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رشد  يبر رو 23527LGGي سویهرامنوسوس الکتوباسیلوسمهارياثربررسی
ATCC 29213اورئوس یلوکوکوساستافيباکتر Aینانتروتوکس یژن یانو ب

3عزیزخانیمریمو 2جوانجبلیاشکان،*1مهرپارساییمهنوش

18/11/95: تاریخ پذیرش18/2/95:  تاریخ دریافت

چکیده
عمومیبهداشتدرغالبموضوعاتازطبیعیفلورمیکروازاستفادهباانسانسالمتیارتقايوغذاییموادایمنی، ماندگاريافزایش
هايانتروتوکسینتولیدورشدبرايرودهمنشاءبا)LGG(رامنوسوس الکتوباسیلوسيسویهاثرتحقیقایندر. شوندمیمحسوب

موردآزمایشگاهیمحیطدر،اورئوس استافیلوکوکوسيباکتر Aانتروتوکسینژنیبیانبرسپسواورئوس استافیلوکوکوسباکتري
محیطدر) cfu/ml105×1( اورئوس استافیلوکوکوسو)cfu/ml107×1(سویهاینتلقیحازپس،منظوربدین.گرفتقراربررسی

TSBو25دمايدودرگذاريخانهگرمو°C35،محیطدرموجودمخلوطکشتازساعت،72و24،48صفر،هايزماندرTSBدر
-خانهگرمکنترلعنوانبهالکتوباسیلوسحضور بدون اورئوس استافیلوکوکوس. شدانجامشمارشوکشتاختصاصیهايمحیط
Aانتروتوکسینژنبیانبررسیهمچنینو ریدااسکرینالیزايکیتازاستفادهباانتروتوکسینتولیدبررسیسپسوشدگذاري

رشدمطالعه،موردالکتوباسیل.گردیدمطالعهRT Real time PCRروشبهکنترلومخلوطهايکشتدراورئوس استافیلوکوکوس
همچنین. )>05/0P(دادکاهشC35°دمايدرلوگ2وC25°دمايدرلوگ3کنترلينمونهبهنسبترااورئوس استافیلوکوکوس

مهاررامنوسوس الکتوباسیلوستوسطC35°دمايدرAوEنوعانتروتوکسینوC25°دمايدرEوA،Cهايانتروتوکسینتولید
ژن  یانبرابر در ب 82/6یزانبه م يداریکاهش معنC25°يدما و کنترل در یمارت يهاکشت ینب seaژن  یانب یزانم يمقایسه.گردید

مطالعه،  ینشده در ا مشاهدهیکاهش اثربهتوجهبا.نشدمشاهدهC35°دمايدرداريمعنیکاهشکهحالیدر).>05/0P(نشان داد 
 ییمواد غذا یسالمت يو ارتقا یفیتجهت بهبود ک ینو همچن یاییباکتر ینتوکس یدتول و رشدازگیريپیشبرايسویهیناستفاده از ا

.گرددیم یشنهادپ

Aانتروتوکسین،اورئوس استافیلوکوکوس رامنوسوس، الکتوباسیلوس: کلمات کلیدي

قدمهم
استانسانیمهمپاتوژنیکاورئوس استافیلوکوکوس    .

سمی،سپتیجملهازهابیماريازوسیعیيدامنهکه
شوكسندرمواستئومیلیتاندوکاردیت،مننژیت،
اززیاديتعدادباکترياین.شودمیباعثراتوکسیک

خارجسموممیاندروکندمیتولیدراهاانتروتوکسین
.دندارراخطرمیزانباالترینآنهايتوکسینسلولی،

تولیدازناشیاستافیلوکوکیغذاییمسمومیت

سمناندانشگاهدامپزشکی،يدانشکدهموادغذایی، کیفیکنترلوبهداشتگروهاستادیار *1
سمناندانشگاهدامپزشکی،يموادغذایی، دانشکدهکیفیکنترلوبهداشتگروهاستادیار 2
هايآوريفنتخصصیدانشگاه،دامپزشکیيدانشکدهموادغذایی،بهداشتگروهاستادیار3

مواددرزاانتروتوکسینهايسویهتوسطانتروتوکسین
آید میشماربهغذاییهاي مسمومیتترینمهمازغذایی

کلموردمیلیون24حدودمجموعازکهطوريه ب
9/8،مناطقبرخیدرشدهگزارشغذاییهايمسمومیت

کهبودهارئوس       استافیلوکوکوسبهمربوطآنموردمیلیون
راغذاییهايمسمومیتمواردکل سومیکازبیش

طیدربهداشتیمناسبمعیارهايفقدان. دهدمیتشکیل
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آملنوین
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واستآلودگیجهتبزرگیخطر،غذاسازيآماده
بامرتبطاغلبکهاستافیلوکوکیغذاییمسمومیت

انسانتوسطمستقیمطوربهکهغذاییهايفرآورده
هايمسمومیتازمهمیعلتهنوزشوند،میکاريدست
 Adams and(شودمیمحسوبجهانسرتاسردرغذایی

Moss 2000, Loir et al. 2003, Otero and Nader-
Macias انتروتوکسیننوع18ازبیشامروزه).2006
-انتروتوکسینمیان،ایندرکهشدهشناختهاستافیلوکوکی

درتريبیشنقش)E،D،C،B،A(کالسیکهاي
ها،انتروتوکسیناین.دارندغذاییهايمسمومیت

سندرمکههستندحرارتبهمقاومهاياگزوپروتئین
ترینبیش.کنندمیایجادانساندررا گاستروانتریت

استافیلوکوکی،غذاییهايمسمومیتدردرگیرتوکسین
,Akineden et al. 2008(است) A)SEAانتروتوکسین

Even et al. 2009( .مولدژنSEAباکتریوفاژیکتوسط
-یکباکتريکروموزومدرونفاژاینکهشودمیحمل

نزدیکAانتروتوکسینژنترتیببدینوشودمیپارچه
771ازمتشکلژناین. داردقرارفاژاتصالجایگاه
Aانتروتوکسینسازپیشیکيکنندهکدوبازجفت

-میانهازAانتروتوکسین. استاسیدآمینه257ازمتشکل

سایرخالفبروشودمیبیانرشدلگاریتمیيمرحلهي
ژنعملکردبهنیازبیانحداکثرجهتکههاانتروتوکسین

agr)قرارژناینثیرأتتحتباشند،می)فرعیتنظیمیژن
.Loir et al(گیردنمی ترین سیستم شده شناخته.)2003

 agr(accessoryاستافیلوکوکی،  يژنتیکی تنظیم کننده

gene regulator))Peng et al. 1988( ،Sar

)Staphylococcal accessory regulator(  که بهSarA ،
SarS ،Sart  وSarR شود تقسیم می)McCulloch 2006( 

 )rot(repressor of toxin))McNamara et al. 2000و 
ثیر أباشد که به طور مستقیم تولید توکسین را تحت تمی

-دامنه استافیلوکوکوس اورئوسژنوم فرعی .دهدقرار می

وسیعی از عملکردهاي غیرحیاتی سلول شامل  ي
ویروالنس، مقاومت دارویی، استفاده از انواع مختلف 

 يکلیه. کندسوبسترا و متابولیسم مواد گوناگون را کد می

هاي ها و شبه انتروتوکسینهاي انتروتوکسینژن
. انددر ژنوم فرعی واقع شده استافیلوکوکوس اورئوس

اجزاي متحرك ژنتیکی است که به  شامل این ژنوم معموالً
یابد و گسترش آن میان ها انتقال میطور افقی میان سویه

ها تواند توانایی آنمی استافیلوکوکوس اورئوسهاي سویه
را در ایجاد بیماري افزایش داده و در تکامل تدریجی این 

توجه به . )Chiang et al. 2008(پاتوژن نقش دارد
گیري از این کارهایی جهت پیشراه يهئاراسالمت غذا و
مهار .  ها از اهمیت باالیی برخوردار استنوع مسمومیت

 استافیلوکوکوسهايانتروتوکسینتولیدمهار ورشد 
بیوتیکیغیرآنتیهايراهتوسطغذاییمواددراورئوس

نهاییمحصولدربتوانکهطوريبهباشدمیتوجهمورد
میکروبیاکولوژياصالحومناسبزیستیتنوعایجادبا
هايباکتريمیکروبیضداثراثباتبا.رسیدهدفاینبه

درزابیماريهايباکتريازبرخیبرالکتیکاسید
هايباکتريازمنطقیومناسبکاربرد،پیشینمطالعات

درکنندهامیدواراستراتژيیکتواندمیالکتیکاسید
.شودمحسوباورئوس استافیلوکوکوسبامبارزه

)Havenaar and Huis In’t Veld 1992, Even et al. 

تغییرازاستفادهباالکتیکاسیدهايباکتري). 2009
 استافیلوکوکوسرشدشیمیاییوفیزیکینظرازمحیط

درمتعدديعوامل. دهندمیقرارثیرأتتحترااورئوس
پراکسیدیوسین،باکترتولیدجملهازدارندنقشارمهاین

 .Salminen et al(اسیدتولیدوايتغذیهرقابتهیدروژن،

1999, Cotter et al. 2005, Lee et al. 2006, Mezaini et 
al. 2009(.هايباکتريازرامنوسوس باسیلوسالکتو

ازبسیاريسالمتیاثراتکهباشدمیرودهمقاومبسیار
ایمنی،تقویتویروسی،اسهالمدتطولکاهشجمله
ازگیريپیشودرمانملتهب،بزرگيرودهبیماريترمیم
داردپاتوژنهايباکتريرشدازجلوگیريوآلرژي

)Gorbach et al. 1978, Kailasapathy and Rybka 

1997, Heikkila and Saris 2003, Walla et al. 2014(.
ارزیابیجهتاندکیبسیارمطالعات،امروزبهتاطرفیاز
فاکتورهايبیانيزمینهدرباکتري-باکتريکنشبرهماثر
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ژنیبیانمیزانویژهه باستافیلوکوكباکتريحدت
شدهانجامالکتیکاسیدهايباکتريتوسطهاانتروتوکسین

منظوربهمولکولیهايرهیافتستیبایبنابراین. است
رشدمهاردردرگیرهايمکانیسمدركافزایش

درآنحدتعواملبیانوارئوس استافیلوکوکوس
ایندر.شودگرفتهکاربهمیکروبیکمپلکستقابالت
رامنوسوس الکتوباسیلوسباکتريبررسیبرسعیمطالعه،

باکتريAانتروتوکسینژنیبیانبر23527LGGيسویه
شدهارئوس استافیلوکوکوسیعنیمهمغذاییزايبیماري

.است

کارروشومواد
رامنوسوس الکتوباسیلوسباکتري،مطالعهایندر
دانشگاهازانسانیيرودهمنشاءبا23527LGGيسویه
اورئوس استافیلوکوکوسباکتريوفنالندکشور تورکو

میکروبیولوژيگروهاز29213ATCCزاانتروتوکسین
.گردیدتهیهتهراندانشگاهدامپزشکیيدانشکده
 استافیلوکوکوسباکتريتلقیح،زوديتهیهجهت
بهومنتقلسويتریپتیکآبگوشتمحیطبهاورئوس

سپس. گردیدگذاريخانهگرمC35°درساعت18مدت
-گرمازپسوتهیهساعته18کشتاینازدومیکشت

کووتهايلولهبهآنازمختلفیمقادیرگذاريخانه
با. گردیداضافهسويتریپتیکآبگوشتمحیطحاوي
600موجطولدروفتومترراسپکتدستگاهازاستفاده
به. شدخواندهمذکورهايلولهنوريجذبنانومتر

باکتریاییشمارشهالولهاینمحتویاتازهمزمانصورت
نوريجذبآخردروگردیدانجامPour plateروشبه
باکتريcfu/ml710تقریباًحاويکووتيلولهدر

استفادهباسپسوشدمشخصاورئوس استافیلوکوکوس
ازcfu/ml510نظرموردتلقیحزودسازيرقتاز

. آمددسته باورئوس استافیلوکوکوس
يجدایهبرايمراحلاینتمامیمشابهطوربه

MRSآبگوشتمحیطدررامنوسوس الکتوباسیلوس

18مدتبهC35°دمايدرمذکورمحیط. گرفتانجام
درصد8-10حاوياتمسفردرکاريدستبدونساعت

CO2حاويرقتسپسوشدندگذاريخانهگرم
cfu/ml107گردیدتهیههاآناز.

وس الکتوباسیليسویهمخلوطکشتسازيآماده
روشبامطابق،اورئوس استافیلوکوکوسبارامنوسوس
Laughtonانجامتغییرکمیبا2006در سال همکارانو

يلولهدروس رامنوسوسالکتوباسیليسویهابتدا. گرفت
دادهکشتسويتریپتیکآبگوشتلیترمیلی10حاوي

)cfu/ml107(حاويآبگوشتازلیترمیلییکسپسو
cfu/ml106هايلولهبهاورئوس استافیلوکوکوساز
غلظتتاگردیداضافهپروبیوتیکهايسویهحاويکشت
دو آنگاه. آیددسته بباکترياینازcfu/ml105نهایی

 استافیلوکوکوسووسالکتوباسیلکشتحاويلوله
 درزمانهم ساعت24مدتبه) مخلوطکشت(اورئوس

گذاريخانهگرمگرادسانتیيدرجه35و25دمايدو
حاويسويتریپتیکآبگوشتيلولهضمناً. شدند

cfu/ml105يسویهفاقدواورئوس استافیلوکوکوس
همانتحتنیزکنترلعنوانبهرامنوسوسوسالکتوباسیل

میزانشمارشجهت. شدگذاريخانهگرموتهیهشرایط
72و24،48صفر،هايزماندر اورئوس استافیلوکوکوس

تهیهنمونهفوقکنترلومخلوطهايکشتازساعت
بردهايمحیطدر) رقتتهیه(سازيآمادهازپسوگردید
 استافیلوکوکوسشمارشبراي)کیولب ایتالیا(پارکر

شمارشبراي)کیولب ایتالیا(MRSآگار و اورئوس
.شدنددادهکشتسطحیکشتروشبههاالکتوباسیلوس

 استافیلوکوکوسزاییانتروتوکسینتواناییبررسیبراي
ازکنترلوپروبیوتیکبامخلوطکشتمحیطدراورئوس

,RIDASCREEN SETAکیت B, C.D.Eآزمونیککه
تشخیصبراي) بیوفارمشرکت(ساندویچیاالیزاي

وجامدومایعغذاهايدرEالیAهايانتروتوکسین
استفادهباشد،میکشتهايمحیطيعصارههمچنین

کهغذایینوعبهتوجهباتااستقادرکیتاین. گردید
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سمازنانوگرم2/0-7/0میزانگیردمیقرارآزمایشمورد
.کندردیابینمونهازلیترمیلیهردررا

ژن  یانبر ب یلالکتوباس يیهجدا یرثأت بررسی
در . انجام شد Real Time PCRبه روش  Aینانتروتوکس
g12000کشت مخلوط و کنترل در دور  يهایطابتدا مح

تا  ندشد یفیوژسانتر C4°يدر دما یقهدق 15به مدت 
از  RNAاستخراج  ،سپس . حاصل گردد یسلول رسوب

Tripureيجداساز محلولبا استفاده از یاییپلت باکتر

)Roche Applied Science, Germany (بامطابق
یفیتک یبه منظور بررس.گرفتصورتدستورالعمل

RNAنانودراپازشدهاستخراجهاي)NanoDrop 1000

spectrophotomete Thermo Scientific( یريگبا اندازه 
اساسبرآنتغلظ.استفاده شد 260/280نسبت جذب 

استخراج  RNAاز ng5/1-1میزان.شد سنجیدهنانوگرم
با  cDNAمخلوط و کنترل جهت سنتز  يهاشده از کشت
 RevertAid First Strand cDNAیتاستفاده از ک

Synthesis Kit)هگزامر  يهایمرو پرا )شرکت فرمنتاز
هر نمونه  يبرا.یداستفاده گرد یتطبق دستورالعمل ک

 minus (RT-) negativeیایپتازکرترانس یمکنترل فاقد آنز

controlReverse Transcriptase با  یآلودگ یبررس يبرا
DNA سنتز . در نظر گرفته شدcDNA  یکدر

 ABI)Appliedموتور  DNAیحرارت ترموسایکلر

Biosystems, Foster City, CA, U.S.A (زیرشرایطبا
يدر دما یقهدق C65 ،60°يدر دما دقیقه5: شدانجام

°C42 يدر دما یقهدق 5دنبال آن، ه و ب°C70 .طور ه ب
 میکرولیتر1همراه با  RNAاز  نانوگرم1-5/1خالصه 

dNTPیکرولیترم 10pmol/µl( ،2(مر هگزامریپرا

)mM10(،4 5بافر  یکرولیترمX،1ریبوالكمیکرولیتر
RNase inhibitor20 U /یمآنز یکرولیترم 1و) میکرولیتر 

RevertAidTM M-MuLVمعکوس  یپتازکرنساتر

.یدگرد مخلوط)میکرولیتردر200U(کریپتازمعکوس
به  یربه عنوان الگو جهت تکث cDNAیکرولیترم یک
 یکرولیترم 20ییدر حجم نها Real Time PCRروش 

 رنگبا  همراهPCRیکسمستر م یکرولیترم 10يحاو
 Primerمربوط به شرکت  SYBR Green IIفلورسانت 

design  ،5/0 يآب عار یکرولیترم 8و  یمرپرا یکرولیترم 
به  16s rRNAمطالعه  یندر ا.شداز نوکلئاز استفاده 
-ژن يهایمرپرا یتوال. یدگرد نتخابعنوان ژن رفرانس ا

. داده شده است نشان1جدولهدف و کنترل در يها
: یدانجام گرد یرز یطدر شرا Real Time PCRواکنش

ه و ب یقهدق 15به مدت  C95°يدر دما یهاول یوندناتوراس
 C95°يدر دما یوناز مراحل دناتوراس یکلس 40دنبال آن 
به  C55°يدر دما یمرهاپرا یدنچسب یه،ثان 15به مدت 

و  یهثان 30به مدت  C72°يدر دما یرو تکث یهثان 30مدت 
-ي سانتیدرجه 95- 65يذوب در دما یمنحن یزسپس آنال

در دستگاه ) C/sec°0.1سرعت انتقال حرارت (گراد
Rotorgene-6000 corbett یزانم ،روش ینا.یداجرا گرد 

با (یراز تکث یکلشده را در طول هر س یدتول يقطعه
 یزهجهت نرمال. کندیم یريگاندازه) سنجش فلورسانت

 ینسب یانب یزانم يیسهمقا دست آمده وه ب يهاهکردن داد
بیاندر مقابل  یمارتیرو غ یمارت يهانمونه میانseaژن 
یدمحاسبه گرد 16sr RNAژن رفرانس، مانند  یک

)Young-Duck et al. سه بار تکرار  یشکل آزما.)2007
.یدگرد

افزارنرمباباکتريرشدبهمربوطنمودارهاي
Graphpad prism 4هايتحلیليکلیهوشدترسیم

مختلفهايزماندرهاباکتريتعدادلگاریتمبینآماري
هايمنحنیخطشیبهمچنینو) ساعت24،48،72(

افزارنرمازاستفادهباC35°و25دمايدودررشد
SPSS 16ازهادادهيمقایسهجهت. گرفتصورت

Tukeyتکمیلیتستبا همراهOne-way ANOVAتست

ازدرصد5سطحدرهادادهمیانگیناختالفوشداستفاده
 Realيهاداده یزآنال يبرا.شدتلقیدارمعنیآماريلحاظ

Time PCR 2009افزار از نرمREST استفاده شد.



. . . ي سویه رامنوسوس الکتوباسیلوسبررسی اثر مهاري 

13      1396 زمستان، 4مجله دامپزشکی ایران، دوره سیزدهم، شماره 

RT Real Time PCRمورد استفاده در  يهایمرپرا یگونوکلئوتیديال یتوال: 1 جدول

Primer Sequence (5’3’) Amplicon length (bp) Tm (ºC) Reference
sea-F
sea -R

TTGGAAACGGTTAAAACGAA
GAACCTTCCCATCAAAAACA 120 55 Lee et al.,  2007

16S rRNA-F
16S rRNA-R

CCGCCTGGGGAGTACG
AAGGGTTGCGCTCGTTGC 240 54 Lee et al.,2007

نتایج
 در اورئوس استافیلوکوکوس باکتري رشد بررسی
 C 35° و 25 دماي دو در LGG حضور

 رشد خطی شیب همچنین و رشد میزان 1 نمودار    
 الکتوباسیلوس حضور در اورئوس استافیلوکوکوس باکتري

 به را مذکور يسویه حضور بدون و) LGG( رامنوسوس
 تحلیل  .دهدمی نشان C 35° و 25 دماي دو در ترتیب
 در اورئوس استافیلوکوکوس باکتري رشد روي آماري
 ساعت از C 35° و 25 دماي دو در که داد نشان 1 نمودار

 در باکتري میزان ،آزمایش پایان تا گذاريخانهگرم 24

 و) >001/0p( بود تیمار هايگروه از تربیش کنترل گروه
 باکتري رشد خطی شیب يمقایسه نتیجه همین با مشابه

 تعداد افزایشی روند که داد نشان اورئوس استافیلوکوکوس
 در 052/0±01/0 شیب با( کنترل هايگروه در باکتري
 طور به) C 35° دماي در 051/0±01/0 و C 25° دماي

 C 25° دماي دو در LGG محتوي گروه از تربیش داریمعن
 شیب با( C 35° و) 0006/0±006/0 شیب با(

). >001/0p(  بود) 005/0±009/0

 دو در GG رامنوسوس الکتوباسیلوس جدایه کنترل و مخلوط کشت در ارئوس استافیلوکوکوس زایی انتروتوکسین مقایسه: 2 جدول
گرادسانتی يدرجه 35 و 25 دماي

کنترلکشت  کشت مخلوط
دماي گرمخانه گذاري SEA SEC SEE SEA SEC SEE

°C 25 + + + - - -

°C 35 + - + - - -

  
 استافیلوکوکوس باکتري رشد لگاریتم منحنی: 1 نمودار
 دو در کنترل کشت و LGG باکتري حضور در اورئوس

گرادسانتی يدرجه 35 و 25 دماي

 استافیلوکوکوس باکتري رشد بین يمقایسه در    
 دماي دو در مختلف ساعات در LGG با همراه اورئوس

°C 25 و °C 37 آزمایش 24 ساعت در تنها که شد دیده 
 داریمعن طور به C 35° دماي در LGG محتوي گروه

 اورئوس استافیلوکوکوس رشد از C 25° دماي از ثرترؤم
 72 و 48 ساعات در ولی) P=002/0( کرد ممانعت
 نشد دیده گروه دو این بین داريیمعن اختالف آزمایش

)05/0p> .( آماري اختالف نیز رشد خطی شیب يمقایسه 
 در LGG محتوي هايگروه رشد روند بین را داريیمعن
).<05/0p( نداد نشان C 35° و 25 دماي دو
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توکسینتولیدبرثیرأت
الکتوباسیلوس يسویهکنندگیممانعتاثربررسی
 استافیلوکوکوسانتروتوکسینانواعتولیدبررامنوسوس

ينمونهکهدادنشانC35°و25دمايدودراورئوس
ازC25°دمايدرکهاستافیلوکوکوسکنترلبهمربوط

يسویهوبودهمثبتA ،C ،Eهايانتروتوکسیننظر
کشتمحیطدردماایندرتوانستوسالکتوباسیل

همین. کنندمهارراهاانتروتوکسیناینتولیدمخلوط
 استافیلوکوکوسکنترلبهمربوطينمونهبررسیباطور

نظرازنمونهاینکهشدمشاهدهC35°دمايدراورئوس
دماایندرکهبودمثبتEو  Aهايانتروتوکسینحضور
تولیدتوانستخوبیبهالکتوباسیلوس يسویه

.کندمهارراEو  Aنوعانتروتوکسین

ژنبیان
کشت مخلوط  درseaژن  یانب یزانم ییدما يمقایسه
نشان داده شده  2در نمودار C35°و 25يدر دو دما

نسبت به کنترل  C25°يدر دما seaژن  یانب یزانم.است
یزانبه م یانکاهش ب یننشان داد و ا يداریکاهش معن

درکهحالیدر.)=018/0P(محاسبه شدبرابر  82/6
مشاهدهکنترلبهنسبتداريیمعنتفاوتC35°دماي

.)=27/0P(نگردید

در  seaژن  یانب ییراتنمودار مربوط به تغ یسهمقا: 2نمودار
گرادي سانتیدرجه 25و 35يدماهر دو

بحث
مصرفدیدگاهازچهبنیادييلهأمسیکغذاسالمت

موادتولیدکنندگاندیدگاهازچهوغذاییمواديکننده
متعددمواردگزارشبهعنایتباواستبودهغذایی

غذاییموادازحاصلاستافیلوکوکیغذاییمسمومیت
عمومی،بهداشتدراستافیلوکوکیسموماهمیتوآلوده
-پیشجهتکارهاییراهيارائهوغذاسالمتبهتوجه
برخوردارباالییاهمیتازهامسمومیتنوعاینازگیري
هايباکترياثرارزیابیجهتکمیبسیارمطالعات.است
 استافیلوکوکوسحدتفاکتورهايبرالکتیکاسید

اثراتواستگرفتهصورتژنیبیانسطحدراورئوس
باکتريهايانتروتوکسینژنیبیانتنظیمرويعواملاین

ایجادعواملترینمهمازیکیکهارئوس استافیلوکوکوس
باشدمیاندكبسیاراستجهاندرغذاییمسمومیت

)Adams and Moss 2000.(فلورجزءهاالکتوباسیلوس
انسان) واژن(تناسلیدستگاهو) روده(گوارشدستگاه

طبیعیمیکروفلوريدهندهتشکیلاجزايازیکیوبوده
 .Salminen et al(دنرومیشماربهحیوانوانسانبدن

هايسویهبرخیثیرأتباارتباطدرمطالعاتی. )1999
باکتريتوکسینتولیدورشدبرالکتیکاسیدهايباکتري

صورتغذاییهايپاتوژنسایروارئوس استافیلوکوکوس
,Trollet and Frazier 1963(استگرفته Boyle et al. 

2006, Akineden et al. 2008, Charlier et al. 2009.(
خصوصه بهاپروبیوتیکثیرأت،گوناگونمطالعاتدر

قراربررسیموردمختلفهايپاتوژنرويهاالکتوباسیل
نقشبرنیززیاديهايگزارش،ضمندر. استگرفته

ولی. داردوجودسرطانازگیريپیشدرهاباکترياین
مصرفکهدادندنشان2009سالدرهمکارانش

فعالیتکاهشباعثجیجی رامنوسوس الکتوباسیلوس
ونیتروردوکتازگلوکورونیداز،-بتامدفوعیهايآنزیم

 Lee(شودمیسالمزناندرکولیکگلیکواسیدهیدروالز

et al. 2003, Lee and Salminen 2009 .(برخیطبق
 الکتوباسیلوسورامنوسوس الکتوباسیلوسا،هگزارش

،مونوسایتوژنز لیستریامثلهاییپاتوژنرشد،پاراکازئی
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،سرئوس باسیلوس،اشرشیاکالي،اینتریتیدیس سالمونال
آگاردرراانتروکولیتیکا یرسینیاوپرفرژینس کلستریدیوم

,Charteris et al. 1997(کردمهارگلوکزدرصد2حاوي

Coconnier et al. 1998, Floch 2002, Caglar et al. 
2005, Carey et al. 2008, Charlier et al. 2009.(در

اثراتاحتمالیهايمکانیسممختلفتحقیقات
 استافیلوکوکوسعلیهبرهاالکتوباسیلوسآنتاگونیستی

: ازعبارتندکهکردندذکرمتعدديمواردرااورئوس
هیدروژن،پراکسیدباکتریوسین،تولیداي،تغذیهرقابت

.pH)Mezaini et alکاهشوچرباسیدهاي 2009,

Kazemi Darsanaki et al. 2012(.دیگرگزارشدر
تلقیحدزهاي1981در سال همکارانومتاکسوپولوس

درراهاالکتوباسیلورئوسوا استافیلوکوکوسازمتفاوت
نسبتکهرسیدندنتیجهاینبهوکردندآزمایشگوشت

-ممانعتاثربارئوسوا استافیلوکوکوسبههاالکتوباسیل
برافزون.داردارتباطپاتوژناینبرهاالکتوباسیلکنندگی

اثرگذاريمیزاندرثرؤمعاملهمحرارتيدرجه،این
هارمونو هاینزو) 1963(فرازیرترولر،.شدبیان

کنندگیممانعتدرC30°زیرحرارتمثبتاثر) 1973(
درراارئوس استافیلوکوکوسبرشیردرهاالکتوباسیل

همحاضريمطالعهدر.نمودندییدأتخودتحقیقات
بهتريکنندگیممانعتاثرC25°دمايدرالکتوباسیلوس

C25°در.دادندنشانخودازC35°دمايبامقایسهدر
کاهشیبانیزC35°دروبودمشخصکامالًلوگکاهش

دمايدررامنوسوس الکتوباسیلوس. بودهمراهتريکم
°C25درولوگ،3حدود°C35لوگ2حدوداًنیز

عاملعنوانبهدما،ثیرأتبنابراین. دادندنشانراکاهش
برهاپروبیوتیککنندگیممانعتاثردرثرؤم

.شدییدأتتحقیقایندرنیزارئوس استافیلوکوکوس
درتحقیقیدر1386در سال همکارانوپورطهمورث

اتصالبرفرمنتوم الکتوباسیلوسثیرأتيزمینه
. پرداختندآزمایشگاهشرایطدردهانیهاياسترپتوکوك

سایروموتانس استرپتوکوکوسبررسیبهوي
وپالكهاينمونهازشدهجدادهانیهاياسترپتوکوك

يدهندهنشاننتایج. پرداختداوطلبافرادهايپوسیدگی

. بودپروبیوتیکحضوردرهااسترپتوکوكاتصالکاهش
هااسترپتوکوكازقبلپروبیوتیکيسویهکهزمانیدر

این .بودتربیشاتصالکاهشبودشدهسیستموارد
اتصالهايجایگاهشدنکلونیزهدلیلبهاحتماالًکاهش،

-میانواسترپتوکوكورودازقبلپروبیوتیکيوسیلهه ب
سالدرهمکارانوسالواتیرا.باشدمیهاباکتريکنش
 الکتوباسیلوسوکازئی الکتوباسیلوساثربررسیبه2004

1×107و1×109غلظت2درماستدراسیدوفیلوس
cfu/g،وپرداختندرئوسوا استافیلوکوکوسرشدروي

الکتیکاسیدهايباکتريجمعیتوpHکهکردندمشاهده
 استافیلوکوکوسجمعیتوبودهثابتآزمایشطولدر

دوهردرهاپروبیوتیکاینحاويماستدررئوسوا
تشخیصغیرقابلسطحیبهروز8مدتطیغلظت
24حتیپروبیوتیکبدونماستدراماکرده،پیداکاهش

ارئوس استافیلوکوکوسهمبازاستاف،تلقیحازپسروز
طی2006سالدرهمکارانوآمور.بودتشخیصقابل

اسیدباکتریاییعواملباکتریالآنتیفعالیتاي،مطالعه
هايباکتريکهرسیدندنتیجهاینبهگوشتدرالکتیک

 الکتوکوکوس،1الکتیس الکتوکوکوس(الکتیکاسید
يخانوادهالکتوباسیلوس،يخانواده،گارویه

 استافیلوکوکوسکنترلدر)3انتروکوکسیو2لوکونوستوك
نقشباکتریوسینتولیدوpHکاهشطریقازارئوس

ازپس1998سالدرهمکارانوSameshima.دارند
شاملايرودههايالکتوباسیلوسثیرأتبررسی

وFERMP-15120رامنوسوس وسالکتوباسیل(
-FERMPپاراکازئیيگونهتحتپاراکازئی الکتوباسیل

) FERMP-15119اسیدوفیلوس وسالکتوباسیلو15121
ورشدرويساکئی الکتوباسیلوستجارييسویهو

دمايدودرارئوس استافیلوکوکوسانتروتوکسینتولید
کردندمشاهدهسوسیس،ساختفراینددرC35°و20
ورامنوسوس الکتوباسیلوس،پاراکازئی الکتوباسیلوسکه

C35°بهسبتنC20°دمايدر،ساکئی الکتوباسیلوس

1- Lactococcus lactis
2- Loconostoc spp
3- Entrococcus spp
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انتروتوکسینتولیدورشدکاهشبرتريبیشاثر
باکهداشتندتخمیرفرآیندطیارئوس استافیلوکوکوس

حاضرتحقیقدر. استداشتهخوانیهممطالعهایننتایج
باکتريAوCوEانتروتوکسینتولیدنیز

درالکتوباسیليجدایهتوسطاورئوس استافیلوکوکوس
cut off valueمیزانازترپایینبهC35°و25دمايدو

 استافیلوکوکوسثیرأتيزمینهدرکمیمطالعات.رسید
سطحدرهامیکروارگانیسمسایرباتقابالتدراورئوس
درهمکارانوLoughton.استگرفتهصورتمولکولی

یکروتري الکتوباسیلوسکهدادندگزارش2006سال
باتداخلبهقادرکهکندمیتولیدحلقابلکوچکترکیب

 رئوسوا استافیلوکوکوسدراگزوتوکسینژنیکبیان
کهدادندنشان2007سالدرهمکارانوLee.است

يپایهبرتوانمیرااستافیلوکوکیمسمومیتخطراحتمال
وCarey.کردارزیابیmRNAسطحدرژنیبیان

آلیاسیدهايوهاپروبیوتیکثیرأت2008سالدرهمکاران
Escherichia coliشیگاتوکسینژنیبیانرويرا

O157:H7کاهشترینبیشمطالعهایندر. کردندبررسی

 الکتوباسیلوسباشیگاتوکسینمولدstx2Aژنبیان
پدیوکوکوس و ترموفیلوس بیفیدوباکتریوم و رامنوسوس
نشاناستیکاسیدآلی،اسیدهايمیاندرو پنتوزازئوس

اثرايمطالعهدر2009سالدرهمکارانوEven.داد
بیانورشدبرالکتیس الکتوکوکوسباکتريتقابلی

دراورئوس استافیلوکوکوسباکتريحدتفاکتورهاي
درکاهشوتداخلبهقادرکهکردندبررسیC30°دماي
-ژنبرخیهمچنینوagrجملهازتنظیمیهايژنبیان
ایننتایجباکهباشدمیsegوseaانتروتوکسینمولدهاي

.استداشتهخوانیهممطالعه
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Abstract
Increase shelf life, food safety and human health improvement by using the natural

microflora are the dominant issues in public health. In this research, the effect of
Lactobacillus rhamnosus (LGG) isolate with intestinal origin was studied on growth and
enterotoxin production by Staphylococcus aureus and then, Staphylococcus aureus
enterotoxin A gene expression was evaluated in a laboratory media. Therefore, this strain
(1*107 cfu / ml) and Staphylococcus aureus (1*105 cfu / ml) were inoculated in TSB and 
incubated in two temperatures at 25 and 35°C, at the time of zero, 24, 48 and 72 hours, the
mixed cultures were counted in specific media. Staphylococcus aureus without lactobacillus
was incubated as control and then enterotoxin production evaluated by using ELISA kit and
the gene expression of the SEA of S. aureus in mixed and control cultures was also evaluated 
by RT Real Time PCR technique. The lactobacillus isolates decreased Staphylococcus aureus
growth compared to control samples 3 log at 25°C and 2 log at 35°C. The enterotoxin
production of A, C and E at 25° and enterotoxin type E and A at 35°C was inhibited by 
Lactobacillus rhamnosus. Comparison of gene expression SEA between treated and control 
cultures showed the gene expression of the SEA was significantly suppressed 6.82 fold in S. 
aureus co cultured with studied lactobacillus isolate at 25°C while it was not significant to 35
°C (P<0.05). Because of the reduced effects of the isolates seen in this study, proposed it for 
natural prevention of bacterial growth/toxin production in foods to improve the quality and 
safety of the foods.
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