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چکیده
در این تحقیق توانایی و میزان چسبندگی الكتوباسیلهای پروبیوتیکی در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد .جهت اجرای پروژه ،از باكتریهای
اسید الكتیک كه قبالً از منابع مختلف (لبنیات ،شیر مادر و روده طیور) جدا شده بودند و بر اساس روشهای فنوتیپی و توالی یابی
 16SrRNAدر حد جنس و خواص پروبیوتیکی آنها نیز تایید و در كلکسیون میکروبی موسسه رازی ثبت شده بودند ،استفاده گردید .تمامی
سویهها از نظر تجمع باكتریایی بین میکروارگانیسمهای همان سویه (اگریگشن) ،تجمع باكتریایی بین سویههای متفاوت (كو اگریگشن) و
فعالیت هیدروفوبیسیتی مورد ارزیابی قرار گرفتند .سپس توانایی و میزان چسبندگی سویهها به سلولهای سرطانی  Caco-2مورد بررسی قرار
گرفت .در كل ده سویه الكتوباسیلوس ها شامل  2جدایه بومی (الكتوباسیلوس پالنتاروم ( ، )2الكتوباسیلوس كازئی ( ،)1الكتوباسیلوس
فرمنتوم ( ،)1الكتوباسیلوس سالیواریوس ( ،)1الكتوباسیلوس روتری ( ،)1الكتوباسیلوس اسیدوفیلوس ( )1و یک جدایه الكتوباسیلوس
رامنوسوس) و دو سویه استاندارد (الكتوباسیلوس اسیدوفیلوس  ATCC43551و الكتوباسیلوس رامنوسوس  ( ATCC 1413برای این
ازمایشات انتخاب شدند .فعالیت اگریگشن و كو اگریگشن ،بعد از گذشت  5ساعت در دمای  25درجه سانتی گراد افزایش یافت به طوری كه
الكتوباسیلوس كازئی  RTCC1296-3باالترین فعالیت اگریگشن و كو اگریگشن را به ترتیب به میزان  %24و  %22از خود نشان داد.
تفاوتی چشمگیری در مقادیر هیدروفوبیسیته نیز مشاهده شد .این مقادیر بین  %43و  %28بودند كه بیشترین مقدار هیدروفوبیسیتی برای
الكتوباسیلوس سالیواریوس RTCC 1304و كمترین مقدار برای الكتوباسیلوس پالنتاروم RTCC 1238بدست آمد .تمام جدایه ها قابلیت
اتصال به سلول های  Caco-2را داشته  ،سویه الكتوباسیلوس كازئی  RTCC1296-3با  %35و الكتوباسیلوس پالنتاروم RTCC 1238با
 %18به ترتیب بیشترین و كمترین میزان اتصال را از خود نشان دادند .نتایج نشان دادند كه بعضی از سویههای مورد بررسی در این مطالعه توانایی
كلونیزاسیون در شرایط روده را دارند و پس از بررسی های بیشتر به ویژه در شرایط درون تنی  ،میتوانند بعنوان باكتریهای پروبیوتیک
مناسب معرفی شوند.
کلمات کلیدی :کلونیزاسیون ،باکتری های اسید الکتیک،آبگریزی ،کو اگرگیشنCaCo-2 ،
* نویسنده مسئول :ناهید مژگانی
آدرس :دانشیار بخش بیوتکنولوژی  ،موسسه تحقیقات واكسن و سرم سازی رازی -سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج كشاورزی ،كرج-ایران .تلفن821-34518832:
پست الکترونیکdnmoj@yahoo.com :
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مقدمه

اسیدی معده و امالح صفراوی روده میباشند .از این رو

پروبیوتیکها ،گروهی از میکروارگانیسمهاای زناده ای

مقاومت در برابر اساید و اماالح صافراوی خصوصایات

هستند كه در صورت افزوده شدن باه ماواد غاذایی و یاا

اساساای جهاات انتخاااب باااكتری پروبیوتیااک هسااتند.

مصرف آنها به شکل مکمال ،مایتوانناد باا ایجااد یاک

ویژگیهاای كلونیزاسایون اكثرجدایاههاای پروبیوتیاک

تعااادل بیولوژیااک در باادن ،موجااب بهبااود سااالمت

نشان دهنده خاصیت سویه است( .)15قابلیت چسبندگی

میزبان( )12 ،1و ایجاد تاثیرات مفیدی همچاون كااهش

بااكتریهااا بااه جلاوگیری از چساابیدن عاماال بیماااریزا،

عفونااتهااای گوارشاای ،كاااهش اسااهالهااای ماازمن و

ترمیم موكوس صادمه دیاده و طاوالنی كاردن اساتقرار

مسافرتی( ،)2داشتن فعالیت تخمیری ،رشد و مانادگاری

توسط باكتری كمک می كند( .)4،12مشکالت موجود

مناسب در محصوالت غذایی ،مقاومات در برابار فاژهاا،

در مطالعه اتصال باكتری ها دربدن موجاود زناده منجار

تنظاایم فلااور نرمااال حفاارههااای دهااانی و روده و مهااار

بااه توسااعه ی ماادل هااای آزمایشااگاهی مختلااف باارای

باكتریهای بیماریزا و مضار شاوند( .)13بااكتریهاای

بررسی چسبندگی در محایط آزمایشاگاهی شاده اسات

اسااااید الكتیااااک بااااه ویااااژه الكتوباساااایلوسهااااا

كه می توان از موكوس یا الیه سلولی متناساب باا انادام

) )Lactobacillusاز متااداولتاارین باااكتریهااای مااورد

هدف استفاده نمود( .)1به نظر مای رساد اتواگریگشان

اسااتفاده بااه عنااوان پروبیوتیااک ماایباشااند .گونااههااای

) (auto aggregationگونااههااای پروبیااوتیکی باارای

مختلف پروبیوتیکی الكتوباسیلوس هاا دارای خاواص و

اتصال به سلولهاای اپیتلیاال واروری اسات و همچناین

ویژگایهااای ایمناای و بهداشااتی قاباال توجااه و گسااترده

توانااااایی آنهااااا باااارای ایجاااااد كااااو اگریگشاااان

هستند( .)28از عوامل موثر برای تشخیص یاک بااكتری

( )co- aggregationبا دیگر باكتریها مثال پااتوژنهاا،

پروبیوتیک می توان به غیر بیمااریزایی ،عادم ارتبااا باا

مااانع از كلونیزاساایون آنهااا ماایشااود .ویژگاایهااای

باكتری هاای مولاد اساهال ،تواناایی در حفاد پایاداری

فیزیکوشیمیایی سطب سلول مانند هیدروفوبیسیتی ممکن

ژنتیکی و عدم توانایی در انتقال ژن های مقاومات آنتای

است بر اگریگشن و اتصال باكتریها به سطوح مختلاف

بیوتیکی و قابلیت چسبندگی (كه اولاین مرحلاه اساتقرار

تاااثیر بگااذارد .آزمایشااات اگریگشاان ،اتااو اگریگشاان،

است) اشااره نماود( .)11یکای از مهتارین اقادام جهات

كواگریگشن و آبگریزی ساطحی مایتواناد باه عناوان

انتخاب یک سویه باه عناوان پروبیوتیاک تعیاین قابلیات

راههااای ابتاادایی شناسااایی باااكتریهااای پروبیوتیااک بااا

چسبندگی آن سویه به مخاا میزبان می باشد ،تاا عاالوه

خصوصیات چسبندگی و با ویژگایهاای مناساب بارای

بر پیشاگیری از چسابندگی بااكتریهاای بیمااری زا ،باا

اهداف تجاری استفاده شوند .در آزمایشاات مرباوا باه

ترشااب برخاای مااواد بتوانااد محاایط را باارای رشااد آنهااا

چساابندگی ،بررساای اتصااال باااكتریهااا بااه ساالولهااای

نامساعد سازد و بتواند با اتصاال باه سالولهاای اپیتلیاال،

اپیتلیال همواره به عنوان یک مرحلاهی مهام در انتخااب

مکانهای هدف باكتریهای پااتوژن را اشااال كارده و

گونه پروبیوتیک مناسب در نظر گرفتاه شاده اسات(.)5

مااانع از اتصااال و تهاااجم آنهااا بااه دسااتگاه گااوارش

در بساایاری از ایاان مطالعااات از ساالولهااای  Caco-2بااه

شااوند( .)11همچنااین باااكتری هااای پروبیوتیااک باارای

منظور شبیه سازی شرایط داخلی بدن استفاده شده است.

دسااتیابی و كلونیزاساایون در روده ملاازم بااه عبااور از pH

این سلولها اولین بار از آدنوكارسینوم كولون در انساان

اندازه گیری میزان آبگریزی ،چسبندگی و کلونیزاسیون23 ...

بدست آمده و آنزیمهاا و حاشایهی مساواكی آن مشاابه

(سالمونال تیفی موریوم) مورد استفاده در این مطالعه نیاز

ساالولهااای گوارشاای در باادن موجااود زنااده اساات .در

در محاایط كشااات (Brain heart infusion( BHI

مطالعات مختلف نشان داده شده است كه میازان اتصاال

( )Merckتحاات شاارایط هااوازی ،در دمااای  31درجااه

و پایداری الكتوباسیلها متفاوت است .انتخاب گوناهای

سانتی گراد به مدت  24ساعت كشت داده شد.

از الكتوباسیلها یا بیفیدو باكتریها كه بیشترین اثر را بر

اندازه گیری میزان آبگریزی( Hydrophobicity

روی سالمت انسان و حیوانات داشته باشد همیشاه حاائز

)assay

اهمیت بوده اسات( .)11هادف از ایان بررسای ارزیاابی

بررسی میزان آبگریزی باكتریهای مورد نظر با اساتفاده

ویژگیهای كلونیزاسایون گوناههاای الكتوباسایلوس باا

از زایلاان( ) xyleneانجااام شااد .رسااوب باااكتریهااا بااا

پتانسیل پروبیوتیکی در شرایط آزمایشگاهی میباشد.

استفاده از سانتریفیوژ در دور  5888و به مدت  15دقیقاه

مواد و روشها

بدست آمد .سپس رسوب بدست آمده به وسایلهی باافر

باکتریهای اسید الکتیک پروبیوتیک و شرایط

فسفات پتاسایم باا  pH 1/5شستشاو داده شاد و پاس از

رشد

انحالل مجدد در  5میلی لیتر از همین بافر ،جذب آن در

در این تحقیاق بااكتریهاای اساید الكتیاک ) (LABاز

طول موج  128نانومتر انادازه گیاری شاد .)A0(.پاس از

مواد غاذایی ،روده طیاور ،مادفون انساانی جداساازی و

اوافه كردن  1میلای لیتار زایلان باه محلاول و مخلاوا

سویههاای اساتاندارد  ATCCباه عناوان كنتارل اساتفاده

كردن آن به مدت  2دقیقه ،اجاازه داده شاد تاا فازهاا از

شدند (جدول  .)1دو جدایاه الكتوباسایلوس پالنتااروم،

هم جدا شود .سپس فاز آبی رویی را جدا كرده جاذب

یک جدایاه الكتوباسایلوس روتاری و الكتوباسایلووس

آن در طول موج  128نانومتر اندازه گیری شاد .)A(.در

فرمنتااوم از روده طیااور ،یااک جدایااه الكتوباساایلوس

نهایت درصد هیدروفوبیسیتی باا اساتفاده از فرماول زیار

كااازیی و الكتوباساایلوس اساایدوفیلوس از محصااوالت

محاسبه شد(.)21

لبنااای ،یاااک جدایاااه الكتوباسااایلوس ساااالیواریوس و
الكتوباسیلوس رامنوسوس از مدفون انساانی و دو نموناه
الكتوباسااااااایلوس اسااااااایدوفیلوس ATCC 43551و
الكتوباساایلوس رامنوسااوس  ATCC 1413بااه عنااوان
كنترل مورد استفاده قرار گرفتند .تمامی جدایههاا ماورد
استفاده در مطالعات قبلی شناسایی و بعناوان پروبیوتیاک
در كلکسیون میکروبی موسسه رازی ثبات گردیاده اناد
(مژگانی و همکاران )1331
نمونههای الكتوباسیلوس در محیط كشت De ( MRS

 )Man Rogosa Sharpeمااایع ()Merckكشاات و در
شرایط هوازی و دمای  31درجه سانتی گراد به مادت
 24ساااعت گرمخانااه گااذاری شاادند .باااكتری پاااتوژن

H% = [(A0 –A)/A0] ×100

 :Hدرصد آبگریزی
 :A0جذب نوری قبل از مخلوا كردن
 :A1جذب نوری بعد از مخلوا كردن
آزمووون اگریگشوون و کووو اگریگشوون (Auto-

)aggregation, Co-aggregation
ابتدا باكتریهای كشت داده شده ،توسط سانتریفیوژ در
دور  5888و به مدت  15دقیقه رسوب داده شدند .سپس
رسوب حاصل دو باار بااphosphate buffered ( PBS
-1

 )salineشستشو داده شد و در نهایت رقات CFU ml

 182از رسااوب در PBSتهیااه گردیااد .سوسپانساایون
ساالولی ( 4میلاای لیتاار) بااه ماادت  15ثانیااه مخلااوا و در
نهایت تجمع خودكارپس از  5ساعت انکوباه كاردن در
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دمای  25درجه مورد بررسی قرار گرفت .در هر سااعت

لولااههااای كنتاارل حاااوی  4میلاای لیتاار از هریااک از

 8/1میلی لیتر از ماایع رویای برداشات شاده و باا 3/3

باكتریها به تنهایی است(.)21

میلی لیتر از  PBSمخلوا و جذب آن درطول موج 188

بررسی اتصال باکتریها به سلولCaco-2

نانومتر اندازهگیری شاد .میازان درصاد اتواگریگشان باا

کشت سلول

استفاده از فرمول زیر محاسبه گردید:

ساااااااااالولهااااااااااای ساااااااااارطانی Caco-2

Auto-aggregation (%)=1- )A1/A0(× 011
 :A0جذب به دست آمده در زمان t=0

)(Human colonic adenocarcinoma cell

 :A1جااذب بااه دساات آمااده از زمااان هااای 5،4،3،2،1
ساعت
اتصال باكتریها با اساتفاده از رنا

آمیازی گارم و باه

وسیله ی میکروسکوپ نوری بررسی شد.
كااو اگریگشاان نمونااههااای ذكاار شااده ،توسااط پاااتوژن
سالمونال تیفی موریوم ماورد بررسای قارار گرفات .بااال

از شركت  GIBCOآمریکا تهیاه شاد .مقادار یاک
میکروتیاوب از سالول فریااز شاده  ،Caco-2داخاال
فالساااااک حااااااوی محااااایط كشااااات سااااالولی
(DMEM

Eagle's

modified

Dulbecco's

 ) mediumكشت داده شد .این محیط كشت با 18
درصااد 2 ،) Fetal bovine serum( FBSمیلاای

بودن سرعت و میزان تجماع بخصاوص باا بااكتریهاای

مول گلوتامین 188 ،واحد /میلی لیتر پنای سایلین و

بیماریزا باه عناوان مزیات پروبیوتیاک تلقای مایشاود.

 188میلی گرم  /میلی لیتراسترپتومایسین ،غنی شاده

رسوب باكتریها با استفاده از سانتریفیوژ در  5888دور

بود .فالسک حاوی سالول در داخال انکوبااتور 31

به مدت  15دقیقه به دست آمد .پس از دوبار شستشاوی

درجاااه باااا  5درصاااد  CO2باااه مااادت  12سااااعت

رسوب با  ،PBSرقت  182 CFU ml-1از باكتریها تهیه

گرمخانهگذاری گردید .بعاد از  12سااعت ،سالول

شد .سپس حجمهاای مسااوی از بااكتری پروبیوتیاک و

هااا باارای ادامااه رشااد ،پاساااژ ( ) subcultureداده

پاتوژن (ازهریک به میازان  2میلای لیتار) تهیاه شاد و باه
مدت  15ثانیه مخلاوا و در دماای  25درجاه قارار داده
شدند .همانند مراحل قبل ،جذب آن درطاول ماوج 188
نانومتر اندازه گیری شد .در نهایت درصد كو اگریگشن
با استفاده از معادله ی زیر محاسبه شد:
100

)Co-aggregation (%

 xو : yنشااان دهنااده ی جااذب هریااک از دو نمونااه در
لولههای كنترل
( :)x+yجذب تركیب دو باكتری با هم
همچنااین اتصااال دو باااكتری پروبیوتیااک و پاااتوژن بااه
یکدیگر از طریق رنا

آمیازی گارم نیاز بررسای شاد.

شدند(.)3

اتصال باکتریها بوه سولول و محاسوبه دردود
جذب
پس از گذشت  15روز از زمان كشات اولیاه سالولهاا،
محیط كشت درون چاهکها دور ریخته شد و سلولهاا
دو بار با  PBSشساته شادند .همچناین باه هار چاهاک،
 588میکرولیتاارمحیط  DMEMباادون آنتاای بیوتیااک
اوافه شد .سپس  158میکرولیتر از سوسپانسیون حاوی

2

 18باكتری (كه با استفاده از تست مک فارلند و خواندن
ODبدست آمده بود) ،به هر چاهک منتقل گردید و باه
مدت  2ساعت در دماای  31درجاه و  5درصاد ، CO2
گرمخانهگذاری شدند .پس از  2سااعت ،محایط رویای

اندازه گیری میزان آبگریزی ،چسبندگی و کلونیزاسیون25 ...

حاااوی باااكتریهااای اتصااال نیافتااه توسااط میکروپیپاات

:B0تعاااداد كلنااای هااااپس از كشااات رقااات اولیاااهی

برداشااته شااد.ساالولهااا  4بااار و هاار بااار بااا  1میلاای لیتاار

باكتریهای انتقال داده شده

تریپسین 8/825( EDTA -درصد ) ،به ترتیب مربوا به

 :B1تعداد كلنیها پس از 24-42ساعت كشت در پلیت

شركتهای  ، Fluka, Difcoشسته شدند .سپس سالول

آگارMRS

ها به آرامی و به وسایلهی میکروپیپات از تاه پلیات جادا

تحلیل آماری

شده و بالفاصله ترپسین آن سانتریفیوژ و جادا گردیاد و

نتایج آزمون با سه بار تکرار مورد بررسی قارار گرفات.

به جای آن  1میلی لیتر محیط كشت  MRSماایع اواافه

جهاات آنااالیز آماااری از ناارم افاازار ( SPSSنسااخه )28

شاد .در نهایات باه وسایله ی  PBSاساتریل رقاتهاای

استفاده شد .از روش دانکن نیز به منظور مقایسه نتاایج و

سریالی از آنها تهیه و بر روی پلیت آگار  MRSكشت

تعیین اختالف معنی دار ( )P < 8/85استفاده شد و نتایج

داده شد .پلیتها به مادت  24-42سااعت در دماای 31

به صورت میانگین±انحراف معیار گزارش شد .همچنین

درجااه انکوبااه شااده سااپس تعااداد كلناایهااا شاامارش

جهت ترسیم نمودار از  Excelاستفاده گردید.

شاادند( .)B1 cfu/mlهمچنااین از رقاات اولیااه ی()182

نتایج

باكتریهای انتقال داده شده بر روی سلول نیز رقتهایی

میزان آبدوستی ،كو اگریگشن ،اتواگریگیشن ،اتصال به

تهیه شد و بر روی پلیت  MRSآگار برده شد )cfu/ml

سلول  Caco-2و درصد جذب اتصاال باه سالول در 18

 .( B0درصد باكتریهای متصل شده توسط این فرماول

باكتری جداشاده از مناابع مختلاف ماورد بررسای قارار

محاسبه شد(.)3،18

گرفت (جدول .)1
Adhesion= (B1 /B0)*100%
جدول  -1باکتری های اسید الکتیک مورد استفاده در این تحقیق

ردیف

كد های انتخابی

باكتری های اسید الكتیک

1

شماره ثبت

منبع

RTCC 1290

TA0028

الكتوباسیلوس پالنتاروم

2

TA0031

الكتوباسیلوس پالنتاروم

روده طیور

RTCC 1290-1

3

TA0014

الكتوباسیلوس روتری

شیر مادر

RTCC 1306

4

روده طیور

TA0179

الكتوباسیلوس فرمنتوم

روده طیور

RTCC 1303

5

TA0200

الكتوباسیلوس اسیدوفیلوس

محصوالت لبنی

RTCC 1299

1

TA0021

الكتوباسیلوس كازئی

محصوالت لبنی

RTCC 1296-3

1

TA0180

الكتوباسیلوس سالیواریوس

شیر مادر

RTCC 1304

2

TA0026

الكتوباسیلوس رامنوسوس

شیر مادر

RTCC 1293-1

3

1ATCC

الكتوباسیلوس اسیدوفیلوس

ATCC

ATCC 43556

18

2ATCC

الكتوباسیلوس رامنوسوس

ATCC

ATCC 7469

RTCC: Razi Type Culture Collection; ATCC: American Type Culture Collection

میزان آبدوستی در جدایه الكتوباسیلوس رامنوسوس

فرمنتوم  RTCC 1303و الكتوباسیلوس كازیی

( )RTCC 1293-1بیشترین میزان را داشت و البته با دو

 RTCC 1296-3كمترین میزان و با سایر جدایه ها

جدایه الكتوباسیلوس پالنتاروم  RTCC 1290و

تفاوت معنی دار داشتند ( .)P< 8/85از طرف دیگر

 RTCC 1290-1تفاوت معنی دار نداشت (نمودار .)1

میزان هیدروفوبیستی بین جدایه الكتوباسیلوس

همچنین میزان آبدوستی در جدایه های الكتوباسیلوس

الكتوباسیلوس

رامنوسس

7469

،ATCC
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روتری RTCC 1306و الكتوباسیلوس اسیدوفیلوس

میزان اتصال به سلول  Caco-2در الكتوباسیلوس

 RTCC 1299تفاوت معنی داری وجود نداشت.

پالنتاروم  RTCC 1290بیشترین بود كه البته بیشترین

سایر ویژگی های جدایه های منتخب در نمودار  2نشان

فعالیت كواگریگشن را نیز داشت و میزان اتصال در این

داده شده است .طبق نمودار تمامی جدایه ها دارای

جدایه با الكتوباسیلوس اسیدوفیلوس،ATCC 43556

خاصیت كواگریگیشن با پاتوژن سالمونال تیفی موریوم

الكتوباسیلوس

را داشتند .فعالیت كو اگریگشن در بین اكثر جدایه ها

الكتوباسیلوس رامنوسس

تفاوت معنی داری نداشت و در الكتوباسیلوس

الكتوباسیلوس رامنوسس  ATCC 7469تفاوت معنی

پالنتاروم  RTCC 1290بیشترین و الكتوباسیلوس

داری نداشت و كمترین میزان اتصال در الكتوباسیلوس

اسیدوفیلوس  RTCC 1299كمترین فعالیت را داشت.

سالیواریوس  RTCC 1304مشاهده شد.

فعالیت اتواگریگیشن در الكتوباسیلوس رامنوسوس

در شکل  1چسبندگی جدایه ها به سطب سلول نمایش

RTCC

داده شده است .درصد جذب باكتری های منتخب به

 RTCC 1293-1و الكتوباسیلوس پالنتاروم

اسیدوفیلوس

،RTCC

1299

RTCC

1293-1

و

 1290-1بیشترین بود و با سایر جدایه ها تفاوت معنی

سلول در دو جدایه الكتوباسیلوس سالیواریوس

داری داشتند ( .)P< 8/85همچنین كمترین فعالیت در

 1304و الكتوباسیلوس پالنتاروم

الكتوباسیلوس فرمنتوم  RTCC 1303مشاهده شد كه

بیشترین بود كه البته جدایه اخیر دارای بیشترین میزان

البته میزان فعالیت در این جدایه با جدایه های دیگر

اتصال به سلول Caco-2و فعالیت كو اگریگیشن بود،

مانند الكتوباسیلوس پالنتاروم ،RTCC 1290

در مقابل الكتوباسیلوس سالیواریوس

الكتوباسیلوس

اسیدوفیلوس

RTCC

RTCC 1290

RTCC 1304

،ATCC

كمترین میزان اتصال به سلول  Caco-2را داشت .در

الكتوباسیلوس روتری  RTCC 1306و الكتوباسیلوس

الكتوباسیلوس كازئی  RTCC 1296-3كمترین میزان

كازیی  RTCC 1296-3تفاوت معنی داری نداشت

جذب مشاهده شد كه با سایر جدایه ها تفاوت معنی

(.)P> 8/85

داری داشت ،همچنین این جدایه دارای میزان كم

43556

اتصال به سلول Caco-2را نیز داشت.)P<8/85(.

RTCC RTCC RTCC RTCC ATCC ATCC
1299 1296-3 1304 1293-1 43556 7469

RTCC
1303

RTCC RTCC RTCC
1290 1290-1 1306

انواع جدایه
نمودار  :1دردد آبگریزی جدایه های اسید الکتیک

درصد آبگریزی

1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

اندازه گیری میزان آبگریزی ،چسبندگی و کلونیزاسیون22 ...

300

3.5

250

3

درصد

200

چسبندگی

150

2.5
2
1.5

100

1

50

0.5
0

0
ATCC
7469

ATCC
43556

RTCC
1293-1

اتصال به Caco2

RTCC
1304

RTCC
1296-3

اتو اگریگشن %

RTCC
1299

RTCC
1303

کو اگریگشن %

RTCC
1306

RTCC
1290

RTCC
1290

امتیاز جذب

نمودار  :2دردد چسبندگی سویه های اسید الکتیک با روش های اتو اگریگشن ،کو اگریگشن،و اتصال به سلولهایCaco2

شکل  -1میزان چسبندگی سویههای اسید الکتیک به سلولهای سرطانی Caco-2

بحث و نتیجهگیری

درگزارشااات مختلااف باار روی تركیبااات ،ساااختار و

چساابندگی ساالولی یااک پروسااه پیچیااده بااوده و شااامل

فاكتورهای مرتبط با چسبندگی باكتریها به سالولهاای

تماس بین غشای سلول باكتری و ساطوح قابال دساترس

اپیتلیااال روده ( .)14 ، 3و موكااوس( .)1 ،13ارائااه شااده

مایباشاد .تواناایی چساابندگی باه سالولهاای اپیتلیااال و

است .در اكثر مواقع ،توانایی تجمع باكتریها مربوا به

سطوح موكوس یا اتصال به باكتریهای پاتوژن ،ماانع از

ویژگاایهااای ساالولهااای چساابنده ماای باشااد .تجمااع

اتصال پاتوژنها باه ساطب روده شاده و باه مارور باعا

باكتریااایی بااین میکروارگانیساامهااای همااان گونااه (اتااو

حذف پااتوژنهاا از دساتگاه گاوارش مای گاردد .ایان

اگریگشن) یا بین سویه های متفاوت (كو اگریگشن) در

خاصاایت بااه عنااوان یااک ویژگاای مهاام در بساایاری از

چندین نیچ اكولوژیکی بخصاوص در روده انساان ،كاه

بااااكتریهاااای پروبیوتیاااک مطااارح شاااده اسااات(.)1

پروبیوتیک ها در آنجا فعال مای باشاند باه میازان قابال
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توجهی مهم است( .)2نتایج حاصل از این بررسای نشاان

نشااان دادنااد ،امااا ایاان نتااایج كااامال بااه زمااان و شاارایط

داد ،كااه نمونااههااایی بااا اتااو اگریگشاان باااال توانااایی

انکوباسیون و همچنین به ناون ساویه وابساته باود( .)2در

چساابندگی بااه ساالول را نیااز دارنااد .امااا فقااط در برخاای

طی مطالعاتی نیز مشخص شد ،سویههاایی كاه بااالترین

افازایش در میازان

سااطب هیدروفوبیساایتی را دارنااد ،مقاادار چساابندگی بااه

چسبندگی به سلولهای  Caco-2شد .گزارش شاده كاه

سلولهای انتروسایت خاوكی بیشاتری را از خاود نشاان

اتو اگریگشن و چسبندگی به هم وابسته اند( .)2در ایان

دادند( .)22نتایج حاصل از مطالعات تحقیق حاورنشاان

مطالعه نیز تمامی نمونهها كه تواناایی اتاو اگریگشان را

داد ،با افزایش میزان اتو اگریگشن  ،هیدروفوبیسیتی نیاز

داشتند ،توانایی كواگریگشن را نیز نشان دادناد .میازان

افاازایش مااییابااد .نمونااههااایی بااا هیدروفوبیساایتی باااال

چسبندگی بیشتر وابسته به ناون ساویه مایباشاد .همیشاه

چساابندگی خااوبی را نشااان دادنااد .امااا ارتباااا آماااری

نمونااههااای بااا بیشااترین اتااو اگریگشاان تمایاال بااه كااو

منطقی ببین مقدار اتو اگریگشن و چسبندگی یافت نشد.

اگریگشان را نشاان نماای دهناد .امااا نموناههااای باا كااو

با این همه در نمونههاای باا اتاو اگریگشان بااال معماوالً

اگریگشن باال ،اتو اگریگشن باال هم نشان دادهاناد .در

چسبندگی خوبی مشااهده شاد .در مجماون چسابندگی

مطالعاه باار روی بیفیادوباكترهای جاادا شاده از شاایره ی

نمونههای جدا شده از طیور و مادفون انساانی نسابت باه

معده و روده ی انساانی مشاخص شاد ،بااكتریهاایی باا

سایر نمونهها بیشتر بود .برخی نمونهها با اتاو اگریگشان

درصد باالی اتاو اگریگشان وهیدروفوبیسایتی ،تواناایی

باال و هیدروفوبیسیته مناسب نسبت به ساایر بااكتریهاا،

اتصال به سلولهاای  caco-2را دارناد( .)3در مطالعااتی

جذب چندانی به سالولهاای  caco-2نداشاتند .بناابراین

كه  Pérezو همکارانش انجام دادند ،بیفیدوباكتریوم هاا

نتیجه میشاود كاه تنهاا از طریاق چسابندگی نمایتاوان

به دو دسته تقسیم شدند .باكتریهایی كه توانایی اتصاال

باكتری پروبویتیک با ویژگیهای مناساب را برگزیاد و

به سلول را داشتند ،كاه ایان بااكتری هاا اتاو اگریگشان

باید سایر معیارها نیز سنجیده شود Vlkova .و همکااران

وهم اگریگشن را نشان دادند و بااكتری هاایی باا عادم

نشان دادند ،هیچ ارتباطی بین هیدروفوبیسایتی و تواناایی

توانایی اتصال به سلول فاقد توانائی اتو اگریگشن وهام

اتو اگریگشن وجود ندارد .اماا بیفیادوباكتریومهاایی باا

اگریگشااان بودناااد .همچناااین نشاااان دادناااد ،وجاااود

بیشاااترین میااازان كواگریگشااان بیشاااترین میااازان اتاااو

هیدروفوبیسیتی برای اتصال باكتری به سالولهاای شابیه

اگریگشااان را نیاااز نشاااان دادناااد .همچناااین اتصاااال

انتروسیت،اتو اگریگشان واروری اسات .بااكتریهاای

بیفیدوباكتریومها باه سالولهاای رودهای و تواناایی كاو

چسبنده بسیار هیدروفوبیسیتی خاوبی داشاتند و همچناین

اگریگشااان در آنهاااا بسااایار وابساااته باااه ناااون ساااویه

چسبندگی اندكی به پتانسیل سطحی داشتند .كاهش pH

است(21و.)22

نمونهها افزایش اتو اگریگشن باعا

از  1بااه  2باع ا

افاازایش بااار منفاای سااطب ساالول و در

نهایت افزایش اتو اگریگشن مای شاود( .)14،1همچناین
دریافتناااد كاااه باااا غیرفعاااال ساااازی حرارتااای( heat-

) inactivatedهیدروفوبیساایتی افاازایش مااییابااد .تمااام
سویههای پروبیوتیکی كو اگریگشن خوبی با پااتوژنهاا
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