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استخراج شده از  توسط سویه های مختلف باکتری های الکتوباسیل اثر بیوفیلم تشکیل شده

سیتوژنززای لیستریا مونوباکتری های بیماری بر رشد  لبنیات بومی آذربایجان شرقی  
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 چکیده

 یباکتر نیا .گرددیم یماریموجب ب کهاست  یهواز یزا )پاتوژن(  ب یماریب یها یاز باکتر یگونه ا توژنزیمونوس ایستریل یباکتر

و  ییغذا در کارخانجات مواد یباکتر نیا لمیوفی. بچسبدیفلز، چوب و... م شه،یبه سطوح مختلف از جمله ش لمیوفیب لیبا تشک

 کیوتیپروب یها لمیوفی. استفاده از بشودیدر بدن انسان م یماریب جادیباعث ا نیو همچن بجاکنندهجا یباعث انسداد لوله ها یلبن

پس یکی از روش های مورد  باشد ییغذا عیزا در صنایماریب یها لمیوفیب لیکاهش تشک یبرا نیگزیروش جا کی تواندیم

هایی مانند وتیکبیاستفاده از بیوفیلم آنتی قبول برای جلوگیری از تشکیل بیوفیلم توسط باکتری لیستریا مونوسیتوژنز،

 لیاسو از الکتوب شده  یزیرنگ آم یبوم اتیاستخراج شده از لبن یها یدر مرحله اول باکتردر این پروژه . باشدالکتوباسیل می

دت سوم ش یداده شد. در مرحله لیتشک لمیوفیها را کشت داده و ب یسپس در مرحله دوم باکتر شد.حاصل  نانیآنها اطم بودن

ها  لمیوفیب نیتر یقو یدر مرحله بعد .باشد کسانیها  هیدر تمام سو یباکتر زانیشد تا م یساز قیو رق دهیها سنج لمیوفیب

 طیمرحله پاتوژن ها در دو مح نیداده شد. در ششم لیشده، دوباره تشک قیرق یها یاکترب لمیوفیشد. در مرحله پنجم ب یبررس

 کیوتیپروب یاه یشود که باکتر یپاتوژن ها شمرده شد تا بررس یشدند و در آخر تعداد کلون حیدار تلق لمیوفیو ب لمیوفیبدون ب

 مراحل یمختلف در آخر تمام یهیچهار سو بود:صورت  نیابه  جهیرا دارند. نت پاتوژن هااز رشد  یریجلوگ ییتا چه مقدار توانا

از رشد  یریلوگاعث جه بودند بنتوانست یقو اریبس لمیوفیب لیها با وجود تشک یاز باکتر یپاسخ مثبت دادند.  برخ شاتیبه آزما

 جینتا نیا نند.ک یریجلوگتوانستند از رشد پاتوژن ها  یقو لمیوفیب لیاز آنها با وجود تشک یپاتوژن ها بشوند و بالعکس. اما بعض

 یها یوسط باکترت لمیوفیب لیکنترل تشک یبرا یا نهیتوانند به عنوان گزیبالقوه م یکیوتیپروب یگونه ها نیکه ادادند نشان 

 .مصرف کنندگان استفاده شوند یخطر برا جادی، بدون ا ییغذا عیزا در صنا یماریب
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