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بررسي اثر ضد باكتريايي نیسین و لیزوزیم روی لیستریا مونوسیتوژنز و اشريشیا
کلی در pHهای مختلف و دماي  24درجه سانتی گراد
3

حمداهلل مشتاقي* ،1آزاده رشيدي مهر ،2بهزاد شارقي

 -1دانشيار،گروه بهداشت و كنترل كيفي مواد غذا يي  ،دانشكده دامپزشكي ،دانشگاه شهركرد ،شهرکرد ،ایران
 -2دانش آموخته كارشناسي ارشد بهداشت و كنترل كيفي مواد غذا يي  ،دانشكده دامپزشكي ،دانشگاه شهركرد ،شهرکرد ،ایران
 -3استاد ،گروه زيست شناسي ،دانشكده علوم ،دانشگاه شهركرد ،شهرکرد ،ایران
تاریخ دریافت69/7/1 :

تاریخ پذیرش97 /2/ 20 :

چکیده
با توجه به اثرات سوء استفاده از مواد ش یمی ایی صنعتی و بحث های قابل قبولی هک در خصوص سرطان زایی و س یم ت آن ها برای انسان ص ترو
گرفته است ،عالقه روز افزونی به استفاده از مواد نگهدارنده طبیعی وجود دارد .به منظور جلوگیری از رشد یا مه از یرامیب مارجا را

ع و و لما    

فساد مواد غذایی تح قیق ات فراوانی با استفاده از نگهدارنده های طبیعی صورت گرفته و در حال حاضر نیز در حال انج هب هعلاطم نیا .تسا ما   

منظور بررسی تأثیر غلظت های مختلف لیزوزیم و نیسین بر میزان رشد باکتری های اشریشیا کلی و لیستریا مونوسیتوژنز و همچنین تعي ني MIC
و  MBCاین تر یک بات بر باکتری های فوق انجام گرفت .در این مطالعه غلظت های مختلف لیزوزیم و نیسین به  تروص ت ت و اهن و ،رفص ( مأ      
 0 500 ،00 25 ، 250 1 ،526 ،213/5 ، 156 / 25 ، 78 / 13 ، 39 / 06 ، 19 / 53م کی روگرم بر میلی لیت رد یهاگشیامزآ طیارش رد ) ر

شش

   

،6 ،5/5 pH

 7/5 ،7 ،6/5و  8تنظیم شده بود ،به روش م کی رودایلوشن و در دمای  24درجه سانتی گراد و قرائت اثر تر یک بات روی میزان رشد ب اب اه یرتکا    
استفاده از الیزا ریدر انجام شد .نتا جي حاصل نشان داد كه لیزوزیم تأثیر مک تری روی اشریشیا کلی دارد و نیسین روی لیستریا مونوس نژوتی ززز مک تر

تأثیر داشت .استفاده توأم لیزوزیم و نیسین در  pHهای پایین موجب کاهش  MICشد.
کلمات کلیدی :نیسین ،لیزوزیم ،لیستریا مونوسیتوژنز ،اشریشیا کلی
* نویسنده مسئول :حمداهلل مشتاقی

آدرس :گروه بهداشت و كنترل كيفي مواد غذا يي  ،دانشكده دامپزشكي ،دانشگاه شهركرد ،شهرکرد ،ایران تلفن2815 181 913 0 :
پست الکترونیکmoshtaghi@vet.sku.ac.ir:
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مقدمه

نیسین به خوبی مورد مطالعه قرار گرفته و تسا

با توجه به اثرات سوء استفاده از مواد ش یمی ایی ص و یتعن

باکتری الکتوکو سیتکال سوک   

س یم ت آن ها برای انس هقالع ،تسا هتفرگ تروص نا     

الکتوکوکوس ،الکتوباس کویدپ ،سولی وکو و س

بحث های قابل قبولی هک در خص و ییاز ناطرس صو
روز افزونی به استفاده از مواد نگهدارنده طبیع دوجو ی   
دارد (  .) 17ل وزی ز  می (( ( )E.C.3.2.1.17ب هتیمک هلیسو ه      
آنزیم ها طب هق بندی شده است و معمو ًالًال به نام مورامیداز
نامیده می شود .لیزوزیم سفیده تخم م غر

هریجنز کی    

پلی پپتیدی تکی متش لک از  921اس هنیمآدی هک تسا    4
پیون  د د یلوکلوم نزو اب یدیفلوس ی         

 14 /0 40دالت نو   

دارد (  .) 18آنزیم لیزوزیم ،آنزیمی سخت و پای یم راد   
باشد؛ به نحوی هک لویزیف یامد رد و میزنآ نیا کیژ      
ه چی گونه ت  ار یراتخاس رییغ از     pHه یا

 1/2تا 11/3
ات    ،

نش ادن نا د و ه رد یفرط زا د هنما      pHفیزیولوژیک

دمای  77درجه سانتی گراد ه چی گونه ت ییغ ر ساختاری را
نشان ن رادیاپ نیا میزوزیل .دهد یم ی ب  ا نویدم ار ال       
حضرو     4پیون دد یاهدنویپ نینچ مه و یدیفلوس ی           
هیدروژنی و م هنیمآدیسا نیب زیرگ بآ یاه شنکنای     
های این آنزیم است .با این هک پیوندهای دی س یدیفلو
باعث پایداری لیزوزیم در مقابل عوامل دگرگون کننده
و گرم ویپ نیا یلو دنوش یم ا ننننن ن نننن ن نننن دها توس لماوع ط    
سورفاکتانت و احیاکننده از بین می روند ( .) 25
ام  هدافتسا ،هزور ا شور ز یاه

یرادهگن نیون ن ریظ             

استفاده از باکتریوسین ها و اسانس های گ هاگیاج یهای   
ویژه ای در صنایع غذایی پیدا کرده اند .باکتریوسین ها
پ ناونع هب بلغا هک دنتسه ییاهدیتپپ ای اه نیئتور      

   

       

ابزارهای بیولوژیکی با ارزشی جهت ارتقای ایمن اذغ ی   
و رشد و مهار كننده رش اب د ک رد اه یرت يياذغ داوم      
استفاده مي شوند .يك يسين ،اه نيسويرتكاب نيا زا ي ن      
است .نیسین تر یک ب بیواکتیو و پپتیدی است هک طسوت   
برخی از باکتری های الکتیک اسید تولید می شود(.)82

طسوت    

تول  دوش یم دی ((( (((( ، 15

 .) 31 ، 30 ، 17از باک ال دیسا یاه یرت ککیت

  

هلمج زا

     
هریغ    

نیز تولید می شود ،نیسین آنتی بیوتیک پپتیدی ینویتاک
اس زا هک ت     34اس  هنیمآ دی که لماش

 5حل د هق رر رون

     

مولکولی می باشد تش لیک شده است (  .) 20نیسین ب یار
اولین بار توسط روگرز در سال  1928به عنوان م یا هدا

جهت جلوگیری از رشد الکتوباس وکیراگلوب سولی سس سسس

معرفی شده است .ولی به عل فیط هک نیا ت تیلاعف      
ضد م کی روبی آن رد مک تیلالح ،مک

عیام ا ،ندب ت      
مدع    

تجزیه آن توسط پروتئاز های دس و شراوگ هاگت

پایداری آن در  pHفیزیولوژیک برای اهداف کلین یکی
نامناسب بود ،تا سال  940 1مورد توجه قرار نگرف رد .ت
سال  1 95 1هریس نش زا نیسین هک داد نا زاگ لیکشت

    

تولید شده توسط کلستریدیوم جل  .دنک یم یریگو در   
انگلستان توس و نیلپآ ط
 9691س اذغ نامزا

،دش دیلوت تراب

 و ک زرواش یییییییییییییی

 و در لاس

    

and

Food

) Agriculture Organization (FAOو س نامزا     
بهداش یناهج ت     

World Health Organization

) (WHOمش کرت ًاًا  هدافتسا  ،ا یسین ز ن هب ار 

هدام ناونع             

نگهدارنده غذایی به جای مواد ش یایمی ی یأت  ی ندرک د د    .
بنابراین نیسین از سال  1987به عنوان افزودن زاجم ی    در
مواد غذایی و در محصوالت لبن تسا هدش هدافتسا ی     
(  .) 4،19یکی از معیارهایی هک به وس هلی نیققحم رتشیب    
جهت اندازه گیری فعالیت ض دض لماوع ییایرتکاب د

   

م کی روب استفاده می گردد ،اندازه گیری حداقل غلظت
مهارکنندگی رش ای د    Minimum inhibitory ( MIC

 )concentrationاست .مطالعات متعددی در ارتباط با
تع یی ن  MICعوامل هدش ماجنا یعیبط بورکیم دض
است با توجه به این هک عوامل ضد م بورکی

    

مادک ره    

بررسي اثر ضد باكتريا يي نیسین و لیزوزیم 71 ...

دارای اثرات متفاوت روی م کی روارگانیسم ها می باشند،
 crandalو ه کم اران اثر نیسین و سوربات پتاسیم را بررر

لیستریا مونوسیتوژنز در دمای  35درجه سانتی گراد و به

مدت  48ساعت در پنیر بررسی کردند .اما این مواد در

غلظت مهار کننده بر باکتری اثر نداشت (Davies .)11

و ه کم اران توانستند لیستریا مونوسیتوژنز را به طور موثر

در پنیر در دمای  8-6درجه سانتی گراد مهارکنند ( .) 12

مقاومت به نیسین در باکتری لیستریا مونوسیتوژنز توسط

 Daviesو ه کم اران (  ) 12و  Harrisو ه اراکم ننن ( ) 17

گزارش شده است Pol .و  Smidنیز نشان دادند هک در

دمای  8درجه سانتی گراد حساسیت باسیلوس سرئوس

بیشتر از لیستریا مونوسیتوژنز به نیسین است؛ اما در دمای

21درج ههه س نا تتی گ ار ددد حساس سسیت مش با ههه استتت(.)72

مقاومت سویه های مختلف لیستریا مونوسیتوژنز نسبتتت
ب ههه نیس سسین ن ییی ز گ راز ششش شدههه استتت(  .) 35 ، 16نصررر و

ه کم اران نشان دادند هک حساسیت لیستریا مونوسیتوژنز

به نیسین در دمای یخچال و در داخل پنیر از حساس سسیت

آن در شراایط آزمایش اگ ههه مک تررر استتت( .)6در مطالع ههه
مبصری و ه ناراکم  ،،فعال ییی ت ضددد باکتری ییایی نیس سسین و
ش غلظتتت نگهدارندههه ها ای ش ششیمیایی
تأثیر آن در هاک ش ش
رایج ،علیه باکتری ها ای اس ات ففیلوکوکوس اورئوسسس و

لیستریا مونوسیتوژنز بررسی شد و نشان داد هک می توان

ک نگهدارندههه ب ببی ضرررر درم او ددد
از نیسین ب ههه عن او ننن یک ک
غذایی استفاده کرد و غلظت نگهدارنده های ش ششیمیایی
را کاهش داد ( .)5اس دافت ههه ت أو ممم از نیس سسین و ل ییی زوزیم
م کشت ههه شدننن
علیه ب تکا ررری ها ای گرممم مثبتتت مکانیسم م
باکتری تقوی ییت م ممی شوددد( .)01بن دیدشت یارب نياربا    
فعالیت ،توأم نمودن ای دکی اب لماوع ن ی زین و رگ یپ       
بردن به اث رارق نیققحم رظندم اهنآ مأوت تار

هتفرگ

     

اس طیارش رد فده نیا اب زین رضاح قیقحت .ت      

  

       

آزمایشگاهی انجام شد.

مواد و روش ها

تعیین میزان تلقیح باکتریایی

ابتدا باکتری های مورد مطالعه کک کککه ش لما اشرش لکای ی ی
ی

 ( 2310 RTCCته هی شده از انستیتو واکسن و سرم سازی
رازی ) و لیستریامونوسیتوژنز ( 1143 ATCCته هی هدش   
از انستیتو واکس یم ) یزار یزاس مرس و ن رد دنشاب   
تریپتیک دش هداد تشک راگآ یوس 

  

 و در ش طیار

  

       
    

یخچ رد و دندش یرادهگن لا یلا هس ینامز لصاوف

چهار هفته ،برای حفظ فعالیت ،تجدید کشت می شدند.
برای به دست آوردن پرگنه تک از سوسپانسیون باکتری
ها ،در محیط آگ ش هداد یطخ تشک یذغم را د .رد      
مرحله بعد ،سه پرگنه  مادکره زا ،کت از اه یرتکاب
برداشت نموده و در لوله های آزمایش محت یو
لیت یوس کیتپیرت ر

زا سپ .دندش تشک ثارب            

   

 5میلی
   24

ساعت گرمخانه گذاری در  37درجه سانتی گراد ،براي
تخمين تعداد باكتري در هر ميل ( یرون بذج ،رتيل ي   
 )Optical densityکشت های باکتری ها ،با اس زا هدافت
دستگاه الیزا ریدررر )AWARENESS Technologinic

ساخت کشور آمریکا) در طول موج  036نانومتر تع نیی
ش دن د.
نیسین

ابتدا پودر نیسین  2/5درصد از شرکت س چیردلآ امگی

(ساخت کشور آمریکا) در آب مقطر استریل حل شد و
توسط فیلت کیژولویبورکیم ر   

 0/ 45م کی رومت لیرتسا ر

شد .غلظتهای بهکاررفته نیسین ص ،رف

، 39 / 06 ، 19 / 53

0 500 ،00 25 ، 250 1 ،526 ،213/5 ، 156 / 25 ، 78 / 13
یلیتر بود.
م کی روگرم بر میل 
لیزوزیم

پ امگیس تکرش زا ار میزوزیل ردو

تخاس( چیردلآ    

کشور آمریکا) خریداریش بآ رد و هد
حل شد و توس لویبورکیم رتلیف ط و کیژ    

       

لیرتسا رطقم   
 0/ 45اس لیرت
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ش ظلغ .د تتتت ته اا ای ب ههه کاررفت ،رفص میزوزیل ه        ، 19 / 53
،00 25 ، 250 1 ،526 ،213/5 ، 156 / 25 ، 78 / 13 ، 39 / 06
یلیتر بود.
 0 500م کی روگرم بر میل 

تعیین MIC

روش س  ثاربورکیم تقر شجن (((((( ((( Microdilution

 )broth assayبرای بررسی اثر ضد م کی روبی لیزوزیم و

تس دددد دیم
تهی افسف )نوپمات( رفاب ه تتتتتتتتتتتتتتتت 

نیسین روي باكتري هاي ليستريا مونوسيتوژنز و اشريشيا

تس دد دیم  05میل ب رالوم ی اااااا ا
جه  ت ت یه ه افسف نوپمات  تتتتتتتت 

 7/5 ،7/0 ،6/5و  8/0م  تفرگ رارق هدافتسا درو (((((((( (.)7

)(NaH2PO4تنظیم  pHهای  6/5 ،6و 7

تس دد دیم در م بآ یرادق
 1/ 95 ،pH= 7گ سف زا مر فا تتتت 

كل ييي در دم يا

 24درجه دارگ يتناس ووو وووو ،6/0 ،5/5pH

پلیت های استریل  69خانه ای پل تیفرظ اب نرياتسا ی     

مقطر دو بار تقطیر حل گردد و بهوسیله دستگاه  pHمتر

 300م کی رولیتر استفاده ش و میزوزیل هریخذ لولحم .د   

شد و سپس با اضافه کردن آب مقطر دو ب رد ،ریطقت را   
بالون  250سیسی به دش هدناسر مجح  و د لاچخی ر      

نيسين با غلظت  0000 1 µg/mlبا عبور از فیلت لیرتسا ر

غشایی با منافذ  0/ 45 µmصاف ش .د  50 1م کی رولیت زا ر

محلول لیزوزیم و نيسين به ه اب لوا نوتس زا کهاچ ر    

صورت ع لم گردی میظنت یارب یلو د       pHآن ازHCl

استفاده از یک پيپتور چند كاناله استفاده ش پس .د سسسسس µl

 50 1از محيط آبگوشت  TSBبه ستون اول اض هفا هدش   

و باافزودن  0/1 NaOHنرمال pH ،تامپون به  7رس هدنا

نگهداری گردید .برای  pHها ای  6و  6/5ن نیمه هب زی    
 0/1نرمال نیز استفاده شد.

و به طور کامل ب  کهاچ لخاد عیام ا ه یا

جه  ت ت یه ه تاتسانوپمات         س مید     0/50م ،رالو    0/1 07

ستون دوم ده بار مخلوط شد .پس از آن  µl 50 1نمونه

تسدیم
تهیه بافر استا 

  

سیس ا ی سسسیداس اب ار کیت     0/1گ رد تاتسا میدس مر
مقداری آب مقطر دو بار تقطیر حل گردی ب و د هههههوس هلی
 pHمتر به  pH= 5/5رسانده شد و ب بآ ندرک هفاضا ا
مقط رد ،ریطقت راب ود ر نولاب     

یس مجح هب ی
 250س سس 

   

رسانده شد و در یخچال نگهداری گردید.
تهیه بافر (تامپون) Na2HPO4

تدیس مید  05میل ارب رالوم ی ییییییی
برای ته هی ب افسف رفا تت تت

 4/ 48 ،pH= 8گرم از فسفاتدیسدیم در مقداری آب

زا رظانتم       

برداشته و به ستون کن فاضا یرا ههههه و مخل یارب .دش طو    

تمامی چاهک ه  ربارب ود یا ر جنا تق ا ش م ددددد دددددد .به زج   
ستون  11هک نوتس و یرتکاب دهاش ناونع هب

     

 12به

عنوان شاهد محیط کشتبه کار گفته شدند .در نتیجه این
گونه رقت سازی ،گرادیان غلظت لیزوزیم و نيسين از 0
تا     01 mg/mlدر سراس مآ تسد هب تیلپ ر د    .

       01

م کی رولیتر از مح ب زا مادك ره تشک طی ا ياه يرتك

    

مورد آزمايش پس از انکوباسیون به مدت  24ساعت در
هر چاهک پلیت به جزء چاهک  01هک شاهد ماده مورد

مقطر دو بار تقطیر حل گردد و بهوسیله دستگاه  pHمتر

مطالعه بود و چاهک  12با غلظت حاصل نهایی cfu/ml

شد و سپس با اضافه کردن آب مقطر دو ب یطقت را رر ررر ،در

مدت  48ساعت در  24درجه گ یتناس ررر رررراد گ هناخ مر

با افزودن  0/1 NaOHنرم ،لا  pHت هب نوپما  8رس هدنا
بالون  250سیسی به دش هدناسر مجح  و د لاچخی ر      
نگهداری گردید.

 015کشت داده شدند .پلیت م کی روتیتر در انکوب هب روتا

گذاري شد .رشد باکتریایی به وسیله الیزا ریدر(ELISA

 )readerو ت ییغ ر در جذب با جوم لوط     036nmان هزاد
گیری شد MIC .به عن و میزوزیل تظلغ نیرتمک ناو   
نيس دشر راهم رد ني شيامزآ دروم ياه يرتكاب               

بررسي اثر ضد باكتريا يي نیسین و لیزوزیم 73 ...

درتمامیpHها اثر مهاری نیسین روی رشد اشریشیا کلی

مشخص می شود 05 .م کی رولیت هتسد نآ تایوتحم زا ر   
از چاهک هایی هک ل هک دار نش تشك طيحم یور دند    

مالحظه شد اما بهترین pHبرای عملکرد نیسین  8بود هک

اختصاصي MHبرای تایید مهار رش اد تشك د د .دش  ه    

درت هم ثعاب اه تقر یمام ا اب دشر ر کتر  ی ش هد         

     

سنجش  MICبرای هر باكتري دو بار انجام م و دوش ی

است(( ( .)p<0.05ام رد میزوزیل ا م لباق شهاک عومج    

     

همچن  ره شجنس نی ک راب هس فلتخم دراوم زا ماد         

توجهی در رشد باکتری نشان ن  رد اما هداد ر یاه تق     
 0 500و µg/ml 00 25ل وزی ز ج هب عقاومرثکا رد می زززززززز زز7

ت ارک ر تسا هدش  (((((( (  .) 37در مرحل ميزنآ تيلاعف مود ه       
ليزوزيم در غلظ و اه ت

 pHف رد قو

 24درجه يتناس   

=pHع کم رد قابل قبولی داشت( )p<0.05و تر یک ب این

(( ((( .)7ب یار

نگهدارنده درpHهای  8و  7/5بهترین ع کم رد را داشت

گراد به وسیله الیزا ریدر ارزيابي ش  تسا هد

(.)p<0.05

تع نیی     MBCن یور رب یرتکاب یاه ینولک دادعت زی             

طبق نمودارهای  5 ،4و  6برای لیستریامونوسیتوژنز:

محیط کشت  MHشمارش شدند.
تجزیه وتحلیل آماری

تجزی و ه یرامآ لیلحت

رازفا مرن زا هدافتسا اب                      

Sigmastatو از روش وار هفرط كي سناي

ماجنا دش      

    

نت زا لصاح جیا

های باال به خصوص  7/5است (.)p<0.05

در  pH=5/5لیزوزیم روی لیستریا مونوسیتوژنز بهترع لم

(.) 8
نتایج

بهترین pHبرای اثر نیسین روی لیستریا مونوسیتوژنز pH

کرد( )p<0.05و برای تر یک ب آن ه یمامت ا     pHه هب ا

خصوص در  pH= 5/5کاهش ج بذ

را زیا ض رثا یب دددددددددد د باکتری و نیسین ییا   

لیزوزیم و توام ًاًا نشان داد هک این تر یک ب یامد رد تا   

24

درجه سانتی گراد روی رشد باکتری های اشریشیا کلییی
و لیستریا مونوسیتوژنز در مح تشک طی   

 TSBخاص تی

ض ایرتکاب د ی نینچمه تسا هتشاد شیازفا اه نآ ی      

        

اب ک تقررد یرت    

های اول هی مشاهده شد (.)p<0.05
همان طور هک در نمودارهای  3و  6و جدول  3دیده می
شود اثر توأم نیسین و لیزوزیم نسبت به ه نآ زا مادک ر   
ها به تنهایی به خصوص در  pHهای  7/5و  8بهت .دوب ر   

طبق نمودار  5حساسیت لیستریا مونوسیتوژنز به نیسین به

تفاوت معنی داری در جذب نوری م کی روارگانیسم های

تنهایی بیشتر از اثر توأم آن با ل میزوزی ب تیساسح و دو   

گروه های آزمایشی وجود داشت (.)p<0.05

(.)p<0.05

حاضر   در  pHه نیب فلتخم یا

اش یاه هورگ ه و د    

مطابق نمودار  2،1و 3برای اشریشیا کلی:

      

اشریشیا کلی به تركيب توأم نیسین و لیزوزیم بیشتر ب دو

نمودار  1اثر ضد باکتریایی غلظت های مختلف نیسین روی اشریشیا کلی در محیط کشت TSBدر دمای  24سانتی گراد
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نمودار  2اثر ضد باکتریایی غلظت های مختلف لیزوزیم روی اشریشیا کلی در محیط کشت  TSBدر دمای  24درجه سانتی گراد

نمودار 3اثرضد باکتریایی غلظت های مختلف توأم لیزوزیم و نیسین روی اشریشیا کلی درمحیط کشت TSBدردمای  24درجه سانتی گراد

نمودار  4اثرضد باکتریایی غلظت های مختلف نیسین روی لیستریا مونوسیتوژنز درمحیط کشت TSBدردمای  24درجه سانتی گراد

نمودار  5اثر ضد باکتریایی غلظت های مختلف لیزوزیم روی لیستریا مونوسیتوژنز در محیط کشت  TSBدر دمای  24درجه سانتی گراد

نمودار 6اثرضد باکتریایی غلظت های مختلف توأم لیزوزیم و نیسین روی لیستریا مونوسیتوژنز درمحیط کشت TSBدردمای  24درجه سانتی گراد

بررسي اثر ضد باكتريا يي نیسین و لیزوزیم 75 ...
یهای لیستریا مونوسیتوژنز و اشریشیا کلی
جدول  1تعیین MICو MBCهای نیسین در شش pHو درباکتر 
نیسین
pH

غلظت

)(µg/ml

5/5
1250

6
1250

6/5
625

MBC

1250

1250

625

MIC
MBC

5000
0

5000
0

2500
5000

MIC

اشریشیا کلی

لیستریا مونوسیتوژنز

7/5
69/3

7
78/12
5
156/2
5
625
2500

78/125
312/5
625

8
78/12
5
78/12
5
625
1250

جدول  2تعیین  MICو  MBCهای لیزوزیم در شش  pHو در باکتر 
یهای لیستریا مونوسیتوژنز و اشریشیا کلی
نیسین
pH

غلظت

)(µg/ml

اشریشیا کلی
لیستریا مونوسیتوژنز

MBC

0

6
0

6/5
0

7
0

7/5
0

8
0

5/5
0

MIC

0

0

0

0

0

0

0

0

MBC

0

0

0

0

0

0

MIC

0

0

0

یهای لیستریا مونوسیتوژنز و اشریشیا کلی
جدول  3تعیین  MICو  MBCهای توأم لیزوزیم و نیسین در شش  pHو در باکتر 
نیسین  +لیزوزیم
غلظت

)(µg/ml

اشریشیا کلی
لیستریا مونوسیتوژنز

MIC
MBC
MIC
MBC

pH

5/5
19/53
156/25
2500
5000

بحث و نتیجه گیری

ب رر ر اسا سس س مطالعا تت ت  Chenو  Hooverفعال ییی ت
باکتریوسین ها م کم ن است در محیط غذاایی ب ههه علتتت

تغ یی ر در حاللیت و با باکتریوسین ،اتصال آن ب ههه اج از ءءء
غذا و غیر فعال شدن باکتریوسین توسط پروتئازها مهار
شود( .)9در عين حال هک فعالیت نیسین در دمای پایین
کاهش می یابد چون در دمای پایین غشاء سووویه ها ای
ف پذذذیری مک تررری نسبتتت ب ههه سووویه ها ای
مقاوم انعطاف ف
حساس دارند .در نتیجه تغ یی ر زنجیره های هیدروکربنی
لیپیدهای غشاء هک در سویه های مقاوم و در دمای پایین
رخ می دهد ،سیالیت غشاء کاهش یافته و انت اق للل م دا ههه
غذایی به داخل سلول تحت تاثیر قرار می گیرد و م نا ععع
ورود نیسین به سلول باکتری می شود( .) 25

6
1250
1250
0
0

6/5
625
1250
5000
5000

7
156/25
312/5
2500
5000

7/5
39/06
78/125
5000
5000

8
5000
5000
39/06
78/125

 ،01 20اث تار    

 Mastromatteoو همك رد ،نارا لاس       

ض ن ،میزوزیل یبورکیمد ییییی س  نی وو و 250 :mix1( EDTA
ppmلیزوزیم ppm 250 ،نیسینMix2 ،Mm EDTA5 ،

ppm 0 50 :لیزوزیمppm 0 50 ،نیس ،نی
بر رشد باکتری پاته ش غرمرت

)EDTA Mm 5

،اوه رد هدش یدنب هتسب      

خالء و  2اتمسفرت ییغ ریافته مورد بررسی ق هک دنداد رار   
مخلوطی با غلظت کم ل رثا نیرتهب نیسینو میزوزی ات     
آنتی اکسیدانی را نش  یاهتظلغ و داد نا ب و میزوزیل الا   
نیاسین بیشترین میزان رنگ را نش  .داد نا نينچمه    off-

 odorsپات هنومنزا رت عیرس هدشنرامیت ه تحت یاه

     

     

ت می اربود ( .)22فعالیت سینرژیک ضد م کی روبی لیزوزیم
( ،)ppm 250نایس  نی (((((( (  ،)ppm 250و
EDTA

acid

disodium

(ethylenediaminetetraacetic
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 )Mm 20عل هی اب ک یرت    لیس نژوتیسونوم ایرت زز ززز و پ نژوتا

ب ت تروص ه ر راد دیلوت یارب یبیک و تهج ییاه         

های باکتریایی گوشت در شترمرغ بس هت  هدش یدنب در   
ه و او دض رامیت .دنداد رارق هعلاطم دروم ار ءالخ            

م کی روبی جمعیت ليستريا مونوس نژوتی ززز درپاته مرتش رغ

    

به مک تراز حد استاندارد اتحادیه اروپا (<log CFU / 2

 )gکاهش داده است ( .) 23

     

جل  یگدیسوپ زا یریگو د سا نادن تتتتتتتت تتتتفاده  درک (( ( .) 34
       

 Govarisو ه رثا ناراکم اب دضک هنوپ ییایرت            

کوهی،نیس ربارب رد اهنآ بیکرت و نی             س النوملا    

انتريتي يد سسس ) )Salmonella enteritidisرا در گوشت   

گوسفند چرخ شده در هنگام ذخیره س لاچخی رد یزا   

 Parkو ه کم اران ثابت کردند هک فعال یرتکاب دض تی    

بررس ندرک ی د رت هک دنتفرگ هجیتن و  ک هنوپ بی        

لیزوزیم می تواند با الحاق به كیتوزان تقوی هک دوش ت   

کوهی ٪0/6با نیسین ( )0 50 IU/gاثر ضدم کی روبی ق یو

این مسأله م زا هدافتسا دناوت ی ا  ار داوم نی د عیانص ر       
غ دهد شیازفا ییاذ
ل وزی ز و می

(((((( (  Smith .) 26و ه راکم ا ریثأت ن     

ب ار ترارح ر دشر           لیس نوم ایرت و نژوتیس زززز ز

بررسی و پیشنهاد کردند ،ل هب دناوت یم میزوزی ناونع      

ت ربارب رد یر      س ديتيرتنا النوملا ي سسسسسس دارن و د

     
دصرد     

مهارکنندگی در  01درجه سانتی گراد باالتر از  4درجه
س تسا دارگ یتنا (((((( (((  .) 14رهن و ام تارثا ناراکمه       
ضدم کی روبی اسانس گیاه آویش و یزاریش ن

نن نننیس هب نی

نگهدارنده در کنترل این باکتری در غذاهایی هک درس   
مصرف می شوند ،استفاده ش  دو (( White .)33اث دض ر   

تنهایی و تر یک بی با یکدیگر عل هی لیستریا مونوسیتوژنز در

آبگوشت قلب -مغز بررسی کردند و نشان دادند هک اثر

باکتریایی كارواكرول و فوسويتين( )Phosvitinبا نیسین

بازدارندگی آویشن شیرازی در همراهی ب هیلع نیسین ا   

به تنهایی یا به صورت تر یک بی روی پاتوژن های غ یاذ ی

لیس نوم ایرت و سس س سسس یتوژنزاف  دبای یم شیاز (((((( ((( .)2دب و غا

تاتسا ید     

روده ای انسان را مورد مطالعه قرار داد و بر اساس نت جیا

ه کم اران تشاد نایب یقیقحت رد ن  د ننننن ن نن نیس و نی

حاصل از مطالعات نتیجه زا هدافتسا تفرگ نيتيوسوف     

سدیم می توانند طی دوره ماندگاری س زا یوسنارف س   

وكارواكرول به صورت تر یک ب یبوخ لیسناتپ یاراد ی    

رشد م کی روارگانیسم های عامل فس س دا س یریگولج     

برای کنترل رشد پاتوژن های غذایی موج پوس رد دو   

کنند(( ( .)1زای و هداز ر ت ناراکمه ا ب یراد ینعم ریث ین           

پیاز و قارچ و ایجاد ایمن اب ییاذغداوم رد یبورکیم ی    

عمل یاه لوسپکونان رد روصحم و دازآ نیسین درک     

پتانس لی خطرهستند .تر یک ب نیسین و فوسويتين به مراتب

لیپوزومی بر روند کاهش جمعیت لیستریایی را گ شراز

برای جلوگیری از رشد عوامل پ رتمک پوس رد نژوتا    

كردن ب طابترا رد .د ا ارییغت  ت           pHدر دوت نیسین رامی     

موثر اس  ت ((  Tong .) 36و ه و نیسین ماوت رثا ناراکم   

محصور در نانوکپسول ه زوپیل یا و ییغت دنور ،یم ر تا     

سدیم فلوراید و یا کلرهگزیدین روی اس سوکوکوتپرت

موتانس ( )Streptococcus mutansرا ارزی دندرک یبا   

و بیان داشتند هک تر یک ب نیسین و سدیم فلوراید موجب

آسیب شدیدتری به استرپتوکوکوس موتانس می ش ،دو

عالوه ب فويب يتنآ شیامزآ رد نیار ي  مل (((( ((((()antibiofilm
نیسین با سدیم فلوراید اثر باکتریوسيدی شدیدتری روی

بیوفیلم استرپتوکوکوس موتانس گذاشتند هک م ناوت ی   

     

 pHاختالف معنی داری با هم و با شاهد نداش یلو ،دنت   
در ت می ار نیسین آزاد ،تفاوت معن هتفه مامت رد یراد ی   
ه دیلوت زا سپ یرادهگن یا دیدرگ هدهاشم (((((((((((( (.)3
Silvaو همك رثا یقیقحت رد نارا     

        nanovesicle-

encapsulatedنیسین را روی رشد لیستریا مونوس سسیتوژنز

موجود در شیر مورد بررسی قرار دادند و نشان دادند هک
استفاده از آن ب دیاپ رب هبلغ یار ا و لعف شهاک و یر    

بررسي اثر ضد باكتريا يي نیسین و لیزوزیم 77 ...

انفعاالت غذا با تر یک ب درجه حرارت پایین برای کنترل

لیس ونوم ایرت سسسس س سسسسس یتوژنز ش  تسا رثوم ری (((((((((((( ((( .) 32

 Malinowskaاث یسین و میزوزیل ر ن زا یخرب یور ار          
باکتری ها با فشار باال و دمای زی یسررب هجرد رفص ر     
کردند .باکتری های گ و تبثم مر

رد یفنم

الکتیک بررسی کردن جوم لوط رد تارییغت و د     

نانومتر اندازه گیری کردن ندرک نایب و د د که فتسا ا هد      
ت دوبهب بجوم اه نآ مأو

هم تظغ لقادح ا یر

رد    

مگا پاسکال و دمای - 20درجه س  دارگ يتنا د روضح ر    
لیزوزیم و نیسین در غلظت 0 40 mg/mlبررس ندش ی د   ،

ش هدننک هتال      ) (EDTAرا عل یاه یرتکاب هی

در فش نییاپ یامد و الاب را         س دو ومو رولف سان و نس س سسسس

  

((((( ((((((.)01

 Razavi-Rohaniو ه  ناراکم ا ،میزوزیل رث          
) ،(Butylatedhydroxyanizoleنمک،

BHA

    pHو عوامل
نژوتاپ         

غذایی بررسی کرده و مشاهده کردند لیزوزیم ه اب هارم   

( )Pseudomonas flouresenceب اسح نآ ه س .دوب        

ٌال رشد دو سویه از
رشداشريشيا کلیکاهش یافت اما عم ٌال

استافیلوکوکوس اورئوس ()Staphylococcus aureus

ناچیز بود (  Goodman .) 21و ه کم اران نشان دادند هک

لیز استرپتوکوکوس موتانسبه وسیله لیزوزیم در حضور

نمک های معدنی افزایش می یابد و برای کل زا رتشیب ر   
فلور است (  .) 13و متوجه ش رد نیسین تیلاعف هک دند

       

مقایسه با استفاده به گادج تروص ا یم هن دوش

راشف      193

600

  

     

 BHAبر ضد ب ای روضح رد( اه یرتکا مدع روضح

 )EDTAبا وجود  pHپایین تر و غلظت نمک باالتر ،اثر
    

مهاری باالتری داش وزیل .ت ز یاه هدننک هتالش اب می

دیگر مثل سدیم سیترات و مونوگلیسرول س رداق تارتی   
به مهار کردن نبود( .) 29

در مطالعه حاضر اثر لیزوزیم بر روی اشریشیا کلی باعث
  

مهار رشد نشد اما کاهش رش رد ،تشاد هارمه هب ار د

دمای پایین کاهش می یابد چون در دم ءاشغ نییاپ یا    

مورد لیستریا مونوسیتوژنز نیز ه یم ن گونه ع لم

ه اسح یا س د  ا نر د هجیتن رد  .یاه هریجنز رییغت               

مونوس نژوتی زز ز در رقت    0 500 µg/mlدر ت یمام     pHها  

سویه های مقاوم انعطاف پذیری مک تری نسبت به س هیو
هیدروکربنی لیپیدهای غشاء هک در سویه ه قم یا ا و مو
در دمای پایین رخ می دهد ،سیالیت غشاء هتفای شهاک
و انتقال ماده غذایی به داخل سلول تحت تاثیر ق یم رار   
گیرد و مانع ورود نیسین به سلول باکتری می ش دو (( .) 24

مقاومت به نیسین در باکتری لیستریا مونوسیتوژنز توسط

اما درک   

این کاهش رشد بیشتر ب رب نیسین رثا .دو یور     لیس ایرت

مهار رش رد ار درکمع نیرتهب و تشاد هارمه هب ار د      

 7/5 ،pHداشت اما اثر این م  رب هدا ر یو    اشریش لک ای یی ییی

بیشتر بود و در تمامی  pHها حداقل در سه رقت ،0 500
 00 25و  250 1مهار رشد مشاهده شد و نیز در pH= 7/5

در تمامی رقت ها به جز رقت  19/ 53موجب مهار رشد

 Daviesو ه کم اران(  ) 12گزارش شدPol .و  Smidن ییی ز

ش د.

نشان داند هک در دمای  8درجه س اسح دارگ یتنا س تی    

بنابراین استفاده توأم از نیسین و ل یرتکاب هیلع میزوزی    

باسیلوس سرئوس بیشتر از لیستریا مونوسیتوژنز به نیس نی

اس ما ؛ت ا یامد رد        

 20درج تیساسح دارگ یتناس ه         

های گرم مثبت ه کم اری باهم نشان می دهند و مکانیسم
کشته شدن باکتری تقویت می شود .ت ود نیا مأوت ریثأ

لیس ایرت

ماده بر روی اشریشیا کلی بهت تروص هب مادکره زا ر     

شده است (  Chun .) 35و  Hancocokفعالیت ل میزوزی

         

مشابه است( .)72مقاوم فلتخم یاه هیوس ت     

مونوسیتوژنز نس هب تب  0 50 IU/mlنیس شرازگ زین نی    

و نیسین را به صورت توأم ب اه یرتکاب هیلع ر ییییییییی اس دی

جداگانه ع لم

وصخ هب درک ص رد 

    pHه یا

موج  ب بهب و دش اه نآ ییایرتکاب دض درکلمع دو   
ح رد لقاد

یاه تقر   

  

 7/5و 8

        00 25 ،0 500 µg/mlو 250 1
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موجب مهار رشد شد .ليزوزيم به دليل هراويد راتخاس    
س ول ل ياه يرتكاب ي

رب رثا اب و يفنم مرگ دنويپ                   

گليكوز دناوت يم اهنت يناكيلگوديتپپ رلتخاس يدي     
ديواره سلولي باكتري هاي گ تبثم مر   

       

را م فده درو   

ش جمع ییی ت لیستررریایی پنیرسفففید
لیپوزوم بر ماندگاری و هاک ش ش

ایرانی فراپاالیش .نشریه پژوهش های علوممم و صنا ایع غذاایی

ایران ،سال  ،7شماره  ،3صفحات . 199 -191

 -4عبدال ههه زاده ،ا .رض اا ایی ،م .حس سس ینی ،ه و صف رر ری ،ر.) 390 1( .
تاثیر نیسین و آویشن ش ششیرازی ب ههه تنها ایی و ت او ممم با ا یکدددیگر

قرار دهد .هرچند الیه لیپوپلی ساکاریدی ب یاه یرتکا   

خ
برجمعیت لیستریا مونوسیتوژنز تل ققق یح شدههه درگوشتتت چرخ خ

اما تح قیق ات نشان داده است هک لیزوزیم ،نیسین و برخی

دوره ،6شماره  ،4صفحات 13 .- 20

گرم منفی مانع از اثر لیزوزیم روی سلول ب تسا یرتکا   
دیگ هنوگ زا یضعب یور اه نیسویرتکاب زا ر یاه      

     

باکتری های گرم منفی اثر ض یایرتکابد ی هب هک دنراد    
دل لی تخریب الیه خارجی و ایجاد منافذ بزرگتر در این
دیواره ،به ویژه هنگ سویرتکاب ماوت هدافتسا ما ی زا اه ن      
جمله لیزوزیم و نیسین اثر به صورت سینرژیستی قوی تر

است .اما در مورد لیستریا مونوس نژوتی ززز ای مأوت ریثأت ن    
مک تر بود و بهب رد طقف درکلمع دو

    pH= 5/5در اکثر

رقت ها مشاهده شد.
تشكر و قدرداني

نويس هدكشناد و يشهوژپ تنواعم تيامح زا ناگدن          
دامپزشكي دانشگاه شهركرد در انجام ا هك شهوژپ ني   
در قال ياپ ب ا ن ن ا ركشت ،دوب دشرا يسانشراك هم و             
قدرداني مي نمايند.
منابع:
 -1دباغ ،ن؛ حسینی ،ا؛ ش ابع ننی ،ش و علی ممم ی ،م ( .)1 39 1بررس سسی
ام اک نن ن اس دافت هه ه از نیس سس ین و دی اس ات تتت س دد دیم ب ههه عن او نن ن

نگهدارنده ها ای طبیع ععی در نگه اد ررری س سسس فرانسووو .ی علوممم

غذایی و تغذیه ،دوره  - 9شماره  – 3صفحات 56 .- 39
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سيگارودي ،ف و رضازادباري ،م (  .) 1388بررسی اثرات ضد
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قلب -مغز .فصلنامه گیاهان دارویی ،سال  ،8شماره . 32
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اثررر ضددد باکتری یی ایی نیسسسین ب ههه دو فرمم م آزاد و نانوکپس لو ههه در

شده ماهی فیتو فاگ .مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ای ییران،
 -5مبصري ،ص .ملك زاده ،ف .پوربابا يي  ،ا.ع .) 1388 ( .ارز باي ييي
تاثير نيسين روي كاهش غلظت نگهدارنده هاي شيميا يي مواد

غذا يي  .مجله علوم پزشكي دانش اگ ه ه آزاد ،ش رام هه 3ص احف ت ت
ت
200 .- 197

 -6نصر  ، ،،آ .كسر ييي كرمانش ها  ، ،،ر .و نح يو  ، ،،ا .) 1386 ( .ارز باي ييي

كارآ يي نيسين بر روي باكتري ليستريا مونوسيتوژنز جدا شدهه

از شير و مقاومت نسبت به برخي از اسيددد ها ييي آل ييي در پنيررر.

مجله زيست شناسي ايران ،شماره  ، 20صفحات . 205 - 196

7. Alexander, O. and Richard, A. (2003).
Interactive inhibition of meat spoilage and
pathogenic bacteria by lysozyme, nisin and
EDTA in the presence of nitrite and sodium
chloride at 24°C. International Journal of
Food Microbiology, 80: 251–259.
8. Broughton, J. (1990). Nisin and its uses as a
food Preservative. Food Technology, 100112.
9. Chen, H. and Hoover, D.G. (2010).
Bacteriocins and their food application.
Comprehensive Reviews Food Science and
Food Safety, 2: 82-100.
10. Chun, W. and Hancock, R.E.W. (2000).
Action of lysozyme and nisin mixtures
against lactic acid bacteria. International
Journal of Food Microbiology, 60: 25–32.
11. Crandal, A.D. and Montville, T.J. (1998).
Nisin
Resistance
in
Listeria
monocytogenes
ATCC 700302 is a
complex
phenotype.
Applied
and
Environmental Microbiology, 64: 231-237.
12. Davies, E.A., Bevis, H.E., Delves, B.
(1997). The use of bacteriocin, nisin, as a
preservative in ricotta type cheeses to
control the food-borne pathogen Listeria
monocytogenes.
Letters
in
Applied
Microbiology, 24: 343-346.
13. Goodman, H., Pollock, J.J., Katona, L.I.,
Iacono, VJ., Cho, MI., Thomas, E. (1980).

79 ... بررسي اثر ضد باكتريا يي نیسین و لیزوزیم
lysozyme, nisin, and EDTA combined
treatments for maintaining quality of
packed ostrich patties. Journal of Food
Science, 75(3): 123-129.
24. Moll, G.N., Clark, J., Chan, W.C., Bycroft,
B.W., Roberts, G.C., Konings, W.N.,
Driessen, A.J. (1997). Role of trans
membrane pH gradient and membrane
binding in nisin pore formation. Journal of
Bacteriology, 179: 135-140.
25. Nakamura, S., Kato, A. and Kobayashi, K.
(1991). New antimicrobial characteristics of
lysozyme dextran conjugate. Journal of
Agriculture and Food Chemistry, 39: 647–
650.
26. Park, S-I., Daeschel, M.A. and Zhao, Y.
(2004).
Functional
properties
of
antimicrobial lysozyme-chitosan composite
film. Journal Food Science, 69: 215- 221.
27. Pol, I. and Smid, E. (1999). Combined
action of nisin and carvacrol on Bacillus
cereus and Listeria monocytogenes. Letters
in Applied Microbiology, 29: 166-170.
28. Ponkham, P., Daduang, S., Kitimasak, W.
(2010). Complete amino acid. Toxicology
and Pharmacology, 151: 75-83.
29. Razavi-Rohani, S. and Griffiths, M. (1996).
The effect of lysozyme and butylated
hydroxyl anizole on spoilage and
pathogenic bacteria associated with food.
Journal Food Safety, 16: 59- 74.
30. Ruso, JM., Prieto, G. andSamiento, F.L.
(2003). Study of the interactions between
lysozyme and a fully-fluorinated surfactant
in aqueous solution at different surfactant`s
protein ratios. International Journal of
Biological Macromolecules, 33: 67-73.
31. Schuenzed, K. and Hrrison, K. (2002).
Microbial antagonists of food borne
Pathogens on Fresh minimally Processed
vegetables. Journal of Food Protection, 65:
1909-1915.
32. Silva Malheirosa, P., Daroita, J.D.,
Silveirab, N.P., Brandelli, A. (2010). Effect
of nanovesicle-encapsulated nisin on
growth of Listeria monocytogenes in milk.
Food Microbiology, 27: 175-178.
33. Smith, J.L., Mccolgan, C., Marmer, B.S.
(1991). Growth temperature and action of
lysozyme on Listeria monocytogenes. Food
Science, 56: 1101-1103.
34. Tong, Z., Zhou, L., Jiang, W., Kuang, R.,
Li, J., Tao, R., Ni, L. (2011). An in vitro

Lysis of Sreptococcus mutans by hen egg
white lysozyme and inorganic sodium salts.
Journal of Bacteriology, 146: 764-774.
14. Govaris, A., Solomakos, N., Pexara, A.,
Chatzopoulou,
P.S.
(2010).
The
antimicrobial effect of oregano essential oil,
nisin and their combination against
Salmonella Enteritidis in minced sheep
meat
during
refrigerated
storage.
International
Journal
of
Food
Microbiology, 137: 175–180.
15. Hansen, J. (1993). The molecular biology
of nisin and its structural analogs. In D.
Hoover and L. Steenson (eds.), Bacteriocins
of lactic acid bacteria, Academic Press,
New York: 93-120.
16. Hansen, J.N. (1997). Nisin and related
antimicrobial peptides. In W.R. Strohl
(ed.), Biotechnology of antibiotics, Marcell
Dekker, Inc., New York: 437-470.
17. Harris, L.J., Fleming, H.P., Klaenhammer,
TR. (1992). Sensitivity and resistance of
Listeria monocytogenes ATCC 19115,
Scott A, and UAL500 to nisin. Journal of
Food Protection, 54: 836-840.
18. Johnson, E. and Larson, A. (2005).
lysozyme. In Antimicrobial in foods.
Davidson, P.M., Sofos, N.J., Branen, A.L.,
New York: 361-387.
19. Kotra, L.P., Samama J. P., and Mobashery,
S. (2001). β-Lactamases and resistance to
β-lactam antibiotics. In Bacterial resistance
to antimicrobials (ed. K. Lewis, A.A.
Salyers, H.W. Taber, and R.G. Wax).
Marcel Dekker, Inc., New York: 123–159.
20. Kovacs-Nolan, J.; Phillips, M.; Mine, Y.
(2005). Advances in the value of eggs and
egg components for human health. Journal
of Agriculture Food Chemistry, 53: 84218431.
21. Malinowska-Paczyk, E. and Kołodziejska,
I. (2009). Effect of lysozyme or nisin on
survival of some bacteria treated with high
pressure at subzero temperature. Brazilian
Journal of Microbiology, 40: 767-777.
22. Mastromatteo, M., Lucera, A., Sinigaglia,
M., &Corbo, M. R. (2010). Synergic
antimicrobial activity of lysozyme, nisin,
and EDTA against Listeria monocytogenes
in ostrich meat patties. Journal of Food
Science, 75: 34-41.
23. Mastromatteo, M., Lucera, A., Sinigaglia,
M., and Corbo, M. R. (2010). Use of

37  پیاپی،7931 ، شماره دوم، چهاردهم/ نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی80
synergetic evaluation of the use of nisin and
sodium fluoride or chlorhexidine against
Streptococcus mutans. Peptides, 32: 2021–
2026.
35. Ukuku, D.O. and Shelef, L.A. (1997).
Sensitivity of six strains of Listeria
monocytogenes to nisin. Journal of Food
Protection, 60: 867-869.
36. White, S. (2011). Antibacterial efficacy of
phosvitin, carvacrol, or nisin alone or
combined enteric pathogens against
foodborne pathogens. Theses, Iowa State
University: 20- 24.
37. Zhang, G., Darius, S., Smith, SR. and
Ritchie, SJ. (2006). In vitro inhibitory effect
of hen egg white lysozyme on Clostridium
perfringens type A associated with broiler
necrotic enteritis and its α-toxin production.
Letters in Applied Microbiology, 24: 138–
114.

Journal of Veterinary Microbiology, Volume 14, Issue 2, 2018

Investigation the antimicrobial activity of nisin and lysozyme on Listeria
monocytogenes and Escherichia coli at different pH and at 24 ° C
Moshtaghi, H.1, *, Rashidi Mehr, A.2 & Shareghi, B.3
1. Associate Professor،Department of Food Hygiene and Quality Control, Faculty of Veterinary
Medicine, University of Shahrekord, Shahrekord, Iran
2. M.Sc.Graduated student Health and Food Quality Control, Faculty of Veterinary Medicine,
University of Shahrekord, Shahrekord, Iran
3. Professor, Department of Biology, Faculty of Science, University of Shahrekord, Shahrekord, Iran
Received: 23 September 2017 Accepted: 10 May 2018

Abstract
In order to prevent or inhibit the growth of pathogenic objects and factors of food spoilage,
great deal of research has been done by using natural preservatives and currently is
performed. This study has been done to investigate the effect of different concentrations of
lysozyme and nisin on the growth rate of the bacteria Escherichia coli and Listeria
monocytogenes and also determination of MIC and MBC of this combinations on these
bacteria.In this study, various concentrations of lysozyme and nisin was set in form of alone
concentration and in combination concentration (0, 19.53, 39.06, 78.13, 156.25, 312.5, 625,
1250, 2500, 5000) in vitro conditions and pH 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5 and 8.These actions was done
in microdilution method at 24 ° C and reading the combined effect on the growth of bacteria
was performed by using ELISA reader.The results showed that lysozyme is less effective on
the E. coli and nisin have less effective on the L.monocytogenes. The combined use of
lysozyme and nisin at low pH was decreased MIC.
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