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 1398 اردیبهشتتاریخ پذیرش:            1397 بهمن تاریخ دریافت:

 چکیده

 Lactococcus lactis subsp. cremoris NABRII66یی اسیدالکتیک ایباکتر هیسو یکروبیمضد تیفعال یهدف بررس با مطالعه نیا       

 L. lactis subsp. cremoris NABRII66انجام شد.  in vitro هایتوسط آزمایش انسان و یپروریآبز در عیشاباکتریایی بیماریزای عوامل  هیعل

ریزای بیماعوامل علیه  منتخب سویه باکتریایی بررسی فعالیت ضدمیکروبیمنظور بهشده بود.  یجداساز کماننیرنگ یآالقزل یماه روده از

 عامل بیماریزای دیگر شامل دو و L. garvieae  ،Aeromonas salmonicidaشامل  های ماهیانگونهبر آزادماهیان و سایر  یی تاثیرگذارایباکتر

Escherichia coli و Staphylococcus aureus شد استفاده تیپل تریکروتیم و هیدوال آگار روش دو از انسانی، منبع شایع عفونت عنوان دوبه. 

نشان  زایماریعوامل ب تمامی هیعل را L. lactis subsp. cremoris NABRII66باکتریایی  سویه یبکرویمضد فعالیت  دوالیه، آگارروش   جینتا

 .(p<05/0) گردید مشاهده S. aureus و A. salmonicida های بیماریزاییباکتر رشد مهار بر یبازدارندگ دارمعنی اثر نیترشیو ب داد

طور به L. lactis subsp. cremoris NABRII66 ییایباکتر هیسوفاقد سلول سوپرناتانت  که داد نشان تیپل تریکروتیتست م جینتا ن،یچنهم

 L. lactis subsp. cremoris ییایباکتر هیسو داد که نشان مطالعه نیا (.p<05/0) بود A. salmonicida باکتری رشد مهار به داری قادرمعنی

NABRII66 توسط عیشا یزایماریب ییایباکتر عامل چهار هیعل یکروبیمضد لیپتانس یدارا کمان،رنگین آالیماهی قزل از روده شده جداسازی 
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 مقدمه

زای های متعددی در زمینه مقابله با عوامل بیماریامروزه روش       

ترین کاربرد و ایمنشوند که یکی از پرکار گرفته میمیکروبی به

ها، استفاده از ترکیبات طبیعی و تولید شده از منابع طبیعی روش

ن ترکیبات شامل (. ای2001و همکاران،  Clevelandمختلف است )

های آلی و ترکیبات آنزیمی سموم طبیعی، اسید فعال،زیست هایپپتید

متعدد بوده که در مواردی قادر به عدم رشد عوامل مهاجم محیطی 

و همکاران،   Vázquez؛1997و همکاران، Gildberg خواهند شد )

(. یکی از منابع بالقوه دربرگیرنده این ترکیبات طبیعی، 2004

ای دهنده بخش عمدههای مفید باکتریایی هستند که تشکیلمارگانیس

،  Rodilesو  Merrifieldباشند )از میکروبیوم موجودات مختلف می

های (. دستگاه گوارش ماهیان یکی از حاملین این اکوسیتم2015

های مفید باکتریایی است و از این نظر، هدف مورد بررسی در پژوهش

و   Ghanbari؛2014و همکاران،  Llewellynمختلف بوده است )

دهنده فلور (. این جوامع باکتریایی مفید تشکیل2015همکاران، 

میکروبی موجودات آبزی که از دیرباز با نام پروبیوتیک شناخته 

های رشد، تغذیه و شوند، دارای کاربرد فراوانی در بهبود عملکردمی

و   Kumar؛2018و همکاران،  Didinenباشند )ایمنی ماهیان می

های باکتریایی یکی از سویه  Lactococcus lactis(.2018همکاران، 

پذیری با شرایط دلیل تطبیقالکتیک بوده که بهکننده اسیدمفید تولید

زی مختلف محیطی از منابع متنوعی اعم از گیاهان، موجودات خشکی

(. 2009و همکاران،  Itoiو حیوانات و لبنیات جداسازی شده است )

 .L. lactis sppگونه شامل: ن سویه باکتریایی مفید دارای چهار زیرای

lactis ،L. lactis spp. cremoris ،L. lactis spp. hordniae  وL. 

lactis spp. tructae های که از این میان، زیرگونه بودهL. lactis spp. 

cremoris و L. lactis spp. lactis دلیل عملکرد مطلوب در جهت به

ها، سیدروفور ها، آنزیمباکتریوسین مانند طبیعی بازدارنده ترکیبات لیدتو

و  Rodriguezاند )های آلی مورد توجه محققین واقع شدهو اسید

و همکاران،   Pérez؛2000و همکاران،   Moreno؛1995همکاران، 

های میکروبی، خصوصیات مفید این ارگانیسم تمامی راستای در (.2011

ها، اختار و شرایط تولید ترکیبات مترشحه توسط آنپی بردن به س

های این ارگانیسم متقابل اثرات و باکتریایی جوامع هایکنشبرهم بررسی

های نوینی را در جهت تولید ترکیبات درمانی میکروبی بر یکدیگر، افق

(. در 2004و همکاران،  Vázquezسازد )طبیعی و ایمن فراهم می

 سویه باکتریایی 5سویه باکتریایی،  148ی مطالعه پیشین، با بررس

یابی ژنی به و پس از توالی بوده متنوعی پروبیوتیکی هایویژگی دارای

 شناسایی و معرفی شدند )مرتضائی L. lactisهایی از عنوان زیر گونه

 دارای پتانسیل باکتریایی هایسویه میان از (.1397و همکاران، 

دارای  L. lactis subsp. cremoris NABRII66باکتری پروبیوتیکی،

 رشد باکتری بیماریزای مهار گوارش، دستگاه شرایط به نسبت باال مقاومت

Streptococcus iniae های تجاری بیوتیکآنتی 7 به نسبت حساسیت و

 سویه میکروبیضد رو، مطالعه حاضر به بررسی اثراتمهم بود. از این

بر چهار عامل  L. lactis subsp. cremoris NABRII66باکتریایی

و  L. garvieaeپروری )باکتریایی بیماریزای مختلف و شایع در آبزی

Aeromonas salmonicidaآمیز در سالمت انسان ( و مخاطره

(Staphylococcus aureus  وEscherichia coliمی ).پردازد 

 

 هامواد و روش

 .NABRII66 L. lactis subspکشت اولیه سویه باکتریایی        

Cremoris:  در مطالعه پیشین سویه باکتریاییNABRII66 L. lactis 

subsp. cremoris کمان )آالی رنگینماهی قزل روده ازOncorhynchus 

mykissهای پروبیوتیکی آن مورد ارزیابی ( جداسازی و برخی ویژگی

موجود است )مرتضائی  1ای از این نتایج در جدول قرار گرفت و چکیده

منظور شناسایی ژنوتیپی این سویه از آنالیز (. به1397همکاران،  و

بهره گرفته شد و کد دسترسی آن در سایت  16S rRNAتوالی ژنی 

NCBI تحت عنوانMH620382  هایثبت گردید. تمامی آزمایش 

 in vitro  در آزمایشگاه بیوتکنولوژی جانوری پژوهشکده بیوتکنولوژی

منظور کشت مال کشور انجام پذیرفت. بهکشاورزی ایران، واقع در ش

 MRS broth درصد از سویه باکتریایی به محیط کشت 1اولیه، 

(Merck تلقیح و در دمای )24مدت گراد بهدرجه سانتی 25، آلمان 

 گذاری شد. ساعت گرمخانه
 

 های پروبیوتیکی بررسی شده در سویه باکتریایی ویژگی :1جدول 

NABRII66 L. lactis subsp. cremoris (1397ئی و همکاران، مرتضا) 

در هر آزمایش  منتخب ییایباکتر هیسودهنده رشد و اثرگذاری * عالمت + نشان

 است.

 هانتایج گزارش شده در آزمایش های پروبیوتیکیویژگی

 مقاومت به شرایط اسیدی

pH = 5/2  - 

pH =3 + 

pH = 5/3  + 

pH =4 + 

pH = 5/7  + 

 +  % 10 مقاومت به عصاره صفراوی ماهی

 +                             S. iniaeتوانایی مهار رشد باکتری بیماریزای 

 -                       فعالیت همولیتیک

بیوتیکی نسبت بررسی مقاومت آنتی

 بیوتیک تجاری مختلفآنتی 8به 

بیوتیک مقاومت به آنتی

 تتراسایکلین
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مورد زای بیماری باکتریایی: عوامل زایماریهای بباکتری کشت       

 از A. salmonicida و  L. garvieaeبررسی در این آزمایش شامل
 .Sو  E. coli ATCC-25922دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، 

aureus ATCC-25923  از آزمایشگاه پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری

 TSBدر محیط کشت  S. aureusو   E. coliهای باکتری تهیه شدند.

(QUELABبه )گراد درجه سانتی 37ساعت در دمای  24مدت ، کانادا

 A. salmonicidaو   L. garvieaeباکتری چنینهم و شیکردار گرمخانه در

 گراد )بهدرجه سانتی 20و  25تحت دمای  TSBدر محیط کشت 

 24مدت کربن( بهاکسیددرصد دی 5هوازی )ترتیب( در شرایط بی

 گذاری شدند. گرمخانه ساعت

بررسی مهار رشد عوامل بیماریزا توسط روش آگار دو الیه:        
انجام پذیرفت.  Lücke (1989)و   Schillingerروش بررسی براساس این

سوسپانسیون کشت شده سویه باکتریایی  میکرولیتر از 2 خالصه، طوربه

NABRII66 L. lactis subsp. cremoris اویبه مرکز پلیت ح MRS  

agar (Merck)ساعت )کشت یک شبه( در  18مدت تلقیح و به ، آلمان

های گذاری شد. سپس، از باکتریگراد گرمخانهدرجه سانتی 25دمای 

فارلند تهیه و به مک شده سوسپانسیونی با غلظت نیم کشت بیماریزای

 45( دارای دمای  TSB+ Agar، آلمان(Merckکشت آگار نرم )) محیط

های باکتری حاوی نرم آگار کشت محیط شدند. تلقیح گرادانتیس درجه

های حاوی سویه باکتریایی منتخب انتقال و هر پلیت بیماریزا به پلیت

 گذاری شدند.زا گرمخانهدر شرایط اختصاصی رشد باکتریایی بیماری

گیری قطر تکرار و ارزیابی نهایی توسط اندازه 3در  هاآزمایش تمامی

 متر انجام گرفت.د باکتری بر حسب میلیهاله عدم رش

پس از کشت تهیه سوپرناتانت فاقد سلول سویه باکتریایی:        

 5000های حاوی سوسپانسیون تحت شرایط یک شبه باکتری، تیوب

دقیقه سانتریفیوژ شدند. سپس،  10دور در دقیقه و طی مدت زمان 

شده و به تیوب  سازیفاز شناور یا سوپرناتانت فاقد سلول باکتریایی جدا

، به دو بخش تقسیم شد pHگیری استریل انتقال یافت. پس از اندازه

 که نیمی از آن، در راستای جلوگیری از اثرات بازدارندگی اسیدهای

یک نرمال  NaOHسویه باکتریایی منتخب، توسط  توسط شده تولید آلی

 2/0( و در نهایت، از فیلتر سر سرنگی pH =5/6) سازیخنثی

 (.2017و همکاران،  Aminمیکرومتر گذرانده و استریل شد )

زا توسط روش میکروتیتر مهار رشد عوامل بیماری بررسی       

( انجام شد. بر این 2008) Ringøاین آزمایش براساس روش پلیت: 

میکرولیتر از سوپرناتانت فاقد سلول استریل سویه باکتریایی  50 اساس،

های بیماریزا یکرولیتر از سوسپانسیون باکتریم 10همراه منتخب را به

های داخل چاهک( بهTSBبه محیط کشت اختصاصی هر باکتری )

تایی در سه تکرار تلقیح گردید. تمامی موارد مذکور  96میکروپلیت 

برای سوپرناتانت فاقد سلول خنثی شده نیز اعمال شد. خوانش پلیت 

اده از دستگاه االیزا ساعت با استف 24در لحظات صفر و  630ODدر 

، آمریکا( انجام و نتایج براساس عملکرد BioTek ELX808ریدر )

(، مقادیر 1 )فرمول زیر شده بازدارندگی ارزیابی شد. براساس فرمول ارائه

 تر از یک به معنی مهار رشد عامل بیماریزا،عملکرد بازدارندگی کم

د عامل بیماریزا تر از یک به معنی رشعملکرد بازدارندگی بیش ریمقاد

و عملکرد بازدارندگی برابر با یک، به معنی عدم مهار عامل بیماریزا 

 (.2017و همکاران،  Mukherjee) باشدسوپرناتانت باکتریایی می توسط

 ییایسوپرناتانت باکتر شده ثبت OD بازدارندگی= عملکرد :1 فرمول       

 /(ساعت24تا  طی لحظات صفر) ی شده باکتریاییسوپرناتانت خنث ای

OD  ثبت شده سوسپانسیون باکتریایی عوامل بیماریزا )طی لحظات

 ساعت(24صفر تا 

ها با استفاده از تست دانکن مقایسه میانگین دادهآنالیز آماری:        

درصد از  5داری ، در سطح معنیOne way ANOVAو روش آماری 

 انجام شد. 16نسخه  SPSSافزار طریق نرم
 

 نتایج
تست  براساس منتخب باکتریایی سویه ضدمیکروبی فعالیت       

میکروبی سویه باکتریایی نتایج بررسی اثرات ضد آگار دوالیه:

NABRII66 L. lactis subsp. cremoris  علیه چهار باکتری بیماریزا

گردآوری شده است. بر  2و  1براساس روش آگار دوالیه در شکل 

داری از رشد تمامی طور معنیبه اساس، سویه باکتریایی منتخباین

گیری عوامل بیماریزای مورد مطالعه جلوگیری کرده و براساس اندازه

ترتیب بر رشد عامل ترین اثر بازدارندگی بهقطر هاله عدم رشد، بیش

ترین کم و S. aureus (05/0p<)و  A. salmonicidaبیماریزای  باکتریایی

  نشان داد. E. coliو  L. garvieaeاثر را در ممانعت از رشد 

منتخب براساس روش  باکتریایی سویه فعالیت ضدمیکروبی       

براساس نتایج تست میکروتیتر پلیت، سوپرناتانت  میکروتیترپلیت:

رشد  از توانست NABRII66 L. lactis subsp. cremorisسویه باکتری 

اری دطور معنیبه E. coliو  L. garvieaeجز ها بهتمامی باکتری

گردآوری شده  2(. نتایج این تست در جدول >05/0pجلوگیری کند )

بود  69/4سوپرناتانت باکتری پیش از خنثی شدن، برابر با  pHاست. 

نسبت به حالت نرمال و اولیه محیط  pHدهنده کاهش میزان که نشان

ت طرفی، عملکرد بازدارندگی سوپرناتان بود. از )MRS broth (5/6کشت 

دار رشد عامل زا بیانگر کاهش معنیار رشد عوامل بیماریخنثی در مه

( و اثر >05/0pدر مواجهه با آن بود ) A. salmonicidaبیماریزای 

 (.p>05/0زا نشان نداد )داری در کاهش رشد سایر عوامل بیماریمعنی
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زا، ایجاد شده توسط سویه هاله عدم رشد عوامل باکتریایی بیماری :1شکل 

در تست آگار دوالیه. بر  NABRII66 L. lactis subsp. cremorisباکتریایی 

: Aاساس تصویر باال عوامل بیماریزای مورد آزمایش در هر پلیت عبارتند از: 

L. garvieae  ،B :A. salmonicida ،C :E. coli ،D :S. aureus 
 

 
نتایج مهار رشد چهار عامل بیماریزا توسط سویه باکتریایی  :2شکل 

NABRII66 L. lactis subsp. cremoris  .حروف التین متفاوت در تست آگار دوالیه

باشد. دادهمتر میدار بین هاله عدم رشد باکتریایی بر حسب میلیدهنده اختالف معنینشان

 انحراف معیار بیان شدند. ±ها بر حسب میانگین 
 

ی : نتایج مهار رشد عوامل بیماریزا توسط سویه باکتریای2جدول

NABRII66 L. lactis subsp. cremoris براساس تست میکروتیتر پلیت 

 عوامل بیماریزا

عملکرد بازدارندگی 
سوپرناتانت باکتریایی 

 علیه عوامل بیماریزا

عملکرد بازدارندگی 
سوپرناتانت باکتریایی خنثی 

 شده علیه عوامل بیماریزا

L. garvieae *cD002/0 ±  123/1 1/372  ± 0/037cF 

A. salmonicida 0/042  ± 0/001aA 0/780  ± 0/023aC 

E. coli 1/195  ± 0/004dE 1/366  ± 0/032cF 

S. aureus 0/675  ± 0/036bB 1/114  ± 0/049bD  
دار بازدارندگی رشد هر عامل بیماریزا در دو دهنده اختالف معنیحروف کوچک التین نشان

دهنده اختالف زا بوده و حروف بزرگ التین نشانشکل مجتیمار سوپرناتانت باکتریایی به

باشد شده در مقایسه با یکدیگر می دار عملکرد بازدارندگی رشد سوپرناتانت اولیه و خنثیمعنی

(05/0p<داده .) انحراف معیار بیان شدند ±ها بر حسب میانگین. 

 حثب
ای های در ارتقای فعالیتبالقوهفلور میکروبی موجودات توان        

متابولیسمی و حیاتی دارد. امروزه در بسیاری از مطالعات، وجود 

ها بر فرد در جوامع میکروبی و اثرات متقابل آنهای منحصر بهویژگی

اثبات رسیده است زی بهارتقای رشد و ایمنی موجودات آبزی و خشکی

(Rengpipat  ،؛ 2008و همکارانMerrifield  ،2011و همکاران .)

توانند گوارش می دستگاه در موجود مفید میکروبی جوامع یا هاپروبیوتیک

عبارت دیگر، در بر مهار رشد عوامل مهاجم محیطی اثر بگذارند و به

های شیمیایی عنوان جایگزینی برای درمانعملکردشان به تایید صورت

 Rossland ؛ rateáEsc‐Gallardo ،2017و  Gonçalvesتلقی گردند )

ویژگی بازدارندگی رشد یا آنتاگونیسم باکتریایی (. 2005و همکاران، 

جمله حذف رقابتی در اثر مصرف مواد های مختلف ازتوسط مکانیسم

های باکتریایی لپذیری سلوهای ثانویه و تجمعمغذی، تولید متابولیت

و همکاران،  Balcázar ؛2007و همکاران،  Frickپذیرد )انجام می

دهد مطالعات نشان می(. 2014ان، و همکار  Pérez-Sánchez؛2008

تری بر مراتب بیشهای بومی میکروبی اثرات بهکه استفاده از جمعیت

دلیل زای موجودات داشته و این امر بهعوامل مهاجم یا بیماری مهار رشد

های چسبندگی اختصاصی در غشا و در پی آن استفاده حداکثر جایگاه

و  Nikoskelainenاه گوارش است )از منابع مغذی موجود در دستگ

 های باکتریاییدر مطالعه اخیر مشاهده شد که کلنی (.2001همکاران، 

NABRII66 L. lactis subsp. cremoris  قادر به مهار رشد عوامل

و همکاران  Balcázarزا در روش آگار دوالیه بودند. شایع بیماری

ی اسیدالکتیک ها( پس از بررسی فعالیت ضدمیکروبی باکتری2008)

زا کمان علیه عوامل باکتریایی بیماریآالی رنگینجداسازی شده از قزل

 هایی ازهای اسیدالکتیک شامل سویهتمامی سویه دریافتند که

L. lactis subsp. cremoris هایی از قبیلقادر به مهار رشد باکتری 

A. salmonicida ،L. garvieae  ا تایید بودند که نتایج مطالعه اخیر ر

های باکتریایی اسیدالکتیک علیه کدام از سویهچنین، هیچکند. هممی

 Renibacteriumو  Flavobacterium psychrophilumهای باکتری

salmoninarum نتایج مطالعات دیگر  نشان ندادند. ضدمیکروبی فعالیت

 .L. lactis subspمختلف  هایسویه ضدمیکروبی فعالیت دهندهنشان نیز

cremoris زای ز منابع مختلف علیه عوامل بیماریجداسازی شده ا

استفاده از روش آگار  ا(، ب2006همکاران ) و Akçelik باکتریایی است.

 L. lactis subsp. lactis هیدو سو یکروبیمضد تیفعال ،و چاهک هیال دو

و  نیسینا یهانیوسیباکتر یهایژگیو نییمنظور استخراج و تعرا به

قادر به  هاهیسو ینشان داد که تمام جیکردند. نتا یبررس نیسیکتال

، Listeria innocua لیاز قب زایماریل بواماز ع یمهار رشد انواع مختلف

Enterococcus feacalis  وPediococcus pentosaceus د و ـودنب
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 نداشتند. Bacillus cereusبر مهار رشد عامل  یگونه اثرچیه

Bromberg ( با بررس2005و همکاران )یکروبیضدم یهایژگیو ی 

مشاهده  ،یشده از محصوالت گوشت سازیجدا ییایباکتر هیجدا 800

 قادر به مهار عوامل باکتریایی اسیدالکتیک هیسو 128کردند که 

 L. innocua Lin 11 ،B. cereusو  S. aureus CTC 033 یزایماریب

CTC 001 باکتریایی هیسو کیتنها میان که از این  بودند L. lactis 

subsp. cremoris CTC 204 ( و نیسی)نا نیوسیباکتر دیقادر به تول

قادر به  هیسو نیا ن،یبراالوهعمختلف بود.  یزایماریمهار رشد عوامل ب

 Salmonellaو  E. coli ،Pseudomonas sp. CTC 032مهار رشد 

typhimurium ATCC 1402 العات مذکور و مطالعه . نتایج مطنبود

گر اثر اختصاصی و وابسته به سویه در مواجهه با عوامل حاضر بیان

باکتریایی دیگر است و تفاوت در میزان مهار رشد هر عامل باکتریایی 

چون مواد مغذی در محیط توان به عواملی همزا با دیگری را میبیماری

نی مرتبط دانست و ارتباطات فیلوژ pHو شرایطی از قبیل دمای رشد، 

(Sariñena-Tejero  ؛ 2012و همکارانCosentino  ،2012و همکاران .)

تر از نوع مکانیسم عمل سویه منظور درک بیشدر این مطالعه، به

زای موردنظر، اثرات باکتریایی منتخب در مواجهه با عوامل بیماری

ن با حالت میکروبی سوپرناتانت تهیه شده باکتریایی و مقایسه آضد

( در روش میکروتیتر پلیت بررسی گردید. نتایج این =pH 5/6خنثی )

در اثر تخمیر قندی و در نهایت تولید  pHبررسی نشان داد که کاهش 

 S. aureusزای ای در مهار رشد عامل بیماریآلی، نقش عمده هایاسید

 رشد بازدارندگی بر داریمعنی اثر که است درحالی این داشت.

 L. garvieae  وE. coli چنین، سوپرناتانت باکتریایی و نداشت. هم

 .NABRII66 L. lactis subspسوپرناتانت خنثی شده سویه باکتریایی 

cremoris داری سبب مهار رشد عامل باکتریاییطور معنیبه 

A. salmonicida .های دیگری وجود مکانیسمبه مسئله، احتماالً این شد

فعال عالوه بر تولید اسید  ای ضدمیکروبی زیستنظیر تولید پپتیده

زا اشاره دارد. آلی و اثر بالقوه آن در مهار رشد این عامل شایع بیماری

فعال، امروزه مورد  ترکیباتی از قبیل پپتیدهای ضدمیکروبی زیست

اند و بخشی از ترکیبات توجه بسیاری از محققین این امر قرار گرفته

دهند های اسیدالکتیک را تشکیل میباکتری سلولی تولید شده ازبرون

( Abee ،؛ 1995و همکارانChoi  ،2000و همکاران) اثبات حضور .

های ثانویه در سویه باکتریایی این ترکیبات پپتیدی و سایر متابولیت

باشد. عفونت تری میمنتخب در این مطالعه، نیازمند مطالعات بیش

فورونکولوز،  بیماری تیپیک عامل عنوانبه A. salmonicida جنس از ناشی

شود و با افزایش استرس ماهیان میسبب بروز بیماری قرحه در کپور

(. در این مطالعه، Austin ،2016و  Austinدر ماهیان در ارتباط است )

توانست به  NABRII66 L. lactis subsp. cremorisسویه باکتریایی 

 A. salmonicidaاز رشد  طبیعی، بازدارنده یک عنوان

(، 2010و همکاران ) Zhouجلوگیری کند. مطالعات دیگری مانند 

Balcázar ( 2006و همکاران)  نتایجی مشابه با مطالعه حاضر را ارائه

 in vivo سویه در شرایط ی اینمیکروبد اثرات ضدتایی حال،ند. با ایدادن

نتایج  تری است.زا نیازمند مطالعات بیشدر مواجهه با عوامل بیماری

  NABRII66این مطالعه نشان داد که سویه باکتریایی اسیدالکتیک 

Lactococcus lactis subsp. cremoris  دارای فعالیت ضدمیکروبی

العه بود. چگونگی فعالیت زای مورد هدف در این مطعلیه عوامل بیماری

سلولی باکتریایی و شناسایی ضدمیکروبی، تایید وجود ترکیبات برون

 باشند.ها نیازمند مطالعات تکمیلی در آینده میآن
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