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Abstract 

Background:  Deaths due to cancer have been increasing in many countries in recent years. 
Probiotics are live microorganisms that have beneficial effects on consumer’s health. The aim of this 
study was to investigate antimutagenic and anticancer effects of Lactobacilli strains isolated from 
Tarkhineh in order to select potential probiotic strains. 

Materials and Methods: In this experimental study, 25 strains of Lactobacillus that had 
previously been isolated from Tarkhineh were used. Antimutagenicity test was performed based on 
proposed method of Ames. The results of the test were individuated after comparison between samples 
(suspensions of Lactobacilli) and positive (sodium azide) and negative (distilled water) controls. SPSS 
version 16 was used for statistical analysis. 

Results: Antimutagenic activity was observed only in four strains of Lactobacilli. The 
inhibitory percentage in the four strains of Lactobacilli, in its highest level was equal to 60.38 and in 
its lowest percentage equal to 39.37%. Also, the inhibitory percentage of mutation among the four 
strains in the presence of microsome were significantly different (P<0.05) than the absence of 
microsome. Adding the microsome of rat liver (S9) proved the anticancer effects of four Lactobacilli 
strains.  

Conclusion: Of the 25 strains of Lactobacilli, 4 strains which had the highest antimutagenicity 
effects were chosen as the potential probiotic strains. 
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 ترخینه بررسی اثر ضد جهش و ضد سرطانی باکتریهاي اسید الکتیک جدا شده از
  Amesاز طریق آزمون 
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  چکیده
ها  پروبیوتیک .چند سال اخیر در حال افزایش است  مرگ و میر ناشی از سرطان در بسیاري از کشورها در: هدفزمینه و

هدف این . کند اي هستند که مصرف آنها اثرات مفیدي را در سالمت مصرف کننده ایجاد می هاي زنده میکروارگانیزم
هاي  ل جدا شده از ترخینه به منظور انتخاب سویههاي الکتوباسی مطالعه بررسی اثرات ضد جهش و ضد سرطانی سویه

  .بالقوه پروبیوتیک است
ضد سرطانی   سویه الکتوباسیل به منظور بررسی اثرات ضد جهش و25از   در این مطالعه تجربی،:ها روش و مواد

هاي  بین نمونهنتیجه آزمایش پس از انجام مقایسه .  انجام گرفتAmesزایی مطابق آزمون  آزمون ضد جهش .استفاده شد
. مشخص گردید) آب مقطر(و شاهد منفی ) آزید سدیم(و شاهد مثبت ) سوسپانسیون باکتري الکتوباسیل( مورد آزمایش

  . استفاده شد16 نسخه SPSSجهت آنالیزهاي آماري از نرم افزار 
ن سطح خود برابر با درصد مهار جهش در باالتری . سویه الکتوباسیل مشاهده شد4اثر ضد جهشی تنها در : ها یافته

 سویه در 4چنین درصد مهار جهش در میان این  هم.  درصد بود37/39 ترین سطح خود برابر با پایین  درصد و در38/60
  ).>05/0p(داري بود حضور میکروزوم کبد موش نسبت به عدم حضور میکروزوم داراي اختالف معنی

ت ضد جهشی و ضد سرطانی باالتري را داشتند به عنوان  سویه که اثرا4  سویه الکتوباسیل،25 از :گیري نتیجه
  .هاي بالقوه پروبیوتیک انتخاب شدند سویه

  میکروزوم، سرطان، پروبیوتیک  الکتوباسیل،:واژگان کلیدي
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  مقدمه
زاي موجود در غذا  در حال حاضر ترکیبات جهش

جمله سرطان  ها از و محیط عامل بسیاري از بیماري
مرگ و میر ناشی از سرطان نیز در بسیاري از . )1(باشد می

 .)3، 2(چند سال اخیر در حال افزایش است کشورها در
بنابراین اهمیت درمان سرطان و اثرات جانبی مضر ناشی از 

زایی و ضد  سبب شده است که ادعاي اثرات ضد جهشآن 
هاي اسید  ها از جمله باکتري زایی پروبیوتیک سرطان

. الکتیک به شدت مورد توجه و پژوهش قرار گیرد
که ترکیبات شیري تخمیري  هاي زیادي مبنی بر این گزارش

زایی ترکیبات  هاي اسید الکتیک از اثرات جهش و باکتري
. )5، 4( وجود داردکنند میري شیمیایی مختلف جلوگی

 میکروبی -هاي غذایی هاي پروبیوتیک مکمل باکتري
اي هستند که با متعادل نمودن فلور میکروبی دستگاه  زنده

ها اثرات مفیدي را در سالمت  گوارش بر ضد پاتوژن
هاي اسید  باکتري. )6(آورند وجود میه مصرف کنندگان ب

هاي پروبیوتیک  يترین انواع باکتر مالکتیک یکی از مه
باشندکه در طی تخمیر کربوهیدرات اسید الکتیک را به  می

ویژگی منحصر به فرد . کنند میعنوان فرآورده نهایی تولید 
در جلوگیري از سرطان از طریق ها  میکروارگانیسماین 

زا و افزایش قدرت ایمنی سلولی  متابولیزه کردن مواد سرطان
افزایش   سرطان،تولید ترکیبات ضد جهش و ضد بدن،

جذب مواد معدنی و کاهش کلسترول موجب شده تا از آنها 
ترین روش  بهترین و متداول. )7(در رژیم غذایی استفاده شود

زایی مواد شیمیایی و  زایی و سرطان براي تعیین پتانسیل جهش
شناسایی موتاسیون برگشتی در سالمونال  داروهاي جدید

در .  است(Ames) تیفی موریوم به کمک آزمون ایمز
هاي مختلف سالمونال تیفی موریوم  آزمون ایمز از سویه

 که هرکدام داراي یک موتاسیون انتخابی در شود میاستفاده 
یکی از این . )8(باشند اپرون هیستیدین خود می

باعث از دست رفتن غشاء لیپوپلی سکارید ) rfa(ها موتاسیون
ذپذیري ها و نیز باعث افزایش نفو پوشش سطحی باکتري

 که از شود میهاي درشت مانند بنزوپیرن  نسبت به مولکول

زا   و در نتیجه مواد جهشکنند میدیواره سلولی طبیعی عبور ن
چنین  هم. ها عبور کنند توانند از پوشش سطحی باکتري می

تم س باعث حذف مکانیزم سیuvrBموتاسیون کاهشی 
 این جهش حذف. شود می Exision repairترمیمی برشی 

 DNA جهت سیستم ترمیم برش ،کننده ژن کد کننده
 باعث 100TA در سویه 101PKMوجود پالسمید . باشد می

 شده و این uvزایی و یا القایی توسط  افزایش موتاسیون
. )9، 8(سازد ن مقاوم مییسیل پالسمید باکتري را نسبت به آمپی

خاصیت منحصر به فرد این آزمون استفاده از میکروزوم 
زا و سرطان زا   براي فعال کردن مواد جهش)9S( کبدي
زایی  خصوصیات جهش بسیاري از ترکیبات براي بروز. است

) اکسیداتیو یا احیایی(زایی باید از نظر متابولیکی  یا سرطان
فعال گردند و از آنجایی که باکتري سالمونال تیفی موریوم 
قادر به انجام این فعالیت نیست، لذا یک عصاره استریل 

توان به   را میرتیکروزومی از بافت پستانداران مانند م
ترخینه ماده اولیه در تهیه . )10(زایی اضافه نمود آزمون جهش

این . یک سوپ سنتی در نواحی کوهستانی غرب ایران است
ماده متشکل از بلغور گندم است که در دوغ گوسفندي 

ه، هاي مخصوص از قبیل فلفل، رازیانه، زیر خیسانده و ادویه
. شود میزنجبیل و پونه و سایر گیاهان بومی به آن افزوده 

طبخ و مصرف این سوپ بین دامداران و کوچ نشینان قدمتی 
تاریخی دارد و شهرت اعتبارش به دلیل خواص درمانی 

ترخینه در فصل سرما براي درمان . مشاهده شده آن است
در . شود زکام و کاهش عالیم آنفوالنزا طبخ و مصرف می

 سویه الکتوباسیل از این ماده غذایی 25قیقات قبلی تح
هدف این تحقیق . )11(جدا گردید) ترخینه( تخمیري -سنتی

هاي  بررسی خصوصیات ضد جهشی و ضد سرطانی سویه
هاي  عنوان الکتوباسیله الکتوباسیل جدا شده از ترخینه ب

هاي بالقوه  انتخاب آنها به عنوان سویه بومی ایران و
  .ستپروبیوتیک ا

  
  ها روش مواد و

 ماه در 4 به مدت 1390این مطالعه تجربی در سال 
 سویه 25. دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز انجام شد
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پس از تلقیح در )  T2,T4,…, T26با کدهاي (الکتوباسیل 
 ساعت در 48 و انکوباسیون به مدت MRS brothمحیط 

 rpm4000 دقیقه با دور 20هوازي به مدت  شرایط بی
ه سپس مایع روئی برداشته شد و رسوب ب. سانتریفوژ گردید

شستشو داده شد به  )=4/7pH (فسفاتدست آمده با بافر 
طوري که کدورت سوسپانسون حاصل برابر با نیم مک 

باکتري مورد استفاده در آزمون ایمز سالمونال  .فارلند شد
 از  به صورت دیسک مستقیما100TAًتیفی موریوم 

ایمز دریافت و در محیط نوترینت براث کشت داده پروفسور 
هاي تایید سوش  شد و از کشت شبانه جهت انجام آزمون

هاي زیرجهت تایید سویه مورد نظر مورد  روش .استفاده شد
  :استفاده قرار گرفت

در این آزمون از دیسک آغشته به : Rfaجهش 
محیط کشت نوترینت آگار  و درصد 1کریستال ویوله 

درجه  37 ساعت در انکوباتور 12د و به مدت استفاده ش
  .گراد قرار داده شد سانتی

 در سویه uvحساسیت به پرتو: UvrBجهش 
در این آزمون نیمی از پلیت با  .کند میمورد نظر را تایید 

 سانتی متري از 33در فاصله  کاغذ آلومینیومی پوشانده شد و
ا قرار  ثانیه پرتویابی انجام گرفت و ب8 به مدت uvالمپ 

 37 ساعت در انکوباتور 24 تا 12دادن درب پلیت به مدت 
  .گراد قرار داده شد درجه سانتی

 از نظر وجود 100TA سویه: R-Factorتست 
در .  مقاومت به آمپی سیلین مورد آزمایش قرار گرفتعامل

 میکروگرمی بر روي 10این آزمون دیسک آمپی سیلین 
 24 تا 12 به مدت سطح محیط نوترینت آگار حاوي باکتري

  .گراد قرار داده شد  درجه سانتی37ساعت در انکوباتور 
زایی سوسپانسیون  مراحل تعیین قدرت ضد جهش

هاي مورد آزمایش با استفاده از سالمونال تیفی  الکتوباسیل
 ،100TAلیتر کشت تازه شبانه   میلی1/0موریوم با آمیختن 

 1/0 باسیل،لیتر از سوسپانسیون باکتري الکتو  میلی1/0
لیتر ماده   میلی1/0 لیتر محلول هیستیدین و بیوتین و میلی

لیتر   میلی2زاي آزید سدیم در لوله آزمایش حاوي  جهش
سپس محتویات این لوله . تاپ آگار استریل صورت گرفت

 ثانیه تکان دهی در شیکر به طور یکنواخت در 3پس از 
 48ت به مد سطح محیط گلوکز آگار حداقل گسترده شد و

. گراد قرار گرفتند  درجه سانتی37 ساعت در انکوباتور
منفی نیز لحاظ شد به  چنین در این آزمون کنترل مثبت و هم

لیتر آب مقطر و   میلی1/0طوري که کنترل منفی شامل 
. باشد میلیتر ماده آزید سدیم   میلی1/0کنترل مثبت حاوي 

پس از . زمان در نظر گرفته شد  پلیت هم3براي هر آزمایش 
 در این تحقیق .ها شمارش شدند دوره گرمادهی باکتري

 5زایی از   کبد موش جهت آزمون ضد سرطان9Sبراي تهیه 
.  گرم استفاده شد200-250موش رت نر با وزن تقریبی 

 شبانه روز دور از غذا قرار گرفتند تا میزان 1ها به مدت  موش
حد خود کبد آنها به باالترین   در450pآنزیم سیتوکروم 

 استریل حیوان را به روش قطع و سپس با وسایل کامالً برسد
 موالر 1/0نخاع کشته و کبد را خارج نموده با کلرید پتاسیم 

شستشو داده و سپس با قیچی استریل خرد و له شده و به 
سپس محلول . شد سانتریفوژ 9000دور   دقیقه با10مدت 
 .یره شدگراد ذخ  درجه سانتی-80 در دماي) 9S(روئی 

زایی مطابق روش ذکر شده در آزمون  آزمون ضد سرطان
زایی انجام شد با این تفاوت که عالوه بر افزودن  ضد جهش

هاي شاهد مثبت  موادي که در باال ذکرشد به هر یک از لوله
 اضافه 9Sلیتر مخلوط   میلی1/0و منفی و لوله حاوي نمونه 

  .شد
 درصد بازدارندگی مطابق فرمولی که توسط

 انجام )12( ارائه گردید1986 در سال نهمکارا واونگ 
 : گرفت

د بازدارندگی  درص  =(1-T/M)×  100  
تعداد کلنی برگشتی در حضور  Tدر این فرمول 

 تعداد کلنی برگشتی در کنترل Mزا و  نمونه و ماده جهش
در این فرمول تعداد کلنی موجود در کنترل  .مثبت است

کلیه . ید کم شودمنفی از صورت و مخرج کسر با
هاي آماري در این مطالعه با استفاده از نرم افزار  تحلیل

SPSS جهت تجزیه و تحلیل آماري در .  انجام شد16 نسخه
مورد اطالعات کمی روش آماري آنالیز واریانس یک طرفه 

ها به صورت  استفاده گردید و نتایج آزمایش
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 ماريمعیار استنتاج آ. انحراف معیار گزارش شد±میانگین
05/0p≤ نظر گرفته شد  دردار معنی.  
  

  یافته ها
 در 100TAتایید ژنوتیپ سویه سالمونال تیفی موریوم 

  . آورده شده است1جدول 
در سویه جهش یافته به علت فقدان نسبی لیپوپلی 
ساکارید در پوشش سطح باکتري کریستال ویوله به داخل 

. کند مییجاد متر را ا  میلی14دیواره نفوذ کرده و هاله حدود 
 R-Factorسیلین به علت وجود پالسمید  مقاومت به آمپی

عدم رشد در ناحیه پرتو دیده مشاهده گردید . مشاهده شد
  ). 1جدول (باشد می UvrBکه نشان دهنده جهش 

  
 مشخصات ژنوتیپی سویه سالمونال تیفی موریوم .1جدول 

100TA  
   سویه

جهش  rfaجهش   مورد آزمایش
UvrB 

-Rپالسمید 
Factor 

  سالمونال
  +  +  +   تیفی موریوم

 
سویه الکتوباسیل  25 در بررسی اثر ضد جهشی

اثر ضد )  9T و 2T ،4T،5T( سویه4 ،جدا شده از ترخینه
ها  نشان دادند به  جهشی باالتري را نسبت به سایر سویه

 برابر با 9T طوري که باالترین درصد بازدارندگی در سویه
ترین درصد بازدارندگی در  پایین  بود و درصد38/60

دست ه نتایج ب.  گزارش شد درصد37/39 برابر با2Tسویه
 سویه 4آمده از این پژوهش نشان داد که از میان این 

 اثر ضد جهشی اونگ سویه براساس فرمول 3الکتوباسیلوس 
. باشد می سویه اثر ضدجهشی متوسط را دارا 1قوي و 

ظر به طور هاي مورد ن چنین مشخص گردید که سویه هم
ي در خاصیت ضد جهشی رشد کلنی نسبت به دار معنی

). >05/0p(اثر دارند) آزید سدیم و آب مقطر( ها کنترل
هاي الکتوباسیل جدا شده از ترخینه  بنابراین تعدادي از سویه

براي بررسی اثر ضد . اثر ضد جهشی باالیی را نشان دادند
ابولیکی  براي فعال شدن مت9Sسرطانی پس از اضافه کردن 

هاي  سویه. هاي مورد نظر آزمون ایمز تکرار گردید سویه
2T ،4T، 5T 9 وT زائی  اثر بیشتري در خاصیت ضد سرطان

ي بین دار معنیها داشتند و تفاوت  رشد کلنی نسبت به کنترل
 وجود 9Sعدم حضور  ها در حضور و سویه

به طوري که باالترین درصد بازدارندگی ) >05/0p(داشت
  و درصد12/68 سویه 4 در میان این 9Sدر حضور 

در نتیجه این .  بود درصد80/53ترین درصد برابر با  پایین
علیه میکروزوم کبد  ها نیز اثر ضد سرطانی قوي را سویه

 سویه 4جهشی و ضد سرطانی  اثرات ضد. موش نشان دادند
 2 جداول(الکتوباسیل جداشده در هر دو آزمایش تایید شد

  ).3 و

  
 در حضور و عدم حضور 100TA سویه الکتوباسیلوس با استفاده از سالمونال تیفی موریوم 4نتایج حاصل از اثر ضد جهش زایی  .2جدول 

9S  
تعداد کلنی سالمونال تیفی   ي برگشتیها نیتعداد کل

  +)100TA )9Sموریوم 
تعداد کلنی سالمونال تیفی 

  )-100TA )9Sموریوم 
  3  2  1  3  2  1  نمونه هاي آزمایشی

  383  408  364  448  444  452  نترل مثبتک
  4  7  11  8  8  7  کنترل منفی

2T 192  220  221  228  236  244  
4T 176  174  195  176  172  200  
5T 165  170  164  194  212  208  
9T 141  154  149  145  178  149  
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 در حضور و عدم 100TAلمونال تیفی موریوم  سویه الکتوباسیلوس با استفاده از سا4 نتایج حاصل از محاسبه در صد بازدارندگی.3جدول 
  9Sحضور 

 100TAتعداد کلنی سالمونال تیفی موریوم 
)9+S(  

 100TA تعداد کلنی سالمونال تیفی موریوم
)9S-(  

  تعداد کلنی برگشتی
  نمونه هاي آزمایش

میانگین تعداد کلنی 
  برگشتی

میانگین تعداد کلنی   درصد مهار جهش
  برگشتی

  درصد مهار جهش

  -  385±82/54  -  448±94/9  رل مثبتکنت
  -  33/7±72/8  -  66/7±43/1  کنترل منفی

2T 89/40±211  80/53%   84/21±236  37/39%   
4T 79/28±66/181  48/60%   62/37±66/182  47/53%   
5T 98/7±33/166  96/63%   48/23±66/204  74/47%   
9T 29/16±148  12/68%   73/44±33/157  38/60%   

  
  بحث

 که در بررسی اثر دهد مین مطالعه نشان نتایج ای
هاي  ضد جهش و ضد سرطانی سوسپانسیون سویه

زایی آزید سدیم را  توانند اثر جهش  سویه می4 ،الکتوباسیل
 آنگر  این نتایج بیان. به میزان قابل توجهی کاهش دهند

توانند از طریق  هاي الکتوباسیل می  سلولاست که احتماالً
زایی آزید سدیم را  ن، خاصیت جهشاتصال به عامل موتاژ

هاي  وسیله باکتريه هاي دقیقی که ب البته مکانیسم. مهار کنند
اسید الکتیک در جلوگیري از سرطان ممکن است انجام 

ترین علل کاهش  اساسی اما .باشند شود تاکنون ناشناخته می
ها را به تاثیر بازدارندگی آنها  ها با مصرف پروبیوتیک سرطان

زا یا پیش سازهاي این مواد، ممانعت از  سرطانبر مواد 
هاي مبدل مواد پیش کارسینوژن به  فعالیت باکتري

زا، فعال کردن  تولید ترکیبات ضد جهش ها، کارسینوژن
 روده جهت کاهش PHسیستم ایمنی میزبان و یا کاهش 

از طرفی . )13(دانند هاي میکروبی مربوط می فعالت
ترین انواع  از مهماسید الکتیک یکی  هاي باکتري
 باشندکه به راحتی از معده عبور هاي پروبیوتیک می باکتري

شوند و در غیر فعال  اي می  و وارد مجاري رودهکنند می
ها در روده و کاهش ابتال به سرطان نقش  کردن موتاژن
  . کنند میمهمی را ایفا 

در پژوهش حاضر اثر ضد جهش و ضد سرطانی 
ر مطالعه دیگري از ترخینه جدا هاي الکتوباسیل که د سویه
منگی و . مورد بررسی قرار گرفتAmes اند با روش  شده

 تحقیقی را آغاز کردند، به طوري 2006همکاران در سال 
هاي  که آنها نشان دادند که شیر سویاي تخمیر شده با باکتري

ترکیب  اسید الکتیک داراي اثر ضد جهش بر علیه چند
ین در پژوهش دیگري که بر چن هم. )5(باشند زا می جهش

هاي اسید الکتیک انجام شده مشخص شد که  روي باکتري
زایی  ها اثرات ضد جهش برعلیه ترکیبات جهش این باکتري

 نشان Bنیتروزو و آفالتوکسین  -N چون بنزوپیرن، هم
هاي انجام شده  این تحقیق با نتایج بررسی. )14-16(دهند می

هاي اسید الکتیک هم  تريهاي اخیر در مورد باک در طی سال
زاي آزید سدیم  در این تحقیق از ماده جهش. سوئی دارد
کاربرد روش ایمز در این تحقیق به عنوان  .استفاده شد

زا بودن مواد  آزمونی استاندارد و دقیق جهت شناسایی جهش
 اظهار کرد 2005هاکورا در سال . باشد میشیمیایی مختلف 

تا زمانی که در یک فعالیت که بسیاري از مواد ضد سرطانی 
مانند و  آنزیمی الکترودینامیک وارد نشوند غیر فعال می

سالمونال ( متصل شوند، لذا چون باکتري DNAتوانند به  نمی
) 9S( از عصاره کبد باشد میفاقد این سیستم ) تیفی موریوم

 است براي 450P-448که حاوي سیستم فعال سیتوکروم 
در تحقیق حاضر . )17(شود میه فعال سازي این مواد استفاد

 نیز با اضافه نمودن میکروزوم کبد موش اثر ضد جهشی در
 سویه افزایش یافت که نشان دهنده اثر ضد 4هر 

در تحقیقی که . باشد میها  قوي این باکتري سرطانی
 صورت 2007همکاران در سال  و درکشورمان توسط مبارز

گرفت مشخص شد که سلول زنده الکتوباسیلوس 
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اسیدوفیلوس و الکتوباسیلوس بولگاریکوس جدا شده از 
نیتروفلورن -2ماست ایرانی اثر ضد جهشی باالئی را علیه 

در تحقیق حاضر نیز سلول زنده . )18(دهند نشان می
هاي الکتوباسیل اثر ضد جهشی باالئی را برعلیه آزید  باکتري

  .سدیم نشان دادند
نعت هاي اسید الکتیک در بحث ص اهمیت باکتري
در این مطالعه مشخص . )19(شود میو سالمت هر روز بیشتر 

 سویه الکتوباسیل اثر ضد جهش باالتري را بر 4گردید که 
ها نشان  زاي آزید سدیم نسبت به سایر سویه علیه ماده جهش

 سویه داراي اثر 3  اونگ،دهند و مطابق با فرمول می
  سویه داراي اثر ضد جهشی متوسط ویکضدجهشی قوي و 

از . تري را نشان دادند ها اثر ضد جهشی ضعیف سایر سویه
هاي مختلف  هاي سویه طرفی کشور ما یکی از وارد کننده

هاي  هاي آنها طی سال هاي اسید الکتیک و فرآورده باکتري
که هدف ما در این تحقیق  با توجه به این. گذشته بوده است

است وده بهاي داراي پتانسیل پروبیوتیک بومی  انتخاب سویه
توان با تهیه بانک میکروبی مناسبی از این  در نتیجه می

هاي مختلف ایجاد  ها، امکان بررسی بیشتر را در زمینه یافته
  . کرد

  
  نتیجه گیري
هاي حاصل از این مطالعه نشان داد که  یافته

هاي الکتوباسیل جدا شده از ترخینه داراي  سویه تعدادي از
باشند، به طوري  یی میاثرات ضد جهش و ضدسرطانی باال

هاي بومی الکتوباسیل مورد آزمایش  که اضافه نمودن سویه
تواند تا حد  جمله محصوالت لبنی می به مواد غذایی از

زیادي تاثیرات سالمت بخشی را براي مصر ف کنندگان 
  . محصوالت پروبیوتیک بر جاي گذارد

ها به عنوان  که این سویه بنابراین قبل از این
هاي لبنی تخمیري مورد  آغازگر در فرآوردههاي  کشت

استفاده قرار بگیرند، الزم است که خصوصیات دیگر و 
چنین بقاء آنها در سیستم گوارشی مورد بررسی قرار  هم

هاي پروبیوتیک بومی  گیرد، تا بتوان آنها را به عنوان سویه

هاي پروبیوتیک بومی ایران  معرفی و درکلکسیون باکتري
  . نمودثبت و نگهداري

هاي بومی،  توان با دستیابی به سویه چنین می هم
هاي صنایع  شناسایی آنها و به کارگیري صنعتی از آنها هزینه

  . داخلی را به میزان قابل توجهی کاهش داد
  

  قدردانی تشکر و
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران  بدین وسیله از

ر و تقدی شمال و دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز
در ضمن این مقاله منتج شده از پایان نامه  .شود میتشکر 

هاي   شناسایی مولکولی باکتري"کارشناسی ارشد با عنوان 
اسید الکتیک جدا شده از ترخینه و بررسی اثر ضد جهش 

 .باشد می "آنها 
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