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 تهران ،)س( دانشکده علوم پایه، دانشگاه الزهرا ،یشناس ستیگروه ز ،یولوژیکروبیكارشناس ارشد م. 3

 تهران ،)س( دانشکده علوم پایه، دانشگاه الزهرا ،یشناس ستی،گروه ز یشناس کروبیم استاد .2

 چکيده
 یشپک  و كاتپاالز من پ    یایپا میلپه   یگرم مثبت، بدون اسپوور، كپرو   یهایاز باكتر یاسید الكتیک، گروه یهایباكتر سابقه و هدف:

، اسپه یانتروباكتر یخپانواده  یاز اعضپا  زیپ ن Proteus یهپا گونپه  شوند.یایمن در نظر گرفته م یهاهستند كه عموماً به عنوان ارگانیسم

ع ونپت متاابپک كپاتتر     یكننپده جادیو ا یادرار یمهم مجار یزایماریبعوام  كه به عنوان  هستند یو متحرك یگرم من  یهایباكتر

از  Lactobacillusمختلپ    یهپا هیاز كشپت سپو   یپی رو عیمپا  یکروبپ یاثپر دپد م   نییبا هدف تا ،مطالاه نی. اباشندمیمطرح  یادرار

 نیبهتپر  نیپی تاا به منظور هروشاین  یسهیو مقا گوناگون یهاروشانجام با ، Proteusمختل   یهاهیسو هیها علکیوتیپروب یخانواده

   .انجام گرفت ،یکروبیدد م تیخاص

علمی و صناتی  هایهای سازمان پژوهشبارچ ها واز مركز كلکسیون باكتری ،های میکروبی مورد است ادهسویه یكلیه :هامواد و روش

مپورد اسپت اده بپرای تشپخیا فاالیپت دپد میکروبپی        هپای  روشبپه صپورل لیپوفلیزه تهیپه شپد.       ،ایران و نیز انستیتو پاستور ایران

Lactobacillus acidophilus ،Lactobacillus plantarum ،Lactobacillus fermentum ،Lactobacillus rhamnosus  و

Lactobacillus casei گپااری نقطپه  تسپت شام   ،های پاتوژندر مقاب  یکدیگر و نیز علیه سویه (Agar spot   روش چاهپک پلیپت ،)

(Well diffusion agar و متد )MODA بود.  

هپای  توانستند باعپ  مهپار رشپد سپویه     ،مورد بررسی با هر سه روش مورد بررسی Lactobacillusهای نتایج نشان داد سویه ها:یافته

 .شوند Proteusزای بیماری

اسپت اده از ایپن روش نسپبت بپه     ، MODAابتصادی و حساسیت بیشتر در روش كمپی   یبا توجه به سهولت كار، صرفه: گيرینتيجه

      .گرددپیشنهاد می ،هاسایر روش
 

 فاالیت دد میکروبی، بررسی Lactobacillusهای سویه ،Proteusواژگان کليدی: 

 لط اً به این مقاله به صورل زیر استناد نمایید:
Goudarzi L, Kasra-Kermanshahi R. Survey of some metabolites of Lactobacillus strains as probiotic on antimicrobial 

activity against some Proteus strains with different methods. Pejouhandeh 2014;19(3):152‒160. 
 

 2مقدمه
بپرای  "ای یونانی و بپه مانپای   ( واژهProbioticپروبیوتیک )

در  Stillwellو  Lillyبپار توسپ     نخسپتین كه  است "زندگی

یپپک  توسپپ بپپه منظپپور تودپپی  مپپواد ترشپپحی  3915سپپا  

میکروارگانیسم كه رشد یک میکروارگانیسم دیگپر را تحریپک   

و  Ouwehand ،2002. در سپپا  (3) اسپپت اده شپپد ،كنپپدمپپی
هپپایی از وردهآفپر "هپا را تحپت عنپوان    همکپارانش پروبیوتیپک  

                                                 
دانشکده علپوم   ،یشناس ستیگروه ز ؛ليال گودرزی مکاتبات:ل وؤمس نویسنده*

پستتتتتت الکترونيتتتتت :   ؛، تهپپپپپران)س(پایپپپپپه، دانشپپپپپگاه الزهپپپپپرا  
Leila.goudarzi@yahoo.com 

 هپای میکروبپی كپه اثپر    میکروبی یا اجزایی از سلو های سلو 

در  كردند.تاری  ، "م یدی روی سالمت و آسایش انسان دارند

های زنده نبپوده و  ها محدود به میکروبپروبیوتیک ،این تاری 

 گاارندثیر میأت ،آنها نیز روی سالمت انسان یاشکا  غیر زنده

(2). 

هپای گپرم   های اسید الكتیک كه از باكتریهای باكتریسویه

ای و نیپز مقپاوم بپه اسپید     با اشکا  كوكسی و یا رشپته  ،مثبت

ه پكپار رفتپ  هو  بپهای مامه عنوان میکروارگانیسمپب ،باشندمی

های اسپید  . باكتری(3) شوندمحسوب میعنوان پروبیوتیک  به

نظیر  آنها زا و م یدهای غیر بیماریخصوص جنسه ب ،الكتیک

Lactobacillus ،Leuconostoc، Streptococcus و 
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Pediococcus، بپه فراوانپی مپورد اسپت اده      ،در صنایع غاایی

 ک،پد الكتیپ پای اسیپ پهپ ریپاكتپ پان بپد. از میپ پگیرنرار میپب

Lactobacillus     بپه دلیپ  كاربردهپپای بیوتکنولوژیپک بپپالقوه

شناخته شده از آنها و همچنین اهمیت آنها در صنایع غپاایی،  

. در مطالاپال  (4) انپد برار گرفتپه  بیش از سایرین مورد مطالاه

نات و درمان طی  وسپیای از  ها در ممااثر پروبیوتیک ،مختل 

بپا   ،هپا به اثبال رسیده است. این بپاكتری  ،ایهای رودهبیماری

، بوتیریپک  هاتولید محصوالل ددباكتریایی )مانند باكتریوسین

هیدروژن(، تولیپد   های اكسیژن مث  پراكسیدمتابولیت و اسید

هپا،  كوتپاه، تولیپد بیوسپورفاكتانت    یاسیدهای چرب با زنجیره

های سطحی زا برای اشغا  گیرندههای بیماریبا باكتریربابت 

 یهپای مت پاول و تجزیپه   و اكتساب مواد غاایی، تولیپد آنپزیم  

هپپا بپپرای تولیپپد   بهتپپر مپپواد غپپاایی، تحریپپک انتروسپپیت   

ها، تنظیم و تحریک سیستم ایمنپی و اثپر بپر بیپان     ینایتوكاس

اشپته  توانند اثرال درمانی سود بخشپی د می ،زاهای بیماریژن

 متاپدد،  میکروبپی  دپد  فاكتورهپای  تولیپد  علت به. (5) باشند

 از كننپده پیشپگیری  و درمپانی  عوامپ   عنپوان  به هاپروبیوتیک

 دهپانی،  هپای پپاتوژن  توسپ   شپده  ایجپاد  ع پونی  هایبیماری

   .(1) اندشده مطرح ،تناسلی -ادراری و ایروده

ی هخپپپانواد، از Proteus هپپپاینپپپهگو ،از سپپپوی دیگپپپر 

Entrobacteriaceaیمجموعه نتریمتجانسو نا نیتر، بزرگ 

 یالاپپاده در پزشپپکفپپو  تیپپبپپا اهم ،یگپپرم من پپ یهپپا یباسپپ

هستند كه در همه جا حضپور   ییهاسمیباشند و شام  ارگانیم

 افپپتی جالیداشپپته و در تمپپام جهپپان در خپپاس، آب و سپپبز 

از فلپور   یبسپمت  انبپه عنپو   ،هپا میکروارگانیسپم . این شوندیم

محسپوب   ،انسپان  نینپ چو هم وانالیح شتریدر ب رودهطبیای 

در انسپان   یمختل پ  یهایماریعام  ب ،هایباكتر نیا .شوندیم

درصپد   00از  شیهپا، بپ  یمیدرصد ك  بپاكتر  35تا  30بوده و 

را  یاروده یهپا از ع ونت یاریو بس یادرار یمجار یهاع ونت

های مجاری افرادی كه از ع ونت. (0) اندبه خود اختصاص داده

 Proteus vulgaris و Proteus mirabilisاز ادراری ناشپی  
های كلیه ، سیستیک، سنگک دچار باكتریوری، اغلبرندرنج می

 .  (8) شوند، پیلون ریت مزمن و تک می، انسداد كاتترو مثانه

چنپپدین روش بپپرای شناسپپایی فاالیپپت دپپد میکروبپپی      

Lactobacillus كه بر اساس اثبال فاالیپت   در دسترس است

 در ،هپا . مامپوالً ایپن روش  باشپد مپی استوار  ،آنتاگونیستی آنها

محی  جامد انجام پایرفته و بر اسپاس شناسپایی مهپار رشپد     

پپایرد.  صپورل مپی   ،های آزمپون های حساس علیه سویهسویه

آزمپپایش محپپی  بپپرای تولیپپد مپپواد  جهپپتتپپرین روش سپپاده

ولیپد شپده در آگپار پوشپیده     هپای ت ددمیکروبی، رشد باكتری

 شام  ارگانیسم حسپاس است كه آگار  ی ازدیگر یشده با الیه

 ،باشپد. در ایپن روش كپه بپه آگپار اسپوال ماپروف اسپت        می

ای در پلیت آگار گااشپته  ارگانیسم مورد آزمایش در فرم نقطه

ای از آگپار كپه   با الیپه  ،های نهاییو باد از نگهداری كلنی شده

. روش (9) شپود پوشپیده مپی   ،حسپاس اسپت  شام  ارگانیسم 

( است كپه در  well diffusionانتشار از طریق چاهک )، دیگر

شپپود و در ارگانیسپپم حسپپاس كشپپت داده مپپی ،سپپط  پلیپپت

از محلو  رویی محی   های ایجاد شده بر سط  محی ،چاهک

شپود. در هپر دو   پوشپیده مپی   آزمپایش، كشت ارگانیسم مورد 

 یروش انجپام شپده بپپر سپط  محپی  جامپپد، باپد از مرحلپپه     

، باب  رویت بازدارنده ینگهداری اطراف ح ره و یا نقطه، ناحیه

مپپواد دپپد میکروبپپی روی  ،ایپپن بازدارنپپدگی ،. بنپپابرایناسپپت

 . (30) دهدارگانیسم حساس را نشان می

پایرد های دیگر كه روی محی  كشت مایع انجام میاز روش

هپای  وبتی رشد در حضپور غلظپت   ،و بر اساس كدورل محی 

تپوان بپه روش   مپی  ،گیردصورل میمت اول مواد ددمیکروبی 

 MODAو همکپارانش بپا عنپوان     Lashپیشنهاد شده توس  

اختالف جپاب مشپاهده شپده     یبر پایه ،این روش اشاره نمود.

بپپه عنپپوان فاالیپپت  ،آزمپپون یكنتپپر  و نمونپپه یبپپین نمونپپه

فاالیپپت  ،ی و بپپا درصپپددپپدمیکروبی بپپوده و بپپه صپپورل كم پپ

 .(33) نمایدددمیکروبی را مقایسه می

پژوهش حادر با هدف تایپین اثپر دپد     ،آنچه گ ته شد بنابر

هپپپای مختلپپپ  میکروبپپپی مپپپایع رویپپپی از كشپپپت سپپپویه 

Lactobacillus هپای  هپا علیپه سپویه   پروبیوتیک یاز خانواده

 یهای مختل  و مقایسهروشكارگیری بهبا  Proteusمختل  

در تایپین بهتپرین خاصپیت دپد میکروبپی بپوده        هااین روش

 .است
 

 هاو روش مواد
 ونیاز مركز كلکسپ  ،مورد است اده یکروبیم یهاهیسو یهیكل

و  رانیپ ا یو صنات یسازمان پژوهش علم یهاها و بارچیباكتر

شپد كپه    هیپ ته زهیلیوفیپ به صورل ل ،رانیپاستور ا تویستان زین

 Proteus یهیو چهپار سپو   Lactobacillus یهیسو 5شام  

 بودند: ریاستاندارد با مشخصال ز
 

4351  Lactobacillus acidophilus ATCC 

8034  Lactobacillus plantarum ATCC 

9338  Lactobacillus fermentum ATCC   

0419  Lactobacillus rhamnosus ATCC 

39392  Lactobacillus casei ATCC 

0002  Proteus mirabilis ATCC  
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35341  Proteus mirabilis OXK ATCC 

3382  Proteus vulgaris PTCC 

0829  Proteus vulgaris ATCC 
 

بپه   قیپ تحق نیپ ا كه در یطیمح های ميکروبي.کشت سویه

مورد است اده  Lactobacillus یبرا یكشت اصل  یعنوان مح

 MRS (Man-Rogosa-Sharpe)كشپت    ی، محپ گرفت برار

روزانپه   یهپا كشت یبرا ، یمح نیآگار بود. از ا MRSبراث و 

Lactobacillus شده باد  یداریخر یهاهی. سودیاست اده گرد

 یدر دمپا  ،فو  یها یمح یرو زانهبه منظور كشت رو ،ایاز اح

 24بپه مپدل    یهپواز یبپ   یدر شپرا  گپراد یسانت یدرجه 30

مورد اسپت اده   یزایماریب یهاهیشدند. سو یگرماگاار ،ساعت

بپراث كشپت داده شپدند.     نتیكشت نوتر یها یروی مح ،زین

 یهاهیها، از سویو رشد باكتر ونیپس از گاشت زمان انکوباس

Proteus شد. هیته یسلول ونیسوسوانس ،یمورد بررس 

 .Lactobacillus یهاهیسو يکروبيضد م تيفعال يابیارز

(، Agar spot) یگپپاارنقطپپههپپای روشدر ایپپن مطالاپپه، از 

 یبپپرا MODA( و Well diffusion agar) تیپپچاهپپک پل

مختلپپپ   هپپای سپپویه  یکروبپپپیدپپد م  تیپپ فاال ایتشپپخ 

Lactobacillus  اعپم ازL. acidophilus ، L. plantarum، 

L. fermentum ،L. rhamnosus  وL. casei   در مقابپپ

، یبررسپ  نیپاتوژن ذكر شده در ا یهاهیسو هیعل زیو ن گریکدی

 .است اده گردید

هتتای جداستتازی متتایی رویتتي از کشتتت ستتویه    

Lactobacillus. 30مقپپدار لیتپپری، میلپپی 50 یهپپادر ارلپپن 

آماده و به آنهپا   ، یبراث استر MRSكشت   یاز مح لیترمیلی

 Lactobacillus یهپا هیاز كشت شبانه سپو  میکرولیتر 3000

 ،یبپاكتر  یحپاو  یها. ارلندیگرد  یجداگانه تلق ،یمورد بررس

 2OCبپا   یهپواز یبپ   یشراو  گرادیسانت یدرجه 30 یدما در

 عیما یساعت انکوبه شدند. به منظور جداساز 24به مدل ، 5%

 20هپا بپه مپدل    ارلن الیمحتو، Lactobacillusكشت  ییرو

، g 0000بپپا دور  و گپپرادیسپپانت یدرجپپه 4 یدر دمپپا قپپهیدب

( به µm 22/0شده ) لتریف ییرو عیما ،سوس شدند.  وژیسانتر

 یهپا هیسپو  هیپ آنهپا عل  یکروبپ یدپد م  تیخاص یابیمنظور ارز

مپورد سپنجش بپرار     ،مختلپ   یهابا روش، Proteusمختل  

 (. 32گرفتند )

 30در ایپپن روش،  . (Agar spot)گتتذاریروش نقطتته

 0درون  ،زایمپار یب یهپا یبپاكتر  یاز كشت شپبانه  تریکرولیم

 ،درصد آگپار(  0/0جامد )با  مهین BHIكشت   یمح تریلیلیم

شپد. پپس از بسپته     ختپه یر ،گپراد یسانت یدرجه 40 یدر دما

كشپت   یپی رو عیاز ما تریکرولیم 5 ،تیفو  در پل  یشدن مح

Lactobacillus ،شپدند. باپد از    یگاارها نقطهتیپل كزدر مر

عدم رشد توس   یهاله دیتول ی، بررسساعت 24 تا 38گاشت 

 یهپا هیسپو  هیعل Lactobacillus یهاهیكشت سو ییرو عیما

 (.  9) دیثبت گرد، Proteusمختل  

 .(Well diffusion agar) تيروش  انتشار در چاه  پل

كشپت   یزایماریب یهایباكتر ونیاز سوسوانس طی این روش،

مپک   5/0ماپاد    یكپدورت  ،براث نتینوتر  یداده شده در مح

 بشپپد. سپپوس بپپا سپپوا  هیپپته (CFU/ml 830×5/3) فارلنپپد

 یرو ،مپک فارلنپد   5/0با كدورل  زایماریب یاز باكتر ، یاستر

كشت متپراكم و در سپه جهپت داده     ،آگار نتونیمولر ه  یمح

مپاكور در    یمحپ  یبر رومتر میلی 1به بطر  ییهاشد. چاهک

 یپی رو عیاز مپا  ،سپوس  شپد.  جپاد یا ،فواص  مشخا و مناسک

در  ،تریکرولیم 300 زانیبه م ،کیالكت دیاس یهایكشت باكتر

از كشت  ییرو عیشد. به منظور انتشار بهتر ما ختهیها رچاهک

در  قپپهیدب 30هپپا حپپدود تیپپپل ،Lactobacillus یهپپاهیسپپو

 ،شپدند. سپوس   یسپرماگاار  گپراد، ی سپانتی درجپه  4 خچا ی

مناسپپک رشپپد  یبپپه انکوبپپاتور در دمپپا یهپپا را بپپه آرامپپتیپپپل

Proteus  عپدم   یبطر هالپه  ،ساعت 24از  پسمنتق  كرده و

 ،یمتپر یلپ یكپش م توسپ  خپ    ،هیبپه هپر سپو    وطبپ رشد مر

هپر آزمپون    ،. به منظور كاهش خطپا دیو ثبت گرد یریگاندازه

 Activity) تیواحد فاال ،روش نی(. در ا30) سه بار تکرار شد

unit یهپا هیكشپت سپپو  یپپیرو عی( مپا Lactobacillus هیپپعل 

محاسپبه  زیپر  صپورل  به  ،یمورد بررس یزایماریب یهایباكتر

 (: 33) شد

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦 𝑢𝑛𝑖𝑡 =
𝐿𝑧 − 𝐿𝑠

𝑉
 

 

 تیپ فاالبپه عنپوان   ( تی)واحد فاال Activity unitكه در آن، 

عدم رشپد   یهیمساحت ناح، Lz ؛(2ml/mmبر حسک ) یمهار

و  (2mmبر حسک مساحت هر چاهک )، Ls ؛(2mmبر حسک )

V ،بپر حسپک   شده در داخ  هر چاهک ) ختهیر یحجم نمونه

ml) باشد.می 

 یکروبیدد م تیخاص یكم  یمنظور بررس به .MODAروش 

 ،عیمپا   یدر مح Lactobacillus یهاهیكشت سو ییرو عیما

MODA (Micoscale Optical Density Assay ) از روش

 یاخانپپه 91 تیپپکروپلیاز م ،روش نیپپ. در ادیپپاسپپت اده گرد

 یهپا هیاز سپو میکرولیتپر   300 ،داخ  هر چاهک .است اده شد

Proteus  یدر محپپ 3:30000)بپپا نسپپبت   یمپپورد بررسپپ  

از  یپی رو عیمپا  ازمیکرولیتر  35و سوس  ختهیبراث( ر نتینوتر

. دیبه هر چاهک ادافه گرد ،Lactobacillus یهاهیكشت سو

براث  MRSكشت   یاز مح ،جداگانه یهاچاهکدر  ،نیهمچن
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 3 میسپد  دیدروكسینرما  و ه 3 کیدریكلر دیكه با كمک اس)

  ختلپ  م یهپا هیكشپت سپو   ییرو عیما pHآن به  pH ،نرما 

Lactobacillus یبپه عنپوان شپاهد محپ     (،رسانده شده بود  

بپه عنپوان    ،كشپت   یمحپ  ایپ كشت و از چاهک فابد عصاره و 

 ،هر آزمپون  ،. به منظور كاهش خطادیاست اده گرد ،شاهد رشد

 یدرجپه  30 یها در دمپا تیکروپلیم ،تکرار شد. سوس رسه با

زمان پایان از  پس. شدندساعت انکوبه  24به مدل  گرادیسانت

بپا اسپت اده از دسپتگاه     ،آنهپا  ینمونه یجاب نور ون،یانکوباس

. اخپتالف  نپانومتر، خوانپده شپد    100در طو  موج  ،دریر زایاال

كشپت( و    یكنتر  )محپ  یهاچاهک نیجاب مشاهده شده ب

 یهپپا هیكشپپت سپپو  یپپی رو عیآزمپپون )مپپا  یهپپا چاهپپک

Lactobacillus)، از  ییرو عیما یکروبیددم تیبه عنوان فاال

 ،زایمپار یب یهپا هیسپو  هیعل Lactobacillus یهاهیكشت سو

 (:34) دیگزارش گرد ریز یطبق رابطه

 

 

 
 

 

 هاافتهی
هتتای نتتتایا ارزیتتابي فعاليتتت ضتتدميکروبي ستتویه  

Lactobacillus  عليهProteus . 

 عیمپپا یکروبیدپپدم تیخاصپپ یدر بررسپپ .Agar spotروش 

 یهپا هیسپو  هیپ عل Lactobacillus یهپا هیاز كشت سپو  ییرو

Proteus عدم رشپد   یروش آگار اسوال، هاله هب یمورد بررس

 نیشپتر ی. بگردیدمشاهده  ،یمورد بررس یهاهیسو یتمام هیعل

 Lactobacillusمربپوط بپه    ،روش نیپ عدم رشد در ا یهاله

9338 fermentum ATCC  هیپپلع Proteus mirabilis 

35341 OXK ATCC  عپپپدم رشپپپد   یبپپپا بطپپپر هالپپپه

00/300/22 مربپوط بپه    زیپ عپدم رشپد ن   یهالپه  نكمتری و

39392 Lactobacillus casei ATCC هیپپعل Proteus  

0002 mirabilis ATCC    5/0بپا مقپدار00/9  اسپت  بپوده .

 یهپپاهیاز سپپو یسپپتیاثپپر آنتاگون چهپپیهمچنپپین نتپپایج،  

Lactobacillus را نشان ندادند گریکدی هیلع یمورد بررس . 

 تیپپفاال یحاصپپ  از بررسپپ  جینتپپا. روش چاهتت  پليتتت 

 یهپپاهیسپپو هیپپعل Lactobacillus یهپپاهیسپپو یکروبیمدپپد

Proteus نشپان   3در جدو  ، تیبا است اده از روش چاهک پل

بطپر   نیانگیپ روش مشاهده شپد كپه م   نیداده شده است. در ا

 یهپپپاهیاز كشپپت سپپو   یپپی رو عیعپپدم رشپپد مپپا    یهالپپه 

Lactobacillus یهپا هیسپو  هیپ عل یبررسپ  دمور Proteus  از

 انیپپمت پپاول بپپوده اسپپت. از م ،متپپریلپپیم 00/20تپپا  00/33

 Lactobacillus fermentum ،یمپورد بررسپ   یهاکیوتیپروب

9338 ATCC ،هیپپعپپدم رشپپد را عل یهالپپهبطپپر  نیشپپتریب 

 Proteusو  Proteus vulgaris ATCC 0829 یهپا هپیوپس
35341 mirabilis OXK ATCC ر بپپا پرابپپپرتیک بپبپپه تپپ

00/300/20 00/3 و00/39   ی داشته و كمترین بطپر هالپه

 Lactobacillus casei ATCCد نیپز مربپوط بپه    پدم رشپع

بپپا برابپپر  Proteus vulgaris PTCC 3382علیپپه  39392

00/300/33 یهپپاهیاز سپپو یسپپتیاثپپر آنتاگون چهپپی. بپپود 

Lactobacillus نشد. دهید ،گریکدیه یعل یمورد بررس 

هتتای ميکروبي ستتویهضتتد واحتتد فعاليتتت یمحاستتبه

Lactobacillus  عليهProteus. تیپ واحد فاال یبررس جینتا 

پپپس از  Lactobacillus یهپپایاز كشپپت بپپاكتر یپپیرو عیمپپا

روش چاهپک  اسپت اده از  عدم رشد با  یهامشاهده و ثبت هاله

ر اساس پب ده است.پنشان داده ش 2در جدو   ،(AWD) تیپل

  Lactobacillus fermentum ATCC 9338ن نتپپایج، پایپپ

، بپه  2ml/mm 10/2009ی انپدازه  هبپ  یمهار تیفاال نیباالتر

 هیپ عل متپر یلپ یم 00/20عپدم رشپد    یهپهالپ  جادیا یهپواسط

0829 Proteus vulgaris ATCC .داشته است 

  
، 2111Proteus mirabilis ATCC ، 25256 Proteus mirabilis OXK ATCC هيت عل Lactobacillus یهتا هیکشت ستو  یيرو ییر ماتاث يابیارز .2 جدول

2211 Proteus vulgaris PTCC  2119و Proteus vulgaris ATCC یهتا هیستو  يتست يآنتاگونمتتر و اثتر   يلت يبر حسب م Lactobacillus     مولتد متواد

 ر.گیکدی هيعل يکروبيضدم

 سویه آزمون

 دد میکروبی سویه مولد مواد

Lactobacillus 
acidophilus 

4351 ATCC  

Lactobacillus 

plantarum 

8034ATCC  

Lactobacillus 

fermentum  
9338 ATCC 

Lactobacillus 

rhamnosus 
0419 ATCC 

Lactobacillus 

casei 
39392 ATCC 

0002Proteus mirabilis ATCC  358/0±33/34 00/3±00/31 50/0±00/34 00/3±50/33 58/0±33/32 

35341 Proteus mirabilis OXK ATCC 35/3±50/34 53/3±00/35 00/3±00/39 00/3±00/38 58/0±55/35 

3382 Proteus vulgaris PTCC 00/3±00/34 53/3±10/33 53/3±00/31 58/0±33/33 00/3±00/33 

0829 Proteus vulgaris ATCC 58/0±00/30 58/0±00/31 00/3±00/20 00/3±00/38 00/3±00/30 

 .(بطر هاله عدم رشد نیانگمی SD از تکرار سه بار هر آزمون گزارش شده است ) ،جینتا 3

درصد اختالف در رشد 

 های باكتریاییسلو 

جاب نوری چاهک حاوی مایع 

 Lactobacillusرویی كشت 

 )شاهد آزمون(

جاب نوری چاهک حاوی 

 محی  كشت )كنتر (

 Lactobacillusجاب نوری چاهک حاوی مایع رویی كشت 

 )شاهد آزمون(

300  

- 
= 
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 2111Proteus mirabilis ATCC ، Proteus mirabilis یهتا هیرشتد ستو   هيعل  Lactobacillus یهاهیعدم رشد مشاهده شده توسط سو یهاله .1 جدول

25256 OXK ATCC  ،2211 Proteus vulgaris PTCC  2119و Proteus vulgaris ATCC مشاهده شده در آنها یمهار تيفعال یسهیو مقا. 

 زاباكتری بیماری های اسيد الکتيکيباکتری

ک )
اه
 چ
طر
ب

m
m

)
 

هال
ر 
بط

ه 
دم
ع

  

د )
رش
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m

)
 

هر
ت 
اح
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چ
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m
)
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ت
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ی 
هار
م

(3
m

m
)

 

ی
هار
ت م

الی
فا

  
(2

m
m

m
l/

)
 

Lactobacillus acidophilus 

4351 ATCC 

0002 Proteus mirabilis ATCC 00/1 33/34 04/333 20/313 59/483 

35341 Proteus mirabilis OXK ATCC 00/1 50/34 04/333 05/315 01/520 

3382 Proteus vulgaris PTCC 00/1 00/34 04/333 81/353 20/408 

0829 Proteus vulgaris ATCC 00/1 00/30 04/333 80/221 25/3338 

Lactobacillus plantarum 
 8034 ATCC 

 

0002 Proteus mirabilis ATCC 00/1 00/31 04/333 91/200 20/809 

35341 Proteus mirabilis OXK ATCC 00/1 00/35 04/333 13/301 85/135 

3382 Proteus vulgaris PTCC 00/1 10/33 04/333 19/341 52/331 

0829 Proteus vulgaris ATCC 00/1 00/31 04/333 91/200 20/809 

Lactobacillus fermentum 
9338ATCC   

 

0002 Proteus mirabilis ATCC 00/1 00/34 04/333 81/353 20/408 

35341 Proteus mirabilis OXK ATCC 00/1 00/39 04/333 39/283 45/3003 

3382 Proteus vulgaris PTCC 00/1 00/31 04/333 91/200 20/809 

0829 Proteus vulgaris ATCC 00/1 00/20 04/333 00/334 10/2009 

Lactobacillus rhamnosus 
 0419 ATCC  

0002 Proteus mirabilis ATCC 00/1 50/33 04/333 00/343 21/300 

35341 Proteus mirabilis OXK ATCC 00/1 00/38 04/333 34/254 00/3433 

3382 Proteus vulgaris PTCC 00/1 33/33 04/333 49/339 41/214 

0829 Proteus vulgaris ATCC 00/1 00/38 04/333 245/34 00/3433 

Lactobacillus casei 
ATCC   39392 

0002 Proteus mirabilis ATCC 00/1 33/32 04/333 34/339 03/13 

35341 Proteus mirabilis OXK ATCC 00/1 55/35 04/333 83/389 05/010 

3382 Proteus vulgaris PTCC 00/1 00/33 04/333 99/94 55/380 

0829 Proteus vulgaris ATCC 00/1 00/30 04/333 88/240 42/3348 

 

 

 یهاهیسو یکروبیمدد تیخاص یبررس جینتا .MODAروش 

Lactobacillus عینشان داد كه ما زیروش ن نیبا است اده از ا 

 یخوب یکروبیتواند اثرال ددمیها میباكتر نیاز كشت ا ییرو

د. جدو  نشان ده ،یمورد بررس Proteus یهاهیتمام سو هیعل

 یهپا هیسپو از كشپت   ییرو عیما یکروبیددم تیفاال جینتا ،3

نشپان   ،MODAرا با است اده از متد  Lactobacillusمختل  

با اسپت اده   نانومتر 100جاب در  زاحاص   ،جینتااین  دهد.یم

 لتپر یف یپی رو عیكپردن مپا   از ادافه پس ،دریر زایاز دستگاه اال

 جیباشپد. نتپا  یمپ  Lactobacillus یهپا هیشده از كشپت سپو  

 یجاب نور نیبه صورل درصد اختالف مشاهده شده ب ،جاب

چاهپک   یكشت )كنتپر ( و جپاب نپور     یمح یچاهک حاو

)شپاهد   Lactobacillus یهاهیاز كشت سو ییرو عیما یحاو

 یتمپام  هیعل ،مختل  Lactobacillus یهاهیسو یآزمون( برا

اسپپت.  دهیپپگپپزارش گرد یمپپورد بررسپپ Proteus یهپپاهیسپپو

 یهپا هیسپو  یتمپام  نیدر بپ  ،شپود یطور كه مشپاهده مپ  همان

Lactobacillus  مختلپپ   یهپپاهیسپپو هیپپعل یمپپورد بررسپپ

Proteus ،ییایپ باكتر یهپا سلو  ددر رش یكاهش باب  توجه 

ی سپپویه یبپپرا %82/00از  ،اخپپتالف نیپپرخ داده اسپپت و ا

Lactobacillus plantarum  یسپپویه یبپپرا %08/90تپپا 

Lactobacillus acidophilus هیپپعل Proteus mirabilis  

35341 OXK ATCC ،دیگرد مشاهده. 
 

  بحث
Proteus  یخپپانواده متالپپق بپپه Entrobacteriaceae  و

 یهپا  یآنها بوده و به طور گسپترده در محپ   یص ال كل یدارا

وجود داشته  ییایمیش یمث  آب آلوده، خاس و كودها یایطب

 یبپاز  یوانیپ ح أبا منش یمواد آل یهیدر تجز زین یو نقش مهم

 یزایمپار یبعام  در حا  حادر به عنوان  Proteusكنند. یم

شود كه در انسان بپه خصپوص افپراد    یشناخته م یطلبفرصت

باع  ایجاد ع ونپت  تواند یم ،کیولوژیزیو ف یواجد نقا آناتوم

 یكننپده جادیعام  ا نیترعیشا E. coli از آنجا كه (.35)شود 

باشد، مشپخا شپده اسپت كپه     یم یادرار یمجار یهاع ونت

Proteus بپه خصپوص در    ،ع ونپت  نیدر ا عیعام  شا نیدوم

 مدل از ی طوالن یا است ادهپراد بپو اف یمارستانیب یاپهع ونت
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درصتد اتتتالف در    یسهیو مقا MODAبا استفاده از روش  Proteusمختلف  یهاهیرشد سو هيعل Lactobacillusاز کشت  یيرو ییما يبررس اینتا .3 جدول

 .یيایباکتر یهارشد سلول

 Lactobacillus مایع رویی از كشت

 نانومتر 100 جاب در

Proteus mirabilis 
0002 ATCC 

Proteus mirabilis 

35341 OXK ATCC 

Proteus vulgaris 
3382 PTCC 

Proteus vulgaris 

0829 ATCC 

Lactobacillus 
acidophilus 

4351 ATCC 

 588/0 532/0 183/0 500/0 زا )شاهد رشد(باكتری بیماری

 493/0 505/0 540/0 413/0 محی  كشت )كنتر (

 مایع رویی از كشت
Lactobacillus acidophilus 

 )شاهد آزمون(

053/0 032/0 000/0 033/0 

های درصد اختالف در رشد سلو 

 باكتریایی
55/88% 08/90% 33/81% 30/93% 

Lactobacillus 

plantarum 

8034 ATCC 
 

 588/0 532/0 183/0 500/0 زا )شاهد رشد(باكتری بیماری

 493/0 505/0 540/0 413/0 محی  كشت )كنتر (

مایع رویی از كشت 
Lactobacillus plantarum  

 ) شاهد آزمون(

033/0 320/0 018/0 024/0 

های در رشد سلو درصد اختالف 

 باكتریایی
80 /92% 08/00% 53/81% 33/95% 

Lactobacillus 

fermentum 

9338 ATCC 

 588/0 532/0 183/0 500/0 زا )شاهد رشد(باكتری بیماری

 493/0 505/0 540/0 413/0 محی  كشت )كنتر (

مایع رویی از كشت 
Lactobacillus fermentum 

 )شاهد آزمون(

092/0 039/0 008/0 045/0 

های درصد اختالف در رشد سلو 

 باكتریایی
33/80% 08/92% 55/84% 80/90% 

Lactobacillus 

rhamnosus 
0419 ATCC 

 588/0 532/0 183/0 500/0 زا )شاهد رشد(باكتری بیماری

 493/0 505/0 540/0 413/0 محی  كشت )كنتر (

مایع رویی از كشت 
Lactobacillus rhamnosus 

 شاهد آزمون() 

001/0 050/0 099/0 013/0 

های درصد اختالف در رشد سلو 

 باكتریایی
59/83% 04/90% 40/80% 13/80% 

Lactobacillus 

casei 
39392 ATCC 

 588/0 532/0 183/0 500/0 زا )شاهد رشد(باكتری بیماری

 493/0 505/0 540/0 413/0 محی  كشت )كنتر (

مایع رویی از كشت 
Lactobacillus casei 

 ) شاهد آزمون(

303/0 080/0 332/0 005/0 

های درصد اختالف در رشد سلو 

 باكتریایی
39/08% 89/83% 82/00% 09/84% 

 

 

بپا شپدل    Proteus vulgaris ،نیهمچنپ  باشپد. یكاتترها مپ 

 (.  30 و 31شده است ) ییافراد شناسا نیدر ا یكمتر

بوده كه پپس از   دییم  هاییباكتر هاکیوتیپروب ،یطرف از

در  دییپ روده ساكن شده و اثپرال م   یهیدر ناح ،ورود به بدن

نه تنهپا   هاکیوتیگاارند. امروزه پروبیانسان بر جای م یسالمت

و  یمنپ یدسپتگاه ا  کیپ بلکپه بپرای تحر   ،به عنوان محرس رشد

 رفتپه كپار گ  بپه  ،هپا یمپار یاز ب ارییاز ابپتال بپه بسپ    رییشگیپ

 یاثبپپال شپپده زیپپشپپوند. مپپواردی از اثپپرال بپپالقوه و ن یمپپ

شام  كمک به هضم الكتپوز، مقاومپت    کیوتیهای پروبباكتری

سپرطان   بپر ، اثپر مهپاری   ایروده زاییمپار یبعوامپ    برابردر 

، کیبار یروده هایی، رشد باكتریمنیا ستمیس تیكولون، تقو

-ادراری یهپای مجپار  بپر ع ونپت   ریثأكاهش فشار خپون و تپ  

هپا بپه منظپور    کیپ وتی(. اسپت اده از پروب 38باشد )یم ،تناسلی

 ،باشپد یها امروزه رو به گسترش مپ یماریو درمان ب یریشگیپ

 Proteus یپی زایمپار یهپا در كپاهش ب  کیپ وتینقش پروب یول

mirabilis و Proteus vulgaris    بپرار   یكمتپر مپورد بررسپ
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 نیبپ  یکپرد عمل یپپرداختن بپه رابطپه    نیگرفته است. بنپابرا 

مهم و جالپک بپه    یامر، Proteus یهایها و باكترکیوتیپروب

 رسد.ینظر م

 یهپپاهیاز سپپو یمطالاپپه مشپپاهده شپپد كپپه تاپپداد نیپپا در

 یتوانسپپتند رشپپد را در تمپپام  Lactobacillus یکیوتیپپپروب

ارزیپابی  بپا هپر سپه روش     یمپورد بررسپ   Proteus یهاهیسو

بپا اسپت اده از هپر دو روش     مهار كننپد.  ،یکروبیمدد تیخاص

  Lactobacillusمشاهده شد كپه   تیآگار اسوال و چاهک پل

9338 fermentum ATCC  ،را بپه   یمهپار  تیفاال نیباالتر

 یهپا هیسپو  هیپ مختلپ  عل  یکروبیممپواد دپد   دیتول یواسطه

0829 Proteus vulgaris ATCC   وProteus mirabilis 

35341 OXK ATCC .تیخاصپپ یدر بررسپپ داشپپته اسپپت 

 یهپپاهیسپپو هیپپعل Lactobacillus یهپپاهیسپپو یکروبیدپپدم

مشپخا گردیپد كپه     زین MODAبا روش  Proteusمختل  

در  یكپاهش بابپ  تپوجه    ،یمورد بررس یهاهیسو یتمام هیعل

نسبت بپه شپاهد    یکروبیدد م عیما یچاهک حاو یجاب نور

 .(3تا  3)جداو   دیمشاهده گرد ،كشت  یمح

را  Lactobacillus یکروبپ یاثر دپد م  ،نیمحققبسیاری از 

 یزماناند كرده و نشان داده یها بررسسمیکروارگانیم ریسا هیعل

 ایپ و  یكشپت اختصاصپ   یهپا  یمح یرو Lactobacillusكه 

 یکروبیمدپد  بالیترك دیبادر به تول ،كشت داده شوند یانتخاب

كپپه  مشپپاهده شپپدحادپپر،  یمطالاپپه (. در39) خواهنپپد بپپود

 یهپا هیتوانسپتند رشپد را در سپو    کیپ الكت دیاسپ  یهایباكتر

 دیتول  یاحتماالً به دل این اثر مهار كنند، كه Proteusمختل  

 دروژنیپپه ،یآلپپ یهادیمتاپپدد ماننپپد اسپپ یکروبیمپپواد دپپدم

بپا   یکروبیم، مپواد دپد  هپا  یاستی، ددی، كربن پراكسدیپراكس

ماننپپد  یچسپپبندگ یاهپپو مهاركننپپده نییپپپا یوزن مولکپپول

 . ، بوده استهاوسورفاكتانتیب

بپر مهپار رشپد     یکیوتیپ پروب یهاهیاثر سو یبررس منظوربه 

تنپی  رونپ  بپ پمحیپ در  یونت ادرارپ  ع پامپع یاپهیاكترپب

(in vitro) ،Lim  در كشور كپره  2009در سا  و همکارانش، 

مبپتال بپه ع ونپت مجپاری ادراری     كودكپان   یروای را مطالاه

 تی، خاصLactobacillus یهاهیكه سو دریافتندانجام داده و 

خپود   زا ،یادرار یزایمپار یبعوامپ    هیپ عل یخوب یکروبیمدد

 در رابطپه بپا   ، تحقیقپال فراوانپی  نی(. همچن3) دهندمینشان 

ی عپود كننپده   یهپا ها در كاهش بروز ع ونتکیوتینقش پروب

عنپوان عوامپ     ها بپه کیوتیپروب یریكارگهبا ب ،یادرار یمجار

كپه   یافپراد  دهندمینشان  جیو نتا ، انجام شدهیمودا ییدارو

 ،دبودنپ  Lactobacillus در مارض ،شتریب ایبه مدل دو ه ته 

 Proteusاز  یاشپن یاپهو ع ونت یادرار یاپهع ونت زانپیم

 (.20) كاهش داشته است

كشپت   یپی رو عیمپا  یاثپر مهپار   زیپ ن گپر ید یهپا یبررس در

شپده   یابیپ ارز Proteusبپر رشپد    Lactobacillus یهاهیسو

مشاهده شپد   2033در سا   Mohankumar یاست. در بررس

 یاثپر مهپار   Proteusبپر   Lactobacillus acidophilusكه 

 نیوسپ یباكتر دیپ مربپوط بپه تول   شتریب یاثر مهار نیا وداشته 

Lactobacillus acidophilus  ی. در بررسپ (32ت )بوده اسپ 

 زیپ ن 2009در سپا   و همکپارانش   Ibrahem انجام شده توس 

 و Lactobacillus acidophilusمشپپپخا شپپپد كپپپه    

Lactobacillus plantarum    د نپ توانیجدا شپده از زنپان، مپ

مشخا ند. همچنین نك مهار Proteus mirabilisرشد را در 

مربپوط بپه عوامپ      ،یکروبیاثپر دپدم   نیا سمیکانكه م گردید

عوامپ    دیپ تولتپوان بپه   مپی جملپه  آن از  كهباشد یم یمختل 

 دروژنیپپ، هنیوسپپی، باكترکیپپالكت دیاسپپ ریپپنظ یکروبیمدپپد

و  یچسپبندگ  یتواننپد رو یها كه مپ وسورفاكتانتیب و دیپراكس

 .(23، اشاره كرد )دنها اثر داشته باشلمیوفیب دیتول

كپپه درصپپد اخپپتالف  گردیپد مشپپاهده ی حادپپر مطالاپه  در

 عیدر مپا  یپیپ اپیاكترپب یاپهپ د سپلو  پده در رشپ پده شپمشاه

 یدیاسپ  pHا پبپ  Lactobacillus یاپههپیاز كشت سو یپیرو

تپپا  Lactobacillus plantarum یدرصپپد بپپرا  82/00از 

 هیپپعل Lactobacillus acidophilus یدرصپپد بپپرا 08/90

35341 Proteus mirabilis OXK ATCC    مت پاول بپوده

 است. 

بپر   2005و همکارانش در سا   Lashكه توس   یدر بررس

با اسپت اده   Lactobacillus plantarumاز كشت  ییرو عیما

درصپپد اخپپتالف در رشپپد   گرفپپت،انجپپام  MODAاز متپپد 

 یگرم مثبت و گرم من پ  یهایباكتر هیعل ییایباكتر یهاسلو 

 E. coli ،Pseudomonas aeruginosa ،Serratia ریپ نظ

marcescens ،Shigella flexneri ،Salmonella typhi-

murium ،Staphylococcus aureus ،Listeria innocua 

 90 یر بپپاالیدابپپا مقپپ ، Staphylococcus epidermidisو 

 تیوجپپود خاصپپ یدهنپپدهكپپه نشپپان بپپه دسپپت آمپپددرصپپد 

 نیپپپاز ا نیوسپپپیباكتر جپپپودو یبپپپه واسپپپطه یکروبیدپپپدم

Lactobacillus ق های تحقیپ (. این نتایج با یافته34) باشدیم

 .دارد یهمخوانحادر، 
 

 یريگجهينت
درمپان   یهانپد ی، در فرآProteus یهپا یبپاكتر  از آنجا كه

شپوند،  یمپ  یکیوتیپ بیآنتپ  یهپا دچپار مقاومپت   ،مدل یطوالن

 کیپ الكت دیاسپ  یهایباكتر موجود در یها یتوان از پتانسیم
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 یهپا روش یسپه یمقا در ،نیخصوص بهره برد. همچنپ  نیدر ا

كپه از   مالپوم گردیپد   ،یکروبیمدد تیخاص نییمختل  در تا

عپدم رشپد    یجامد، هاله  یمح درانجام شده  یهاان روشیم

 ،تیپ در رابطه بپا روش چاهپک پل   یشتریو دبت ب تیبا حساس

واحپد   یمحاسپبه  ،نسبت به روش آگپار اسپوال و متاابپک آن   

پپاتوژن   یهپا هیسپو  هیپ عل Lactobacillus یهاهیسو تیفاال

اسپت اده از روش  بپا   ،نیشده است. همچنپ  جادیا ،یمورد بررس

 زیپ ن تیپل تریکروتیدر م عیما  یدر حضور مح MODA یكم 

 یها را بپه صپورل كم پ   توان درصد اختالف در جاب سلو یم

عپدم جپاب     یپ به دل ،عیما  ینمود. در مح سهیمحاسبه و مقا

اثپر   زیپ و ن  یتوسپ  آگپار موجپود در محپ     یکروبیممواد دپد 

 زین یبررس نیطور كه در ا، همانزایماریبعام  آن بر  میمستق

دور از انتظار نخواهپد بپود.    ،باال تیحساس شتندا ،مشاهده شد

هر سپه روش مپورد   تقریباً یکسان و مشابهی از  نتایج ،نیبنابرا

 ،هیسپو  نیتپر مقپاوم  ایپ و  هیسو نیترحساس نییدر تا یبررس

بپاالتر در   تیبا توجه به سهولت است اده و حساس .دست آمدبه

 نیگزیعنوان جپا  هروش ب نیاست اده از ا، MODA یروش كم 

 .    گرددیم شنهادیپ ،جامد  یدر مح گرید یهاروش

 

 يو قدردان تشکر
الملپ  دانشپگاه علپوم    نیبپ  یشپابه  تیپ بپا حما  ،طپرح  نیا

انجام شپده   یبهشت دیشه درمانی -یو خدمال بهداشت یپزشک

مراتک تشپکر و بپدردانی    ، نویسندگان مقاله،لهیوسنیبد است.

اعپالم   ،بزرگپوار و پرسپن  محتپرم دانشپگاه     دیاز اسپات  خود را

 دارند.می
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