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چکیده
این مطالعه با هدف بررسی فعالیت ضدمیکروبی سویه باکتریایی اسیدالکتیک Lactococcus lactis subsp. cremoris NABRII66
علیه عوامل باکتریایی بیماریزای شایع در آبزیپروری و انسان توسط آزمایشهای  in vitroانجام شدL. lactis subsp. cremoris NABRII66 .

از روده ماهی قزلآالی رنگینکمان جداسازی شده بود .بهمنظور بررسی فعالیت ضدمیکروبی سویه باکتریایی منتخب علیه عوامل بیماریزای
باکتریایی تاثیرگذار بر آزادماهیان و سایر گونههای ماهیان شامل  Aeromonas salmonicida ،L. garvieaeو دو عامل بیماریزای دیگر شامل
 Escherichia coliو  Staphylococcus aureusبهعنوان دو منبع شایع عفونت انسانی ،از دو روش آگار دوالیه و میکروتیتر پلیت استفاده شد.
نتایج روش آگار دوالیه ،فعالیت ضدمیکروبی سویه باکتریایی  L. lactis subsp. cremoris NABRII66را علیه تمامی عوامل بیماریزا نشان
داد و بیشترین اثر معنیدار بازدارندگی بر مهار رشد باکتریهای بیماریزای  A. salmonicidaو  S. aureusمشاهده گردید (.)p>0/05
همچنین ،نتایج تست میکروتیتر پلیت نشان داد که سوپرناتانت فاقد سلول سویه باکتریایی  L. lactis subsp. cremoris NABRII66بهطور
معنیداری قادر به مهار رشد باکتری  A. salmonicidaبود ( .)p>0/05این مطالعه نشان داد که سویه باکتریایی L. lactis subsp. cremoris

 NABRII66جداسازی شده از روده ماهی قزلآالی رنگینکمان ،دارای پتانسیل ضدمیکروبی علیه چهار عامل باکتریایی بیماریزای شایع توسط
تولید برخی ترکیبات برونسلولی بوده که باید در مطالعات بعدی مورد ارزیابی قرار گیرد.
کلمات کلیدی :آبزیپروری ،باکتریهای اسیدالکتیک ،عوامل بیماریزای باکتریایی ،فعالیت ضدمیکروبی ،قزلآالی رنگینکمان
* پست الکترونیکی نویسنده مسئولm.royan@abrii.ac.ir :
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مقدمه
امروزه روشهای متعددی در زمینه مقابله با عوامل بیماریزای
میکروبی بهکار گرفته میشوند که یکی از پرکاربرد و ایمنترین
روشها ،استفاده از ترکیبات طبیعی و تولید شده از منابع طبیعی
مختلف است ( Clevelandو همکاران .)2001 ،این ترکیبات شامل
پپتیدهای زیستفعال ،سموم طبیعی ،اسیدهای آلی و ترکیبات آنزیمی
متعدد بوده که در مواردی قادر به عدم رشد عوامل مهاجم محیطی
خواهند شد ( Gildbergو همکاران1997 ،؛  Vázquezو همکاران،
 .)2004یکی از منابع بالقوه دربرگیرنده این ترکیبات طبیعی،
ارگانیسمهای مفید باکتریایی هستند که تشکیلدهنده بخش عمدهای
از میکروبیوم موجودات مختلف میباشند ( Merrifieldو ،Rodiles
 .)2015دستگاه گوارش ماهیان یکی از حاملین این اکوسیتمهای
مفید باکتریایی است و از این نظر ،هدف مورد بررسی در پژوهشهای
مختلف بوده است ( Llewellynو همکاران2014 ،؛  Ghanbariو
همکاران .)2015 ،این جوامع باکتریایی مفید تشکیلدهنده فلور
میکروبی موجودات آبزی که از دیرباز با نام پروبیوتیک شناخته
میشوند ،دارای کاربرد فراوانی در بهبود عملکردهای رشد ،تغذیه و
ایمنی ماهیان میباشند ( Didinenو همکاران2018 ،؛  Kumarو
همکاران Lactococcus lactis .)2018 ،یکی از سویههای باکتریایی
مفید تولیدکننده اسیدالکتیک بوده که بهدلیل تطبیقپذیری با شرایط
مختلف محیطی از منابع متنوعی اعم از گیاهان ،موجودات خشکیزی
و حیوانات و لبنیات جداسازی شده است ( Itoiو همکاران.)2009 ،
ای ن سویه باکتریایی مفید دارای چهار زیرگونه شاملL. lactis spp. :
 L. lactis spp. hordniae ،L. lactis spp. cremoris ،lactisو L.
 lactis spp. tructaeبوده که از این میان ،زیرگونههای L. lactis spp.
 cremorisو  L. lactis spp. lactisبهدلیل عملکرد مطلوب در جهت
تولید ترکیبات بازدارنده طبیعی مانند باکتریوسینها ،آنزیمها ،سیدروفور
و اسیدهای آلی مورد توجه محققین واقع شدهاند ( Rodriguezو
همکاران1995 ،؛  Morenoو همکاران2000 ،؛  Pérezو همکاران،
 .)2011در راستای تمامی خصوصیات مفید این ارگانیسمهای میکروبی،
پی بردن به س اختار و شرایط تولید ترکیبات مترشحه توسط آنها،
بررسی برهمکنشهای جوامع باکتریایی و اثرات متقابل این ارگانیسمهای
میکروبی بر یکدیگر ،افقهای نوینی را در جهت تولید ترکیبات درمانی
طبیعی و ایمن فراهم میسازد ( Vázquezو همکاران .)2004 ،در
مطالعه پیشین ،با بررسی  148سویه باکتریایی 5 ،سویه باکتریایی
دارای ویژگیهای پروبیوتیکی متنوعی بوده و پس از توالییابی ژنی به
عنوان زیر گونههایی از  L. lactisشناسایی و معرفی شدند (مرتضائی
و همکاران .)1397 ،از میان سویههای باکتریایی دارای پتانسیل
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پروبیوتیکی ،باکتری L. lactis subsp. cremoris NABRII66دارای
مقاومت باال نسبت به شرایط دستگاه گوارش ،مهار رشد باکتری بیماریزای
 Streptococcus iniaeو حساسیت نسبت به  7آنتیبیوتیکهای تجاری
مهم بود .از اینرو ،مطالعه حاضر به بررسی اثرات ضدمیکروبی سویه
باکتریایی L. lactis subsp. cremoris NABRII66بر چهار عامل
باکتریایی بیماریزای مختلف و شایع در آبزیپروری ( L. garvieaeو
 )Aeromonas salmonicidaو مخاطرهآمیز در سالمت انسان
( Staphylococcus aureusو  )Escherichia coliمیپردازد.

مواد و روشها
کشت اولیه سویه باکتریایی

L. lactis subsp. NABRII66

 :Cremorisدر مطالعه پیشین سویه باکتریایی L. lactis NABRII66
 subsp. cremorisاز روده ماهی قزلآالی رنگینکمان ( Oncorhynchus

 )mykissجداسازی و برخی ویژگیهای پروبیوتیکی آن مورد ارزیابی
قرار گرفت و چکیدهای از این نتایج در جدول  1موجود است (مرتضائی
و همکاران .)1397 ،بهمنظور شناسایی ژنوتیپی این سویه از آنالیز
توالی ژنی  16S rRNAبهره گرفته شد و کد دسترسی آن در سایت
 NCBIتحت عنوان  MH620382ثبت گردید .تمامی آزمایشهای
 in vitroدر آزمایشگاه بیوتکنولوژی جانوری پژوهشکده بیوتکنولوژی
کشاورزی ایران ،واقع در شمال کشور انجام پذیرفت .بهمنظور کشت
اولیه 1 ،درصد از سویه باکتریایی به محیط کشت MRS broth
( ،Merckآلمان) تلقیح و در دمای  25درجه سانتیگراد بهمدت 24
ساعت گرمخانهگذاری شد.
جدول  :1ویژگیهای پروبیوتیکی بررسی شده در سویه باکتریایی
( L. lactis subsp. cremoris NABRII66مرتضائی و همکاران)1397 ،
ویژگیهای پروبیوتیکی

نتایج گزارش شده در آزمایشها
pH =2/5
pH =3
pH =3/5

مقاومت به شرایط اسیدی

pH =4
pH =7/5

مقاومت به عصاره صفراوی ماهی % 10

توانایی مهار رشد باکتری بیماریزای

+
+
+
+
+

S. iniae

فعالیت همولیتیک
بررسی مقاومت آنتیبیوتیکی نسبت
به  8آنتیبیوتیک تجاری مختلف

+
مقاومت به آنتیبیوتیک
تتراسایکلین

* عالمت  +نشاندهنده رشد و اثرگذاری سویه باکتریایی منتخب در هر آزمایش
است.
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کشت باکتریهای بیماریزا :عوامل باکتریایی بیماریزای مورد
بررسی در این آزمایش شامل  L. garvieaeو  A. salmonicidaاز
دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران E. coli ATCC-25922 ،و S.
 aureus ATCC-25923از آزمایشگاه پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری
تهیه شدند .باکتریهای  E. coliو  S. aureusدر محیط کشت TSB
( ،QUELABکانادا) بهمدت  24ساعت در دمای  37درجه سانتیگراد
در گرمخانه شیکردار و همچنین باکتری  L. garvieaeو A. salmonicida
در محیط کشت  TSBتحت دمای  25و  20درجه سانتیگراد (به
ترتیب) در شرایط بیهوازی ( 5درصد دیاکسیدکربن) بهمدت 24
ساعت گرمخانهگذاری شدند.
بررسی مهار رشد عوامل بیماریزا توسط روش آگار دو الیه:
این بررسی براساس روش  Schillingerو  )1989( Lückeانجام پذیرفت.
بهطور خالصه 2 ،میکرولیتر از سوسپانسیون کشت شده سویه باکتریایی
 L. lactis subsp. cremoris NABRII66به مرکز پلیت حاوی MRS
 ،Merck( agarآلمان) تلقیح و بهمدت  18ساعت (کشت یک شبه) در
دمای  25درجه سانتیگراد گرمخانهگذاری شد .سپس ،از باکتریهای
بیماریزای کشت شده سوسپانسیونی با غلظت نیم مکفارلند تهیه و به
محیط کشت آگار نرم (( ،Merckآلمان)  )TSB+ Agarدارای دمای 45
درجه سانتیگراد تلقیح شدند .محیط کشت آگار نرم حاوی باکتریهای
بیماریزا به پلیتهای حاوی سویه باکتریایی منتخب انتقال و هر پلیت
در شرایط اختصاصی رشد باکتریایی بیماریزا گرمخانهگذاری شدند.
تمامی آزمایشها در  3تکرار و ارزیابی نهایی توسط اندازهگیری قطر
هاله عدم رشد باکتری بر حسب میلیمتر انجام گرفت.
تهیه سوپرناتانت فاقد سلول سویه باکتریایی :پس از کشت
یک شبه باکتری ،تیوبهای حاوی سوسپانسیون تحت شرایط 5000
دور در دقیقه و طی مدت زمان  10دقیقه سانتریفیوژ شدند .سپس،
فاز شناور یا سوپرناتانت فاقد سلول باکتریایی جداسازی شده و به تیوب
استریل انتقال یافت .پس از اندازهگیری  ،pHبه دو بخش تقسیم شد
که نیمی از آن ،در راستای جلوگیری از اثرات بازدارندگی اسیدهای
آلی تولید شده توسط سویه باکتریایی منتخب ،توسط  NaOHیک نرمال
خنثیسازی ( )pH =6/5و در نهایت ،از فیلتر سر سرنگی 0/2
میکرومتر گذرانده و استریل شد ( Aminو همکاران.)2017 ،
بررسی مهار رشد عوامل بیماریزا توسط روش میکروتیتر
پلیت :این آزمایش براساس روش  )2008( Ringøانجام شد .بر این
اساس 50 ،میکرولیتر از سوپرناتانت فاقد سلول استریل سویه باکتریایی
منتخب را بههمراه  10میکرولیتر از سوسپانسیون باکتریهای بیماریزا
به محیط کشت اختصاصی هر باکتری ( )TSBبهداخل چاهکهای
میکروپلیت  96تایی در سه تکرار تلقیح گردید .تمامی موارد مذکور
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برای سوپرناتانت فاقد سلول خنثی شده نیز اعمال شد .خوانش پلیت
در  OD630در لحظات صفر و  24ساعت با استفاده از دستگاه االیزا
ریدر ( ،BioTek ELX808آمریکا) انجام و نتایج براساس عملکرد
بازدارندگی ارزیابی شد .براساس فرمول ارائه شده زیر (فرمول  ،)1مقادیر
عملکرد بازدارندگی کمتر از یک به معنی مهار رشد عامل بیماریزا،
مقادیر عملکرد بازدارندگی بیشتر از یک به معنی رشد عامل بیماریزا
و عملکرد بازدارندگی برابر با یک ،به معنی عدم مهار عامل بیماریزا
توسط سوپرناتانت باکتریایی میباشد ( Mukherjeeو همکاران.)2017 ،
فرمول  :1عملکرد بازدارندگی=  ODثبت شده سوپرناتانت باکتریایی
یا سوپرناتانت خنثی شده باکتریایی (طی لحظات صفر تا 24ساعت)/
 ODثبت شده سوسپانسیون باکتریایی عوامل بیماریزا (طی لحظات
صفر تا 24ساعت)
آنالیز آماری :مقایسه میانگین دادهها با استفاده از تست دانکن
و روش آماری  ،One way ANOVAدر سطح معنیداری  5درصد از
طریق نرمافزار  SPSSنسخه  16انجام شد.

نتایج
فعالیت ضدمیکروبی سویه باکتریایی منتخب براساس تست
آگار دوالیه :نتایج بررسی اثرات ضدمیکروبی سویه باکتریایی
 L. lactis subsp. cremoris NABRII66علیه چهار باکتری بیماریزا
براساس روش آگار دوالیه در شکل  1و  2گردآوری شده است .بر
ایناساس ،سویه باکتریایی منتخب بهطور معنیداری از رشد تمامی
عوامل بیماریزای مورد مطالعه جلوگیری کرده و براساس اندازهگیری
قطر هاله عدم رشد ،بیشترین اثر بازدارندگی بهترتیب بر رشد عامل
باکتریایی بیماریزای  A. salmonicidaو  )p<0/05( S. aureusو کمترین
اثر را در ممانعت از رشد  L. garvieaeو  E. coliنشان داد.
فعالیت ضدمیکروبی سویه باکتریایی منتخب براساس روش
میکروتیترپلیت :براساس نتایج تست میکروتیتر پلیت ،سوپرناتانت
سویه باکتری  L. lactis subsp. cremoris NABRII66توانست از رشد
تمامی باکتریها بهجز  L. garvieaeو  E. coliبهطور معنیداری
جلوگیری کند ( .)p<0/05نتایج این تست در جدول  2گردآوری شده
است pH .سوپرناتانت باکتری پیش از خنثی شدن ،برابر با  4/69بود
که نشاندهنده کاهش میزان  pHنسبت به حالت نرمال و اولیه محیط
کشت  (6/5( MRS brothبود .از طرفی ،عملکرد بازدارندگی سوپرناتانت
خنثی در مهار رشد عوامل بیماریزا بیانگر کاهش معنیدار رشد عامل
بیماریزای  A. salmonicidaدر مواجهه با آن بود ( )p<0/05و اثر
معنیداری در کاهش رشد سایر عوامل بیماریزا نشان نداد (.)p<0/05
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بحث

شکل  :1هاله عدم رشد عوامل باکتریایی بیماریزا ،ایجاد شده توسط سویه
باکتریایی  L. lactis subsp. cremoris NABRII66در تست آگار دوالیه .بر
اساس تصویر باال عوامل بیماریزای مورد آزمایش در هر پلیت عبارتند از:A :
S. aureus :D ،E. coli :C ،A. salmonicida :B ،L. garvieae

شکل  :2نتایج مهار رشد چهار عامل بیماریزا توسط سویه باکتریایی
 L. lactis subsp. cremoris NABRII66در تست آگار دوالیه .حروف التین متفاوت
نشاندهنده اختالف معنیدار بین هاله عدم رشد باکتریایی بر حسب میلیمتر میباشد .داده
ها بر حسب میانگین  ±انحراف معیار بیان شدند.

جدول : 2نتایج مهار رشد عوامل بیماریزا توسط سویه باکتریایی
 L. lactis subsp. cremoris NABRII66براساس تست میکروتیتر پلیت
عوامل بیماریزا
L. garvieae

عملکرد بازدارندگی
سوپرناتانت باکتریایی
علیه عوامل بیماریزا
*1/123 ± 0/002cD

عملکرد بازدارندگی
سوپرناتانت باکتریایی خنثی
شده علیه عوامل بیماریزا
1/372 ± 0/037cF

0/042 ± 0/001

0/780 ± 0/023

E. coli

1/195 ± 0/004dE

1/366 ± 0/032cF

S. aureus

0/675 ± 0/036bB

1/114 ± 0/049bD

A. salmonicida

aA

aC

حروف کوچک التین نشاندهنده اختالف معنیدار بازدارندگی رشد هر عامل بیماریزا در دو
تیمار سوپرناتانت باکتریایی بهشکل مجزا بوده و حروف بزرگ التین نشاندهنده اختالف
معنیدار عملکرد بازدارندگی رشد سوپرناتانت اولیه و خنثی شده در مقایسه با یکدیگر میباشد

( .)p<0/05دادهها بر حسب میانگین  ±انحراف معیار بیان شدند.
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فلور میکروبی موجودات توان بالقوهای در ارتقای فعالیتهای
متابولیسمی و حیاتی دارد .امروزه در بسیاری از مطالعات ،وجود
ویژگیهای منحصر بهفرد در جوامع میکروبی و اثرات متقابل آنها بر
ارتقای رشد و ایمنی موجودات آبزی و خشکیزی بهاثبات رسیده است
( Rengpipatو همکاران2008 ،؛  Merrifieldو همکاران.)2011 ،
پروبیوتیکها یا جوامع میکروبی مفید موجود در دستگاه گوارش میتوانند
بر مهار رشد عوامل مهاجم محیطی اثر بگذارند و بهعبارت دیگر ،در
صورت تایید عملکردشان بهعنوان جایگزینی برای درمانهای شیمیایی
تلقی گردند ( Gonçalvesو 2017 ،Gallardo‐Escárate؛ Rossland
و همکاران .)2005 ،ویژگی بازدارندگی رشد یا آنتاگونیسم باکتریایی
توسط مکانیسمهای مختلف ازجمله حذف رقابتی در اثر مصرف مواد
مغذی ،تولید متابولیتهای ثانویه و تجمعپذیری سلولهای باکتریایی
انجام میپذیرد ( Frickو همکاران2007 ،؛  Balcázarو همکاران،
2008؛  Pérez-Sánchezو همکاران .)2014 ،مطالعات نشان میدهد
که استفاده از جمعیتهای بومی میکروبی اثرات بهمراتب بیشتری بر
مهار رشد عوامل مهاجم یا بیماریزای موجودات داشته و این امر بهدلیل
جایگاههای چسبندگی اختصاصی در غشا و در پی آن استفاده حداکثر
از منابع مغذی موجود در دستگاه گوارش است ( Nikoskelainenو
همکاران .)2001 ،در مطالعه اخیر مشاهده شد که کلنیهای باکتریایی
 L. lactis subsp. cremoris NABRII66قادر به مهار رشد عوامل
شایع بیماریزا در روش آگار دوالیه بودند Balcázar .و همکاران
( )2008پس از بررسی فعالیت ضدمیکروبی باکتریهای اسیدالکتیک
جداسازی شده از قزلآالی رنگینکمان علیه عوامل باکتریایی بیماریزا
دریافتند که تمامی سویههای اسیدالکتیک شامل سویههایی از
 L. lactis subsp. cremorisقادر به مهار رشد باکتریهایی از قبیل
 L. garvieae ،A. salmonicidaبودند که نتایج مطالعه اخیر را تایید
میکند .همچنین ،هیچکدام از سویههای باکتریایی اسیدالکتیک علیه
باکتریهای  Flavobacterium psychrophilumو Renibacterium
 salmoninarumفعالیت ضدمیکروبی نشان ندادند .نتایج مطالعات دیگر
نیز نشاندهنده فعالیت ضدمیکروبی سویههای مختلف L. lactis subsp.
 cremorisجداسازی شده از منابع مختلف علیه عوامل بیماریزای
باکتریایی است Akçelik .و همکاران ( ،)2006با استفاده از روش آگار
دو الیه و چاهک ،فعالیت ضدمیکروبی دو سویه L. lactis subsp. lactis
را بهمنظور استخراج و تعیین ویژگیهای باکتریوسینهای نایسین و
الکتیسین بررسی کردند .نتایج نشان داد که تمامی سویهها قادر به
مهار رشد انواع مختلفی از عوامل بیماریزا از قبیل ،Listeria innocua
 Enterococcus feacalisو  Pediococcus pentosaceusبودنـد و

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

هیچگونه اثری بر مهار رشد عامل  Bacillus cereusنداشتند.
 Brombergو همکاران ( )2005با بررسی ویژگیهای ضدمیکروبی
 800جدایه باکتریایی جداسازی شده از محصوالت گوشتی ،مشاهده
کردند که  128سویه باکتریایی اسیدالکتیک قادر به مهار عوامل
بیماریزای  S. aureus CTC 033و B. cereus ،L. innocua Lin 11
 CTC 001بودند که از این میان تنها یک سویه باکتریایی L. lactis
 subsp. cremoris CTC 204قادر به تولید باکتریوسین (نایسین) و
مهار رشد عوامل بیماریزای مختلف بود .عالوهبراین ،این سویه قادر به
مهار رشد  Pseudomonas sp. CTC 032 ،E. coliو Salmonella
 typhimurium ATCC 1402نبود .نتایج مطالعات مذکور و مطالعه
حاضر بیانگر اثر اختصاصی و وابسته به سویه در مواجهه با عوامل
باکتریایی دیگر است و تفاوت در میزان مهار رشد هر عامل باکتریایی
بیماریزا با دیگری را میتوان به عواملی همچون مواد مغذی در محیط
و شرایطی از قبیل دمای رشد pH ،و ارتباطات فیلوژنی مرتبط دانست
( Tejero-Sariñenaو همکاران 2012؛  Cosentinoو همکاران.)2012 ،
در این مطالعه ،بهمنظور درک بیشتر از نوع مکانیسم عمل سویه
باکتریایی منتخب در مواجهه با عوامل بیماریزای موردنظر ،اثرات
ضد میکروبی سوپرناتانت تهیه شده باکتریایی و مقایسه آن با حالت
خنثی ( )pH= 6/5در روش میکروتیتر پلیت بررسی گردید .نتایج این
بررسی نشان داد که کاهش  pHدر اثر تخمیر قندی و در نهایت تولید
اسیدهای آلی ،نقش عمدهای در مهار رشد عامل بیماریزای S. aureus
داشت .این درحالی است که اثر معنیداری بر بازدارندگی رشد
 L. garvieaeو  E. coliنداشت .همچنین ،سوپرناتانت باکتریایی و
سوپرناتانت خنثی شده سویه باکتریایی L. lactis subsp. NABRII66
 cremorisبهطور معنیداری سبب مهار رشد عامل باکتریایی
 A. salmonicidaشد .این مسئله ،احتماالً بهوجود مکانیسمهای دیگری
نظیر تولید پپتیدهای ضدمیکروبی زیست فعال عالوه بر تولید اسید
آلی و اثر بالقوه آن در مهار رشد این عامل شایع بیماریزا اشاره دارد.
ترکیباتی از قبیل پپتیدهای ضدمیکروبی زیست فعال ،امروزه مورد
توجه بسیاری از محققین این امر قرار گرفتهاند و بخشی از ترکیبات
برونسلولی تولید شده از باکتریهای اسیدالکتیک را تشکیل میدهند
( Abeeو همکاران1995 ،؛  Choiو همکاران .)2000 ،اثبات حضور
این ترکیبات پپتیدی و سایر متابولیتهای ثانویه در سویه باکتریایی
منتخب در این مطالعه ،نیازمند مطالعات بیشتری میباشد .عفونت
ناشی از جنس  A. salmonicidaبهعنوان عامل تیپیک بیماری فورونکولوز،
سبب بروز بیماری قرحه در کپورماهیان میشود و با افزایش استرس
در ماهیان در ارتباط است ( Austinو  .)2016 ،Austinدر این مطالعه،
سویه باکتریایی  L. lactis subsp. cremoris NABRII66توانست به
عنوان یک بازدارنده طبیعی ،از رشد A. salmonicida

سال دوازدهم ،شماره  ،1بهار 1399

جلوگیری کند .مطالعات دیگری مانند  Zhouو همکاران (،)2010
 Balcázarو همکاران ( )2006نتایجی مشابه با مطالعه حاضر را ارائه
دادند .با اینحال ،تایید اثرات ضدمیکروبی این سویه در شرایط in vivo
در مواجهه با عوامل بیماریزا نیازمند مطالعات بیشتری است .نتایج
این مطالعه نشان داد که سویه باکتریایی اسیدالکتیک NABRII66
 Lactococcus lactis subsp. cremorisدارای فعالیت ضدمیکروبی
علیه عوامل بیماریزای مورد هدف در این مطالعه بود .چگونگی فعالیت
ضدمیکروبی ،تایید وجود ترکیبات برونسلولی باکتریایی و شناسایی
آنها نیازمند مطالعات تکمیلی در آینده میباشند.
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