Bandar Gaz city was investigated. Raw milk and yogurt samples were cultivated on MRS medium, incubating anaer-
obically at 37°C for 48 h. The suspected colonies were identified on the basis of Gram’s staining and biochemical tests. 
The antibacterial activity of the cell-free supernatant extracted from Lactobacillus strains was determined using the 
agar well diffusion method against standard strains including Shigella flexneri ATCC 12022 ، Salmonella typhimurium 
ATCC 14028 ، Vibrio paraheamolyticus ATCC 17802 ، Escherichia coli ATCC 11303 and Staphylococcus aureus 
ATCC 29213. A total 10 Lactobacillus strains were identified as L. plantarum, L. casei, L. acidophilus. The cell-free 
supernatant of L. plantarum A1 had a relatively strong inhibitory effect against S. aureus and a moderate inhibitory 
effect against E. coli and S. flexneri, while no inhibitory effect on V. paraheamolyticus and S. typhimurium growth. L. 
casei B1 showed a moderate inhibitory effect against S. flexneri and S. aureus. The supernatant of L. acidophilus R1 
vs. S. aureus showed a moderate inhibitory effect and had an inhibitory effect on V. paraheamolyticus. The results of 
this study showed that Lactobacilli isolates had good inhibitory activity against some food pathogens, therefore further 
studies on their use as biopreservatives to prevent the survival and proliferation of microorganisms in food products 
are recommended. 
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مقدمه
غذایی  مواد  از  ناشی  بیامری های  شیوع  افزایش  با  اخیر،  سال های  در 
آمده  وجود  به  غذایی  مواد  بهداشت  و  سالمت  زمینه  در  نگرانی هایی 
است. از طرفی استفاده بیش از حد و نادرست از آنتی بیوتیک ها منجر 
است.  شده  آنتی بیوتیک  به  مقاوم  باکرتی های  افزایش  و  پیدایش  به 
جایگزینی  عنوان  به  بی خطر  و  جدید  ضد باکرتی  مواد  یافنت  بنابراین، 
تقاضای  این،  بر  عالوه  می رسد.  نظر  به  رضوری  آنتی بیوتیکی ها  برای 
مواد  جای  به  طبیعی  نگهدارنده  مواد  از  استفاده  برای  مرصف کنندگان 
روز در  به  روز  داشنت محصوالت غذایی سامل  برای  نگهدارنده شیمیایی 

حال افزایش است )27، 15(.
غذایی  مواد  در  طبیعی  نگهدارنده  مواد  از  استفاده  به  متایل  امروزه 
تولید  دلیل  به   )LAB( الکتیک  اسید  باکرتی های  که  است  شده  سبب 
متابولیت های دارای فعالیت ضد میکروبی مورد توجه بسیاری از محققان 
قرار بگیرند )4(. مطالعات انجام شده در این خصوص تائیدکننده نقش 
باکرتی ها  این   .)16( بیامري زاست  عوامل  مهار  در  باکرتي ها  این  مثبت 
کاتاالز منفی هستند  اسپور و  بدون  باسیل های گرم مثبت  یا  کوکسی ها 

را کاهش   pH و  تولید کرده  اسید الکتیک  از تخمیر کربوهیدرات ها  که 
است.   LAB جنس های  مهم ترین  از  یکی  الکتوباسیلوس   .)4( می دهند 
اولین بار  الکتوباسیلوس ها از شیر جداسازي شدند. امروزه حضور آن ها 
و  نوشیدنی ها  انواع  سبزیجات،  گوشت،  مختلف،  تخمیري  غذاهاي  در 
شیرینی جات نیز اثبات شده است. از LAB به عنوان استارتر در تخمیر به 
خصوص برای فرآورده های لبنی استفاده می شود که عالوه بر تولید اسید 
الکتیک، در تشکیل بافت، طعم و بوی مطبوع نیز اثرات مطلوبی دارند 
پراکسید،  هیدروژن  استیل ،  دی  مانند  مختلفی  ترکیبات  همچنین   .)6(
تولید  نیز  باکرتیوسین  باکرتیوسین و مواد شبه  استالدئید، اسیدهای آلی ، 
می کنند. البته اثرات ضد باکرتیایی آن ها به کاهش pH و رقابت در منابع 
به  مربوط  مطالعات  بنابراین،   .)28( است  شده  داده  نسبت  نیز  مغذی 
درمان  و  کنرتل  پیشگیری،  برای  ارگانیسم ها  این  ضد باکرتیایی  خاصیت 
بیامری ها و حفظ سالمتی بسیار مورد توجه قرار گرفته است )1(. در 20 
سال گذشته، اثر آنتاگونیستی LAB در برابر بسیاری از میکروارگانیسم ها 
از جمله پاتوژن های غذایی و میکروارگانیسم های مولد فساد گزارش شده 

است )27، 15(.
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LAB در شیر و فرآورده های لبنی فراوان هستند و به عنوان یک منبع 
مهم پروتئینی توسط بسیاری از مردم مرصف می شوند )6(. در بین آن ها 
مرصف شیر گاو، گوسفند و بز در ایران رایج تر است. مرصف شیر گاومیش 
بیشرت در مناطق روستایی کشور رواج  آن  از  تهیه شده  و ماست سنتی 
از  گاومیش  شیر  بز،  یا  گوسفند  گاو،  شیرهای  با  مقایسه  در   .)10( دارد 
کلسرتول کمرت و کلسیم بیشرتی برخوردار است. عالوه بر محتوای مغذی 
نیز  باکرتیوسین  و  الکتیک  اسید  مانند  ضدمیکروبی  متابولیت  منبع  آن، 
روی شناسایی  بر  تحقیقاتی  پروژه های  اکرث  ما  در کشور  اما   )6( هست 
LAB در محصوالت لبنی گاو و فعالیت های ضدباکرتیایی آن ها متمرکز 
شده است و محصوالت لبنی گاومیش کمرت مورد مطالعه قرار گرفته اند. 
لبنی در مناطق  از طرفی مشخص شده است که میکروفلور محصوالت 
مختلف با توجه به رشایط تغذیه ای، فصلی و سایر عوامل محیطی متفاوت 
هستند )20(، در نتیجه شناسایی LAB در شیر و محصوالت لبنی سنتی در 
هر منطقه جغرافیایی منطقی به نظر می رسد. لذا هدف از این مطالعه 
ماست  و  از شیر  الکتوباسیلوس  گونه های مختلف  و شناسایی  جداسازی 
استان  بندرگز،  شهرستان  روستایی  مناطق  از  شده  جمع آوری  گاومیش 
گلستان، و تعیین فعالیت ضدباکرتیایی محلول رویی آن ها در برابر برخی 

از پاتوژن های غذایی در رشایط آزمایشگاهی بود.

مواد و روش ها
جداسازی و شناسایی باکرتی های اسید الکتیک

سال  خرداد  تا  اردیبهشت  از  مقطعی  توصیفی-  صورت  به  مطالعه  این 
1396 به منظور بررسی اثر مهاری محلول رویی سویه های الکتوباسیلوس 
واقع  گز  بندر  روستایی  مناطق  در  گاومیش  ماست  و  شیر  از  شده  جدا 
لوله های  در  ماست  و  خام  شیر  منونه های  شد.  انجام  گلستان  استان  در 
رسپیچ دار اسرتیل جمع آوری و در کنار یخ به آزمایشگاه منتقل شدند. 10 
گرم منونه ماست و 10 میلی لیرت منونه شیر به 100 میلی لیرت محلول پپتون 
فیزیولوژیکی )PPS( انتقال داده شد. پس از تکان دادن به مدت حدود نیم 
 MRS ساعت ، 10 میلی لیرت از سوسپانسیون آماده شده به 200 میلی لیرت
براث )کاندا پرونادیسا، اسپانیا( منتقل شد و به مدت 24 ساعت در دمای 
37 درجه سانتی گراد گرماگذاری شد. سپس 10 میلی لیرت از MRS براث 
تلقیح شد و در دمای 37   )pH= 3 با )بافر منکی فسفات   PBS بافر  در 
درجه سانتی گراد به مدت 2 ساعت و نیم گرماگذاری شد. سپس سلول ها 
با سانرتیفوژ با دور g 10000 به مدت 15 دقیقه رسوب داده شده و پس 
از انتقال به MRS براث برای غنی سازی به مدت 24 ساعت در دمای 37 
درجه سانتی گراد گرماگذاری شدند. بعد از گذشت 24 ساعت سلول ها تا 
ده برابر با رسم فیزیولوژی اسرتیل رقیق شده و 1 میلی لیرت از هر رقت 
آمیخته کشت داده  به صورت  اسپانیا(  پرونادیسا،  )کاندا  آگار   MRS در 
شد، پلیت ها به روش بی هوازی در دمای 37 درجه سانتی گراد به مدت 
48 ساعت گرماگذاری شدند. کلنی هایی که از نظر مورفولوژیکی ظاهری 
خالص سازی  و  جدا  آگار   MRS محیط  در  و  شده  جدا  داشتند  متفاوت 
بیوشیمیایی ،  تست های  گرم،  رنگ آمیزی  اساس  بر  کلنی ها  شدند. سپس 
تخمیر قندها، توانایی رشد در دماهای 10 و 45 درجه سانتی گراد و در 

حضور 6/5 درصد NaCl شناسایی شدند )21، 6(.
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جدول 2-الکتوباسیل های مختلف جدا شده از منونه های شیر و ماست.

شیرماستجدایه ها

L. plantarum-4

L. casei2-

L. acidophilus22

46مجموع

سنجش فعالیت ضدباکرتیایی به روش چاهک
الکتوباسیلوس در  فعالیت ضدباکرتیایی مایع رویی هر یک از جدایه های 
برابر سویه های استاندارد با استفاده از روش انتشار چاهک مورد بررسی 
قرار گرفت )12(. در این روش کلنی های جدایه ها در MRS براث تلقیح شده 
و به مدت 48 ساعت در 150 دور در دقیقه در دمای 37 درجه سانتی گراد 
گرماگذاری شدند. پس از گرماگذاری، محیط براث به مدت 15 دقیقه با 
دور g 10000 سانرتیفوژ شد و مایع رویی با عبور از فیلرتهای میلی پور 0/45 
 میکرون اسرتیل شد. سویه های استاندارد مورد استفاده در این مطالعه شامل 
 ATCC 12022 Shigella flexneri، ATCC 14028 Salmonella
،  typhimurium ،ATCC 17802 Vibrio paraheamolyticus 

 Staphylococcus aureus ATCC و   Escherichia coli ATCC 11303
29213 )تهیه شده توسط دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران( بودند. 50 
میکرولیرت از مایع رویی عاری از سلول در چاهک های با قطر 5 میلی مرت 
ریخته  آزمایش  مورد  سویه های  با  شده  داده  کشت  آگار  نوترینت  در 
سانتی گراد  درجه   37 دمای  در  ساعت   24 مدت  به  پلیت ها  سپس  شد. 
گرماگذاری شدند. بر اساس قطر هاله عدم رشد )میلی مرت( که در اطراف 
چاهک ها ایجاد شد، فعالیت ضد باکرتیایی تخمین زده شد )4، 6(. هاله 
و  متوسط  فعالیت  ترتیب  به  میلی مرت   15  ≥ و  میلی مرت   15< رشد  عدم 
نسبتاً قوی در نظر گرفته شد )14(. این آزمایش سه بار تکرار انجام شد و 

میانگین قطر هاله ها ثبت شد. 

تعیین مکانیسم مهارکنندگی
مایع   pH جدایه ها،  مهارکنندگی  فعالیت  مکانیسم  منودن  مشخص  برای 
رویی عاری از سلول اندازه گیری شد و با استفاده از NaOH )مرک ، آملان، 
2/5 موالر( روی 6/5 تنظیم شد. سپس کاتاالز )1 میلی گرم در میلی لیرت، 
سانتی گراد  درجه   25 دمای  در  و  گردید  اضافه  آملان(  سیگام-آلدریش، 
با  به مدت یک ساعت گرماگذاری شد. فعالیت ضدمیکروبی مایع رویی 

استفاده از روش انتشار چاهک مورد بررسی قرار گرفت )2(. 

نتایج
در مجموع 10 سویه الکتوباسیلوس از 10 منونه شیر و ماست )شامل 6 
 MRS منونه شیر و 4 منونه ماست( با کلنی های سفید و خامه ای شکل روی
آگار جدا شدند. برای شناسایی جدایه ها از خصوصیات مورفولوژیکی و 

بیوشیمیایی استفاده شد )جدول 1(. همه جدایه ها گرم مثبت و میله ای 
رشدی  رشایط  و  قندها  تخمیر  از  حاصل  نتایج  براساس  بودند.  شکل 
مختلف، هامن طور که در جدول 2 نشان داده شده است ، در این مطالعه 
 L. casei از منونه های شیر گاومیش،  جدایه های L. plantarum جدايه های
از منونه های ماست گاومیش و جدايه های L. acidophilus از هر دو منونه 

جدا شدند.
 L. plantarum با توجه به نتایج آزمون فعالیت ضدباکرتیایی، محلول رویی
A1 اثر مهاری نسبتاً قوی در برابر S. aureus و اثر مهاری متوسط در برابر 
بر رشد  اثر مهاری  flexneri.S داشت در حالی که هیچ گونه  E. coli و 
 L. casei .از خود نشان نداد S. typhimurium و V. paraheamolyticus
B1 اثر مهاری متوسطی در برابر S.flexneri و S. aureus  از خود نشان 
نکرد.  ایجاد  رشدی  عدم  هاله   V. paraheamolyticus اطراف  در  و  داد 
محلول رویی L. acidophilus R1 در برابر S. aureus  اثر مهاری متوسطی 
آزمایش  مورد  ارگانیسم های  سایر  روی  که  حالی  در  داد  نشان  خود  از 
 V. تاثیر کمرت اما یکسانی داشت. در بین جدایه ها فقط این جدایه روی

paraheamolyticus اثر مهارکنندگی داشت.
به طورکلی، این جدایه ها بیشرتین و کمرتین فعالیت مهارکنندگی را به 
خود  از   V. paraheamolyticusو  S.aureus سویه های  به  نسبت  ترتیب 
نشان دادند. میانگین قطر هاله عدم رشد )میلی مرت( در جدول 3 آورده 
شده است. پس از تنظیم pH مایع رویی روی 6/5 و افزودن کاتاالز اثر 
مهاری جدایه ها از بین رفت که نشان دهنده این است که اثر مهاری تحت 

تاثیر تولید اسیدهای آلی )کاهش pH( یا پراکسید ئیدروژن بوده است.

بحث 
رشایط  به  توجه  با  مختلف  مناطق  در  لبنی  محصوالت  میکروفلور 
تغذیه ای، فصلی و سایر عوامل محیطی متفاوت هستند )18(، در نتیجه 
شناسایی LAB در شیر و محصوالت لبنی سنتی در هر منطقه جغرافیایی 
منطقی به نظر می رسد. لذا هدف از این مطالعه جداسازی و شناسایی 
گونه های مختلف الکتوباسیلوس از شیر و ماست گاومیش جمع آوری شده 
فعالیت  تعیین  و  گلستان،  استان  بندرگز،  شهرستان  روستایی  مناطق  از 
ضد باکرتیایی محلول رویی آن ها در برابر برخی از پاتوژن های غذایی در 
رشایط آزمایشگاهی بود. مطالعات مشابه این تحقیق در داخل و خارج 
در   LAB شناسایی  به  آن ها  از  کمی  تعداد  اما  است  شده  انجام  کشور 

بررسی فعالیت آنتاگونیستی الکتوباسیل های جدا شده از  ...



شامره 133، نرشيه د امپزشكی، زمستان 1400

125

جدول 3 - میانگین قطر هاله عدم رشد )میلی مرت( ناشی از محلول رویی بدون سلول جدایه های الکتوباسیلوس.

S. typhimuriumS.flexneri V. paraheamolyticusS. aureusE. coliجدایه ها

L. plantarum A1-12-16/212/3

L. plantarum A2-11/2-11-

L. plantarum  A39/29/8-12/310/5

L. plantarum A48/2--10/311/2

L. casei   B1911-119

L. casei  B27/810-119/8

L. acidophilus  R110101011/510/3

L. acidophilus  R2-10/4-10/3-

L. acidophilus R36/8--11/29/2

L. acidophilus R4-10/3-11/3-

محصوالت لبنی گاومیش و فعالیت های ضدباکرتیایی آن ها پرداخته اند. 
در یک مطالعه در بنگالدش، Forhad و همکاران )6( چهار جدایه از جمله 
 Bifidobacterium longum و   L. fermentum ،L. casei ،L. acidophilus
 L. fermentum نیز   )4( همکاران  و   Eid کردند.  جدا  گاومیش  شیر   از 
، L. acidophilus و L. pentosus را از شیر گاومیش جدا کردند که در بین 
آن ها L. pentosus بیشرتین فعالیت ضد باکرتیایی را در برابر ارگانیسم های 
مورد آزمایش نشان داد. در یک تحقیق دیگر، Chowdhury و همکاران 
)1( چهار سویه از L. plantarum جدا کردند که رشد پاتوژن های مورد 
مطالعه را تا حدی مهار می کردند اما بیشرتین و کمرتین منطقة مهار به 
اورئوس مشاهده  استافیلوکوکوس  باسیلوس رسئوس و  ترتیب در مقابل 
فراوان ترین   L. plantarum  )22( همکاران  و   Naeemi مطالعه  در  شد. 
فعالیت  بیشرتین  که  بود  گاو  آغوز  از  شده  جدا  الکتیک  اسید  باکرتی 
مطالعه  در  داد.  نشان  آزمایش  ارگانیسم های  برابر  در  را  ضدباکرتیایی 
 L. acidophilus آن  دنبال  به  و   L. casei  )18( همکاران  و  کوهساری 
بیشرتین فراوانی را در محصوالت لبنی سنتی در گرگان داشتند. در یک 
 L. plantarum و   L. casei ، L. acidophilus جهرم،  در  مشابه  مطالعه 

شایع ترین الکتوباسیل ها بودند )3(.
فرح بخش و همکاران )5( فعالیت ضدباکرتیایی الکتوباسیل های جدا شده 
از ماست سنتی را در رفسنجان بررسی کردند. در بین جدایه ها، بیشرتین 
مطالعه  یک  در  بود.   L. plantarum به  مربوط  ضدباکرتیایی  فعالیت 
جدا   L. salivarius  )10( همکاران  و  علیپور  حسین  توسط  شده  انجام 
 S. شده از شیر گاومیش به ترتیب بیشرتین و کمرتین اثر مهاری را روی
aureus و S. typhimurium داشت. Rahimpour Hesari و همکاران )22( 
علیه  را  سنتی  لبنی  از محصوالت  LAB جدا شده  آنتاگونیستی  فعالیت 
 L. plantarum شامل  جدايه ها  این  کردند.  بررسی   E. coli O157: H7

بیشرتی  آنتاگونیستی  فعالیت   L. plantarum و  بودند   L. fermentum و 
ضدباکرتیایی  اثر  نپال  در  مطالعه  یک  داشت.   L. fermentum به  نسبت 
 E. coli ،Salmonella علیه  را  لبنیات  از  شده  جدا  الکتوباسیل های 
 paratyphi Salmonella typhi ، Pseudomonas spp.، S. aureus،
Acinetobacter و Proteus. spp نشان داد در حالی که این جدایه ها روی 
Klebsiella pneumoniae و Shigella spp هیچ اثر مهاری نداشتند )23(. 
در مطالعه ای در اهواز، الکتوباسیل های جدا شده از منونه های لبنی سنتی 
 شامل L. alimentarius ،L. sake و L. collinoides اثر مهارکنندگی در برابر
و  S. aureus ATCC 6538 ، Bacillus subtilis ATCC 12711   

جدایه  دو  دادند.  نشان  خود  از   P. aeruginosa ATCC 27853   
)منطقه  قوی  نسبتاً  مهاری  فعالیت   L. alimentarius و   L. collinoides
مهار15 ≤( به ترتیب در مقابل P. aeruginosa و B. subtilis داشتند)12(. 
سنتی  ماست  گوسفند،  شیر  از  را   LAB  )11( همکاران  و   Iranmanesh
 Pediococcus acidilactici جدایه ها،  میان  در  کردند.  جدا  ترش  کره  و 
فعالیت ضدباکرتیایی خوبی در برابر L. monocytogenes ، S. aureus و 

Salmonella enteritidis  داشت.
همکاران  و   Slozilova توسط  مطالعه  یک  در 
LAB از  سویه  شش  ضدلیسرتیایی  فعالیت   )26( 

و   Lactococus lactis subsp. lactis CCDM 416( 
DC 1246 و   NIZO R5 ، L. plantarum HV 11 

 )Enterococcus mundtii CCM 1282 و   P. acidilactici HV 12  ،  
قرار  بررسی  مورد   )DELVO-ADD 100-X DSF( استارتر  یک  و 
مطالعه  مورد  سویه های  از  یکی  مهار  در  حداقل  سویه ها  این  گرفت. 
و   L. plantarum  ، دیگری  در مطالعه  بودند.  مؤثر   L. monocytogenes
Lactococcus piscium شایع ترین ایزوله های پروبیوتیکی جدا شده از شیر 
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بز بودند اما L. lactis بیشرتین اثرات مهاری را علیه اسینتوباکرت بومنی 
مقاوم به دارو از خود نشان داد )7(. Sikarchi و همکاران )24( اثر مهاری 
باکرتی های پروبیوتیکی جدا شده از شیر شرت را بر روی جدایه  های بالینی 
 L. ،مقاوم به دارو بررسی کردند. در بین جدایه ها Helicobacter pylori
 L. plantarum ،L. fermentum بیشرتین فراوانی را داشت و plantarum
و L. casei اثر مهاری خوبی در برابر جدایه های H. pylori از خود نشان 

دادند، اما L. plantarum بیشرتین اثر مهاری را داشت.
تحقیقی در پاکستان در مورد اثر ضدباکرتیایی LAB در برابر پاتوژن های 
 Candida albicans، P. aeruginosa دارو  چند  به  مقاوم  ادراری 
K.pneumoniae ،Enterococcus fecalis و E. coli انجام شد. قطر هاله 
 10 از  بیش  آزمایش  مورد  یوروپاتوژن های  همه  اطراف  در  رشد  عدم 
میلی مرت بود، در حالی که L. fermentum و L. plantarum فعالیت مهاری 
قابل توجهی در برابر E. coli و E. faecalis از خود نشان دادند )20(. در 
یک مطالعه، در بین جدایه های LAB از ماست L. casei و L. lactis اثر 
مهاری بهرتی علیه باکرتی های بیامری زا داشتند. این جدایه ها بیشرتین و 
کمرتین اثر مهاری را علیه Yersinia enterocolitica و B. cereus از خود 
از  را   LAB )16( شش  همکاران  و  درسنکی  کاظمی   .)17( دادند  نشان 
ماست و قرص های پروبیوتیکی جدا کردند. بیشرتین فعالیت ضدباکرتیایی 
تحقیقی  در  شد.  مشاهده   L. acidophilus توسط   B. cereus برابر  در 
 L. آن  دنبال  به  و   L. helveticus و   Lactobacills paracasei مرص،  در 
fermentum بیشرتین فعالیت آنتاگونیستی را در برابر پاتوژن های مورد 
 L و Bifidobacterium longum آزمایش از خود نشان دادند، در حالی که
lactis subsp lactis نسبت به سويه هاي مورد آزمايش فعاليت ضعيف و 

يا هيچگونه فعاليتي نشان ندادند )8(.
در مطالعه حارض، وقتی pH مایع رویی الکتوباسیل ها روی 6/5 تنظیم شد 
و تحت تاثیر کاتاالز قرار گرفت اثر مهاری از بین رفت. این نتایج حاکی از 
آن است تولید ترکیبات شبه باکرتیوسینی در فعالیت ضدمیکروبی آن ها 
  pH نقشی نداشته اند. مطالعات گذشته نیز نقش مکانیسم های وابسته به
الکتوباسیلوس نشان داده اند )13،  را در فعالیت ضدمیکروبی سویه های 

.)29 ،25
با توجه به نتایج کلیه مطالعات انجام شده و مطالعه حارض، LAB جدا 
شده از محصوالت لبنی دارای فعالیت مهاری علیه پاتوژن های گرم مثبت 
و گرم منفی هستند و در بین آن ها الکتوباسیل ها فعالیت آنتاگونیستی 
خوبی در برابر مهم ترین عوامل بیامری زا از خود نشان داده اند. از این 
رو، این باکرتی ها از پتانسیل باالیی برای استفاده در صنایع غذایی برای 
بیامری ها  کنرتل  و  غذایی  محصوالت  در  پاتوژن ها  رشد  از  جلوگیری 

برخوردار هستند. 
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