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 های مقاوم به ونکومایسین انتروکوکگونیستی علیه  های با اثر آنتا شناسایی پروبیوتیک

 
 2سید مهدی قاسمی، 2داریوش شکری، 1بهناز زنگنه کمالی

 
 

چکیده

تیَتیک هحسَس  ّای جایگسیي آًتی ّای اًتخاتی هحذٍد تِ عٌَاى هشکل جذی هطرح است ٍ ًیاز تِ درهاى هقاٍم تِ ًٍکَهایسیي تا درهاى اًترٍکَکتاکتری  مقدمه:

 .ّا تَد ّای هقاٍم تِ ًٍکَهایسیي ٍ تیَفیلن آى ثر تر سَیِؤّای ه جذاسازی ٍ شٌاسایی پرٍتیَتیک هطالعِ،است. ّذف از ایي 

ّای هقاٍم تِ ًٍکَهایسیي  تیَتیکی، سَیِ از چٌذ تیوارستاى شْر اصفْاى جذاسازی ٍ تا تست حساسیت آًتی اًترٍکَک ّای ًوًَِ ،تجرتی ی در ایي هطالعِ ها: روش

هختلف شاهل  ّای ّا تست ثرتریي پرٍتیَتیکؤّا هَرد تررسی قرار گرفت ٍ تعذ از اًتخاب ه ّای پرٍتیَتیک هختلفی علیِ آى اًتخاب شذًذ. اثر ضذهیکرٍتی تاکتری
ّا ٍ هیساى تَلیذ اسیذالکتیک  ّا تِ اًجام رسیذ. هکاًیسن هْاری ایي پرٍتیَتیک ( تر رٍی آىMBC( ٍ کشٌذگی )MICتریي غلطت هْاری ) هذت زهاى کشٌذگی ٍ کن

 .یی تاال هَرد هطالعِ قرار گرفتآتریي هکاًیسن هْاری تِ رٍش کرٍهاتَگرافی تا کار تِ عٌَاى اصلی

ّای حساس تَد. دٍ تاکتری  تیَتیک ی هقاٍم تِ ًٍکَهایسیي تَدًذ ٍ لیٌَزٍلیذ جس هعذٍد آًتی سَیِ 46جذاسازی شذ کِ  اًترٍکَکی  ًوًَِ 350تعذاد  ها: یافته

ثر تَدًذ ؤّا ه تیَفیلن آى ّای اًترٍکَک هقاٍم تِ ًٍکَهایسیي ٍ علیِ تواهی سَیِ کِالکتَتاسیلَس پالًتارٍم ٍ  پذیَکَکَس اسیذ الکتیکیّای  تِ ًام پرٍتیَتیک
ٍ کشٌذگی  MIC( Minimum inhibitory concentrationتریي غلطت هْاری ) ساعت ٍ کن 12جذاسازی شذ. هذت زهاى کشٌذگی ایي دٍ پرٍتیَتیک پس از 

(Minimum bactericidal concentration )MBC  ّای  لیتر تَد. ّوچٌیي تست هیلی هیکرٍگرم تر 1لیتر ٍ  هیکرٍگرم تر هیلی 5/0تِ ترتیة تراتر غلظت
تِ هقذار  الکتَتاسیلَس پالًتارٍمتیَتیکی تَد. هقذار اسیذ الکتیک هَجَد در پرٍتیَتیک  زایی ٍ عذم ٍجَد هقاٍهت آًتی ی عذم تیواری  دٌّذُ زایی هختلف، ًشاى تیواری

 .لیتر تَد هیلی 100گرم در  1/1تِ هیساى  پذیَکَکَس اسیذ الکتیکیٍ در  5/2

ّای هقاٍم تِ ًٍکَهایسیي ًشاى  ضذتیَفیلوی تسیار هٌاسة ایي دٍ پرٍتیَتیک تا تَلیذ هیساى تاالی اسیذالکتیک علیِ تواهی سَیِ خَاص ضذهیکرٍتی ٍ گیزی: نتیجه

 .تاشذ ّا هی ی خَاص هطلَب ٍ تالقَُ آى دٌّذُ

 پرٍتیَتیک ؛ًٍکَهایسیي ؛اًترٍکَک ؛تیَتیکی هقاٍهت آًتیتاکتری؛  واژگان کلیدی:

 
های مقاوم به  انتزوکوکگونیستی علیه  های با اثز آنتا شناسایی پزوبیوتیک .سیذ هْذی قاسوی، زًگٌِ کوالی تٌْاز، شکری داریَش ارجاع:

 532-538(: 680) 40؛ 1401هجلِ داًشکذُ پسشکی اصفْاى . ونکومایسین

 

 مقدمه

ّکا   تیَتیک   ّا تِ آًتی تاعث هقاٍم ؽذى تاکتزی ،صًتیکیایجاد تغییزات 

عکمه  ٍ   ی ّای افلی در حَسُ گزدد کِ اهزٍسُ تِ یکی اس چالؼ هی

(. اس هیکاى  2 ،1تْذاؽ  عوَهی در کک  هْکاى تثکذی  گؾکتِ اعک        

ٍ   تاکتزی ّکای هقکاٍم تکِ ًٍکَهایغکیي     اًتزٍککَ   ،ّای هقکاٍم تکِ دار

 Vancomycin-resistant Enterococcus )VRE   اٍلککیي تککار در

در ارٍپکا گکشارػ    1986در آهزیکا ٍ پکظ اس آى در عکال    1980عال 

تٌاعلی،  -ّای ادراری ّا قادر تِ ایجاد عفًَ  اًتزٍکَکَط(. 2ؽذًذ  

اًذٍکاردی ، هٌٌضی ، التْاب هجاری ففزاٍی، عفًَ  خَى، عفًَک   

 (.3تاؽکٌذ    اى هیّای ًَساد داخ  ؽکوی ٍ لگٌی، عفًَ  هلذی ٍ عفًَ 

سایکی ٍ ٍهکَد    ّا تا تعذاد سیادی اس فاکتَرّکای تیوکاری   اًتزٍکَکَط

تیَتیکی هختلک  اس هولکِ ًٍکَهایغکیي ککِ در      ّای هقاٍه  آًتی صى

ّا هغکز  اعک     تغیاری اس هَارد تِ عٌَاى خظ آخز درهاى تز علیِ آى

ّکا تکا چکالؼ هکذی      تِ هعض  هذی تثذی  گؾتِ اعک  ٍ درهکاى آى  

 (.5، 4گزدیذُ اع    هَاهِْ

ّا تا خَاؿ تغیار هفیذ اهزٍس در درهاى یکا کوک  تکِ     پزٍتیَتی 
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ِ    درهاى در تیواری اًکذ. اس هولکِ    ّای هختلفی هَرد تَهکِ قکزار گزفتک

ّکای   ّای عفکًَی ٍ اس هولکِ تکاکتزی    ّا علیِ تیواری اثزات هْاری آى

 (. 7، 6سای هختل  ًؾاى دادُ ؽذُ اع    تیواری

ّای تکا فعالیک  ٍعکیل علیکِ      کِ هذاعاسی پزٍتیَتی هایی  اس آى

ّا تکزای کوک  تکِ درهکاى ٍ      ٍ اعتفادُ اس پزٍتیَتی  VREّای  عَیِ

ّا کوتز هَرد تزرعی قزار گزفتِ، لذا ایي هغالعکِ تکا    کٌتزل ایي تاکتزی

ّکای   ّذف هذاعاسی ٍ ؽٌاعایی تیَؽکیویایی ٍ هلککَلی پزٍتیَتیک    

ِ  ثز تز هْار عَیِؤه ًٍکَهایغکیي ٍ تعیکیي خقَفکیات     ّای هقاٍم تک

 .  ّا اًجام گزف  ّای هْاری آى ضذ تیَفیلوی ٍ هکاًیغن

 

 ها روش

ٍِل 350تجزتی تز رٍی  ی در ایي هغالعِ تکِ دعک  آهکذُ اس     اًتزٍککَ   ایش

َاًت عکَختگی،        ًوًَِ ّای تالیٌی کِ ؽکاه  ادرار هیکاًی، خکَى، سخکن، عک

 تغتزی ٍ عکزپایی اس دی تزؽحات چزکی ٍ هایل هغشی ًخاعی در تیواراى 

ٍِل 1399 هاُ تا دی 1398 هاُ ّکا تکِ کوک      تَد، اًجام گزف . ؽٌاعایی ایش

تیَگزام تکا رٍػ   ّای فٌَتیپی  ٍ اًجام آًتی رٍػ ّای تیَؽیویایی ٍ آسهَى

 ّککای تجککاری  تککا(ز( تککا اعککتفادُ اس دیغکک   -دیغکک  دیفیککَصى  کزتککی 

 Mast Co.UK      اًجککام ٍ ًتککای  تککا اعککتفادُ اس هککذٍل اعککتاًذارد ) 

CLSI 2020  Clinical & Laboratory Standards Institute)  تککا

ّکای   هتز تزرعکی ؽکذًذ. دیغک     گیزی قغز ّالِ تز حغة هیلی اًذاسُ

 عککیلیي  هیکزٍگککزم(، آهپککی  30هککَرد اعککتفادُ ؽککاه : لیٌشٍلیککذ     

 هیکزٍگککککزم(، هیٌَعککککیکلیي  30هیکزٍگککککزم(، تیکککککَپمًیي   10 

 هیکزٍگزم( تَدًذ. 5هیکزٍگزم( ٍ عیپزٍفلَکغاعیي   30 

ّککای  ثز تککز تککاکتزیؤّککای هکک تککِ هٌرککَر هذاعککاسی پزٍتیَتیکک 

  ِ پزٍتیَتیکک  اس  ی عککَیِ 79قثکک ،  ی هذاعککاسی ؽککذُ در هزحلکک

ّای  وًَِهحقَالت لثٌی اس هٌاعق هختل  اعتاى اففْاى ٍ ّوچٌیي ً

عکاسی ٍ هذاعکاسی    آٍری ؽکذ. غٌکی   غیزلثٌی اس هولِ ٍاصیٌکال هوکل  

تکزا    Man, Rogosa and Sharpe )MRS ّکا در هحکیظ    تکاکتزی 

 (.7  ّای قثلی تِ اًجام رعیذ عثق رٍػ

پزٍتیَتی  تا رٍػ اًتؾکار در  ّای  تزرعی اثز ضذهیکزٍتی عَیِ

، عَعپاًغکیًَی تکا ککذٍرت    چاّ  پلی  اًجام گزف . در ایي رٍػ

ّکای هقکاٍم تکِ ًٍکَهایغکیي تْیکِ ٍ تکِ        اًتزٍککَ  فارلٌذ اس  ًین ه 

فَرت چوٌی رٍی هحیظ هَلز ّیٌتَى آگار کؾ  دادُ ؽذًذ، عکپظ  

هتز تز رٍی هحیظ هذکَر تا اعکتفادُ اس پکی    هیلی 6ّایی تا قغز  چاّ 

ّای  هیکزٍلیتز اس تاکتزی 100پی  پاعتَر اعتزی  ایجاد گزدیذ. عپظ 

ّا تِ ّکز   ل رٍی آىتزا  ٍ های MRSپزٍتیَتی  رؽذ کزدُ در هحیظ 

ِ  35دار در دهکای   CO2چاّ  اضافِ ٍ در هار  گکزاد   عکاًتی  ی درهک

ّکای   سهاى در هیکزٍتیتز پلی  در چاّ  تزای کؾ  ّناًکَتِ گزدیذًذ. 

 Minimum inhibitory concentration) MICای ٍ تعیکیي    خاًِ 24

  ٍMinimum bactericidal concentration )MBC ،200 لیتککز هیلککی 

ّکای   ّکای خکالـ تکاکتزی    تزا  تْیِ ٍ اس کلٌکی  MRSهحیظ کؾ  

 عکاع  در دهکای    48عکپظ تکِ هکذت     .پزٍتیَتی  در آى تلقیت ؽکذ 

ّکا تکا    هایل رٍیی خالـ اس آى ی درهِ اًکَتِ گزدیذ، پظ اس تْیِ 35

عَعپاًغککیًَی تککا غلرکک  ًککین  اًتزٍکککَ سای  ّککای تیوککاری تککاکتزی

عاختِ ؽذ ( Brain heart infusion تزا   BHIفارلٌذ در هحیظ  ه 

ای اثز هْاری هکایل   خاًِ 24ّای  ٍ تِ رٍػ هیکزٍتیتز پلی  در چاّ 

ّکای هقکاٍم تکِ ًٍکَهایغکیي تکِ       اًتزٍکَ رٍیی دٍ پزٍتیَتی  علیِ 

 ( هَرد تزرعی قزار گزف .  8ٍ ّوکاراى   Shokriرٍػ 

تِ هٌرَر تزرعی تَلیذ تیکَفیلن تَعکظ دٍ تکاکتزی پزٍتیَتیک  ٍ     

ّککای  ّککا تککز رٍی تؾکککی  تیککَفیلن تککاکتزی ّوچٌککیي اثککز هْککاری آى

، تککا اعککتفادُ اس رٍػ هیکزٍتیتککز پلیکک  در   اًتزٍکککَ سای  تیوککاری

ِ  24ّکای   چاّ  ٍ  Jamalای  هغکاتق قغکو  قثلکی( تکا رٍػ      خاًک

تِ ایکي  (. 9آهیشی کزیغتال ٍیَلِ اًجام گزف    ّوکاراى تا رٍػ رًگ

راهی خالی کزدُ ٍ ّکز چاّک  را   ّای پلی  را تِ آ فَرت کِ چاّ 

هیکزٍلیتز عزم فیشیَلَصی ؽغتؾکَ دادُ ٍ تعکذ اس خکالی ککزدى      250تا 

ّکا  در اثکز تؾککی  تیکَفیلن( را تکِ       ّای چغثیذُ تکِ آى  ّا، علَل چاّ 

دقیقکِ رًکگ    15درفذ تِ هکذت   2هیکزٍلیتز کزیغتال ٍیَلِ  200 کو 

 را دارد. عکپظ هجکذدا    کزدین. ایي رًگ قاتلی  اتقال تِ تیَفیلن تاکتزی

ّکا خکالی گزدیکذ.     ی قث  اًجام ٍ هحتَیکات پلیک    ؽغتؾَ هاًٌذ هزحلِ

ّکا   ی هیشاى تیَفیلن تاکتزی دٌّذُ هاًذُ کِ ًؾاى تزای ح  کزدى رًگ تاقی

 ّا ریختِ ؽذ. هیکزٍلیتز اتاًَل خالـ داخ  چاّ  200اع  تِ هقذار 

ز رٍی تک (، Killing time  تزای آسهایؼ هکذت سهکاى کؾکٌذگی   

سا ٍ  هحیظ هَلز ّیٌتَى آگار کؾکتی اس عَعپاًغکیَى تکاکتزی تیوکاری    

هککایل رٍیککی  عککَپزًاتاً ( پزٍتیَتیکک  هککَرد ًرککز تْیککِ ٍ تَعککظ  

ّکای هختلک  هکَرد     در هذت سهکاى گزاد  عاًتیدرهِ  35اًکَتاعیَى 

سا تَعکظ   تزرعی قزار گزفک  ٍ سهکاى کؾکتِ ؽکذى تکاکتزی تیوکاری      

 هحاعثِ ؽذ.ًرز  ّای هَرد پزٍتیَتی 

  تککزای ؽٌاعککایی ًککَال ٍ اعمعککات هَرفَلککَصیکی دٍ تککاکتزی   

ثز هٌتخة تا رٍػ تیَؽیوایی ٍ هلکَلی تِ رٍػ تکثیکز  ؤپزٍتیَتی  ه

تککِ اًجککام رعککیذ. تککزای ؽٌاعککایی هلکککَلی   16S rRNAصى  قغعککِ

اس ی  هف  پزایوز یًَیَرعال رف  تِ ًکام تکا    ،ّای هَرد ًرز تاکتزی

ٍ تزگؾک    27f 5′‐AGAGTTTGATCMTGGCTCAG‐3′تَالی 

 GGYTACCTTGTTACGACTT‐3′‐′5تکا تکَالی    1492rتِ ًکام  

 قثلی در ًرز گزفتِ ؽذ ی اعتفادُ گزدیذ ٍ ؽزایظ آسهایؼ عثق هغالعِ

هَرد ًرکز تکز    ی دع  آهذُ پظ اس تکثیز قغعِِ (. هحقَل ًْایی ت7 

آهیشی قغعکات تکثیکز ؽکذُ تکا رًکگ       درفذ ٍ رًگ 1رٍی صل آگارس 

یذ فح  اًجام ٍاکٌؼ تا تَهِ تکِ دعکتَرالعو    أیاتیذیَم تزٍهایذ ٍ ت

 ؽزک  ًیاصى ًَر  تْزاى، ایزاى( هْ  تعییي تَالی ارعال گزدیذ.
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 بر روی هحیط کشت هولر هینتوى آگار هطالعهزای هورد  های بیواری ها علیه سویه ی عذم رشذ توسط پروبیوتیک . ایجاد هاله1شکل 

 

تزای تعییي ٍهَد ٍ هقذار غلر  اعیذ آلی اعیذ الکتی ، پکظ اس  

ًرکز، تکزای ؽکزک      ی پزٍتیَتی  هَرد ی هایل رٍیی اس دٍ ًوًَِ تْیِ

ٍ تَعظ رٍػ کزٍهکاتَگزافی هکایل تکا     ؽذداًؼ هعیار پارط ارعال 

هتز( هیشاى  هیلی 6/40در  250 اتعاد  C18یی تاال ٍ تا کو  عتَى آکار

 .گزدیذاعیذ آلی هحاعثِ 

 

 ها افتهی

ی غیزحغاط  ( عَیِدرفذ 1/13  46 ،ؽذُ ّای هذا اس تیي عَیِ

تیکَتیکی ایکي    تِ ًٍکَهایغیي تَدًذ. ًتای  الگَی حغاعی  آًتکی 

درفکذ   87 کِ ّای غیزحغاط تِ ًٍکَهایغیي ًؾاى داد اًتزٍکَ 

تیَتی   ّا تِ آًتی  درفذ توًَِ 1تیَتی  لیٌَسٍلیذ،  ّا تِ آًتی ًوًَِ

ِ   43تیکَپمًیي،   تیَتیک  هیٌَعکیکلیي،    ّکا تکِ آًتکی     درفکذ ًوًَک

ّککا تککِ   درفککذ ًوًَککِ 4درفککذ تککِ عیپزٍفلَکغاعککیي ٍ   71/1

عیلیي حغاع  ًؾاى دادًذ. تکا اعکتفادُ اس رٍػ اًتؾکار در     آهپی

ّای  اًتزٍکَ رسیاتی اثز هْاری پزٍتیَتی  علیِ چاّ  پلی  تِ ا

هقاٍم تِ ًٍکَهایغیي پزداختِ ؽذ کِ پظ اس اًجام ایي آسهایؾات 

( دارای اثکز هْکاری کاهک  علیکِ     درفکذ  35/4پزٍتیَتی    2فقظ 

VRE  تَدًذ کِ هْ  ؽٌاعایی ٍ عایز آسهایؾات تکویلی اًتخاب

زرعی کؾ  ّن (. در ت1ؽذًذ ٍ هَرد تزرعی قزار گزفتٌذ  ؽک  

در  ای، خاًککِ 24ّککای  سهککاى در هیکزٍتیتککز پلیکک  در چاّکک    

  تٌکاتزایي  ،کذٍرتی تؾکی  ًؾکذ  5/0ٍ  1ّای  غلر 
 
 ; MIC  ٍ 

1 ; MBC   ًرکککز گزفتکککِ ؽکککذ   لیتکککز در گکککزم تکککز هیلکککی  

 .ال  ٍ ب( 2 ؽک  

ّای پزٍتیَتیک  ٍ   تِ هٌرَر تزرعی تؾکی  تیَفیلن تَعظ تاکتزی

تعکذ اس اضکافِ   ّکا،   اًتزٍککَ  ّا تز رٍی تؾکی  تیَفیلن  اثز هْاری آى

ّایی ککِ پزٍتیَتیک  هکَرد ًرکز      کزدى اتاًَل، هؾاّذُ ؽذ در چاّ 

ٍ  1ّکای    هاًل اس تؾکی  تیَفیلن تاکتزی پاتَصى ؽذُ تکَد، در غلرک   

 (. 3 ؽک   گزدیذرًگی ایجاد ً 5/0
 

 

 
 1غلظت 

 
 5/0غلظت 

 انتروکوک به طور کاهل ههار شذ(  باکتری 1در غلظت یک )الف( و نصف )ب( )در غلظت  11شواره   پروبیوتیک MBCآزهایش . 2شکل 
 

 ب الف
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 بیوفیلن پروبیوتیک هورد نظر. بررسی اثر ضذ 3شکل 

 

دریکافتین ککِ حکذاق      ،در تزرعی آسهایؼ هذت سهکاى کؾکٌذگی  

ّکای   ّای پاتَصى تَعکظ پزٍتیَتیک    سهاى هَرد ًیاس تزای هْار تاکتزی

ّای  ؽٌاعایی ٍیضگی 1(. در هذٍل 4  ؽک  عاع  تَد 12هَرد ًرز 

 هَرفَلَصی  ٍ تیَؽیویایی دٍ تاکتزی پزٍتیَتی  آهذُ اع .

 تکَالی صى  لکَلی دٍ پزٍتیَتی  هَرد ًرز تکا رٍػ َتزرعی هدر 

16sRNA    پکذیَکَکَط اعکیذ   ، هؾخـ ؽذ کِ ایکي دٍ پزٍتیَتیک
 الکتَتاعکیلَط پمًتکارٍم  ٍ  (Pediococcus acidilactici  الکتیکی

 Lactiplantibacillus plantarum)   ُّغتٌذ ٍ در پایگکاNCBI   تکا

 ّککا ثثکک    ّککای تاکغککًََهی  پزٍکککاریَت  تَهککِ تککِ دعککتَرالعو  

 (.11 ،10  گزدیذ

ًؾکاى دادُ ؽکذُ    2اعاط ًتای  تِ دع  آهذُ ککِ در هکذٍل    تز

 19اعکک ، هقککذار اعککیذ الکتیکک  هَهککَد در پزٍتیَتیکک  ؽککوارُ     

لیتز ٍ هقذار  هیلی 100گزم در  5/2( تِ هقذار الکتَتاعیلَط پمًتارٍم 

گزم  1/1(، پذیَکَکَط اعیذ الکتیکی  20 ی پزٍتیَتی  ؽوارُآى در 

 .تاؽذ لیتز هی هیلی 100در 

 

 بحث

ّا ٍ اس هولِ ًٍکَهایغکیي   تیَتی  ّای هقاٍم تِ آًتی اًتزٍکَ  اهزٍسُ

ی حاضز  (. هغالع5ِ  ؽًَذ تِ عَر تقاعذی اس عزاعز دًیا گشارػ هی

تاؽکذ. در ایکي    لیٌَسٍلیذ هکی  VREتیَتی  علیِ  تْتزیي آًتی ،ًؾاى داد

ِ  350پکضٍّؼ اس   درفکذ تکِ ًٍکَهایغککیي    1/13، اًتزٍکککَ ی  ًوًَک

درفذ( ایشٍلکِ   19/1  1هقاٍم تَدًذ. در پضٍّؼ قشٍیٌیاى ٍ ّوکاراى 

اًتزٍکَکَط فاعکیَم  درفذ( ایشٍلِ  56/6  4ٍ اًتزٍکَکَط فکالیظ 
 (. 4  تِ ًٍکَهایغیي هقاٍم تَدًذ

 

 
 های هختلف بر روی هحیط کشت هولر هینتوى آگار بررسی هذت زهاى کشنذگی سوپر ناتانت پروبیوتیک در زهاى. 4شکل 

 h 2 h 4 h 0 اًترٍکَکشاّذ هثثت 

6 h 12 h 24 h 48 h 

96 h 
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 های هورفولوژیک و بیوشیویایی دو باکتری پروبیوتیک  . شناسایی ویژگی1جذول 

 درصد 5/6بایل اسکولیه و تحمل ومک  همولیس تست کاتاالز DNaseتست  بررسی میکروسکپی ی پروبیوتیک مورد وظر شماره

 منفی گاما منفی منفی کوکسی شکل 19

 منفی آلفا منفی منفی باسیلی شکل 20

 

 ها . هقذار اسیذ الکتیک هوجود در هر یک از پروبیوتیک2جذول 

 روش آزمون واحد مقدار ووع اسید آلی کد ومووه

 g HPLC/100 5/2 اسید الکتیک 19

 g HPLC/100 1/1 اسید الکتیک 20

 

 در هجوکَال   ،تیوکار ثثک  ؽکذُ    4013در پضٍّؼ دیگزی اس هیاى 

 (.12  هثث  تَدًذ VREدرفذ( اس ًرز  6/3ًفز   59

ایشٍلکککِ  690اس هیکککاى  ،در پکککضٍّؼ گکککَدرسی ٍ ّوککککاراى 

تزیي هقاٍه  هزتَط تِ لیٌشٍلیذ تا ففز  هَرد تزرعی، کناًتزٍکَکغی 

 (.13 تَد ( درفذ 0ایشٍلِ  

ایشٍلکککِ  86هیکککاى  سادُ ٍ ّوکککاراى، در  در پککضٍّؼ ؽککککَّی 

ّا تکِ ًٍکَهایغکیي هقکاٍم ٍ ّوگکی     ِ درفذ اس عَی 2/42اًتزٍکَ ، 

 (.14  تیَتی  لیٌشٍلیذ حغاط تَدًذ ًغث  تِ آًتی

هذایککِ  203در پککضٍّؼ هؾککاتْی رساس رحوتککی ٍ ّوکککاراى، اس 

درفککذ هقککاٍم تککِ    4/9ٍ  6/24، 3/47، تککِ تزتیککة  اًتزٍکَکککَط

ّکا تکِ    اًتزٍکَککَط عیلیي، ًٍکَهایغیي، تیکَپمًیي تَدًذ. توام  آهپی

 الکتَتاعی (. در اکثز هغالعات تِ کار تزدى 15  اط تَدًذلیٌشٍلیذ حغ
 Lactobacilli) ّا  ّای هقاٍم تِ ًٍکَهایغیي اًتزٍکَ ، تاعث کاّؼ

تاکتزٍ(یکذط  ٍ  الکتَتاعکیلَط تارًغکیم  ککِ   ؽذُ تَد. تا تَهِ تِ ایکي 
ّکای   اًتزٍکَ تعذاد  (Bacteroides thetaiotaomicron  تتایَتاهیکزٍى

ى هَػ ککاّؼ دادًکذ، ایکي ایکذُ هغکز       هقاٍم ِت  ََل ًٍکَهایغیي را در ک

َاى       ؽَد کِ تاکتزی هی َارد هٌاعکثی تکزای اعکتفادُ تکِ عٌک َاسی ه ّای غیزّ

ٍتیَتی  تاؽٌذ. هالة اع  کِ تعذ اس درهاى تا آًتکی  اعکتفادُ اس   ،تیَتیک   پز

َتاعیلَط پاراکاس(ی تاعث تْثَد تْتز  (Lactobacillus paracasei  الکت

 (.6  ّا ؽذ ّای هقاٍم تِ ًٍکَهایغیي در هَػ ٍکَ اًتز

عاکارٍهایغکش   ّای آلواى تکِ درهکاى تَعکظ    در یکی اس تیوارعتاى

 ؾککیا کلککی ًیغکک  یاؽزٍ  (Saccharomyces bullardi  تککَالردی

ِ  پزداختِ ؽذ کِ هٌجکز  تیکَتیکی   ککاّؼ عفًَک  ٍ هقاٍهک  آًتکی     تک

 (.6 گزدیذ  اًتزٍکَکَط فاعیَمًٍکَهایغیي در تاکتزی 

دٍغ پزٍتیَتی  تکزای   MICدر پضٍّؼ رایاًی ٍ ّوکاراى، هیشاى 

دٍغ هعوکَلی تکزای    MICدرفکذ ٍ   25 ± 8/0 اًتزٍکَکَط فکالیظ

درفذ تکَد ککِ حکاکی اس اخکتمف      50 ± 59/1 اًتزٍکَکَط فکالیظ

دار حککذاق  غلرکک  تاسدارًککذگی دٍ ًککَال دٍغ اس رؽککذ  آهککاری هعٌککی

 (.16  تَداًتزٍکَکَط فکالیظ 

ّای پزٍتیَتی  تزخمف تؾکی  آى  تؾکی  تیَفیلن تَعظ تاکتزی

سا دارای اثکزات هفیکذ تکَدُ ٍ اس اّویک       ّکای تیوکاری   تَعظ تکاکتزی 

ٍ  Karimi Darsanakiای تزخککَردار اعکک ، تککِ عککَر هثککال   ٍیککضُ

ّککای  اعککمم کزدًککذ کککِ الکتَتاعککیلَط   2012در عککال ّوکککاراى 

 ّکا  ّغکتٌذ. تکز اعکاط گکشارػ آى    پزٍتیَتیکی دارای اثز ضذاتقکالی   

اتقککال  اس درفککذ 80 حککذٍد تککَد قککادر الکتَتاعککیلَط دلثزٍکککی 

  (.17  هلَگیزی کٌذ Caco-2  ّای تِ علَلاؽزؽیاکلی 

در پککضٍّؼ دیگککزی اس تٌککذری ٍ ّوکککاراى، ًؾککاى دادًککذ دٍ    

الکتَتاعکیلَط  ٍ  الکتَتاعیلَط پمًتارٍمپزٍتیَتیکی  الکتَتاعیلَط 
ؾکیا  یاؽزپکذیزی تکا تکاکتزی     تِ دام اًذاختي ٍ تجوکل  ( قادرًذ تاکاس(ی

عککثة کککاّؼ اتقککال ٍ هککاًل تؾکککی  تیککَفیلن آى در ؽککزایظ  ،کلککی

 (.18  آسهایؾگاّی ؽًَذ

اًتخکاب   الکتیککی  پذیَکَکَط اعکیذ ٍ  الکتَتاعیلَط پمًتارٍم

 ِ اس لحکاػ خقَفکیات دیگکز هاًٌکذ تغک        حاضکز  ی ؽذُ در هغالعک

DNaseفکَرت اس   ککِ در ّکز  تزرعکی ؽکذًذ    ٍ ّوَلیش ًیش ، کاتاالس

ًتکای  آًکالیش   ؽًَذ، تا تَهکِ تکِ    خغز هحغَب هی لحاػ ایي هَارد تی

اعیذ آلی هَهَد در هکایل رٍیکی ّکز دٍ تکاکتزی پزٍتیَتیک ، اثکزات       

 ّا تکِ احتوکال تغکیار سیکاد تکِ حضکَر اعکیذ        هْاری قَی ایي تاکتزی

تزی در ایکي سهیٌکِ ًیکاس     ّزچٌذ تِ آسهایؾات تیؼ ؛گزدد الکتی  تزهی

ًؾاى دادًذ کِ اعیذ الکتیک    ٍ ّوکاراى Jalilsoodدر پضٍّؼ  اع .

تاعکث هْکار رؽکذ     ،الکتَتاعیلَط پمًتارٍمتَلیذ ؽذُ تَعظ تاکتزی 

 .(19 حاضز تَد سا ؽذُ تَد کِ هؾاتِ تا پضٍّؼ  ّای تیواری تاکتزی
 

 گیری وتیجه

هیکزٍتکی ٍ   دارای خکَاؿ آًتکی   ،ؽکذُ  پزٍتیَتیک  هکذا   ی دٍ ایشٍلِ

ِ   آًتی تکا کوک     VREّکای   تیَفیلوی تغیار هٌاعة علیِ توکاهی عکَی

ّکا را   تَلیذ هیشاى ًغثتا  سیاد اعیذ الکتی  تَدًذ کِ خَاؿ هغلَب آى

ّکای   ّکا را تکِ عٌکَاى یککی اس راُ     دّذ ٍ تَاًایی ایي تاکتزی ًؾاى هی

ّای هْکاری اهکي هثک      ّا را تا هکاًیغن تیَتی  هایگشیي احتوالی آًتی

 .دّذ خغز ًؾاى هی تَلیذ اعیذّای آلی تی
 

 تشکر و قدرداوی

 در 2736517 کذ تا ارؽذ کارؽٌاعی ی ًاهِ پایاى حاف  حاضز ی هقالِ

 افکفْاًی  اؽزفی ؽْیذ داًؾگاُ فٌعتی گزایؼ هیکزٍتیَلَصی ی رؽتِ

 تقکذیز  داًؾکگاُ  ایي پضٍّؾی هعاًٍ  سحوات اس ًَیغٌذگاى. تاؽذ هی

 .ًوایٌذ هی تؾکز ٍ
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Abstract 

Background: Vancomycin-resistant Enterococci are considered as a serious problem owing to limited selective 

therapies necessitating alternative antibiotic therapies. The aim of this study was to isolate and identify effective 

probiotics against vancomycin-resistant Enterococci strains and their biofilms.  

Methods: In this experimental study, Enterococci samples were isolated from several hospitals in Isfahan and 

their vancomycin-resistant strains were selected by antibiotic susceptibility testing. The antimicrobial effect of 

various probiotic bacteria against them was investigated. After selecting the most effective probiotics, various 

tests including mortality time and minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal 

concentration (MBC) were performed. The inhibitory mechanism of these probiotics and the amount of lactic 

acid production as the main inhibitory mechanism were studied using high performance chromatography. 

Findings: On total, 350 Enterococci samples were isolated, 46 of which were vancomycin resistant in which 

linezolid was among the few effective antibiotic. Two probiotic bacteria, Pediococcus acidilactici and 

Lactobacillus plantarum, were isolated which were effective against all vancomycin-resistant Enterococci and 

their biofilms. The lethal time of these two probiotics was 12 hours and the MIC and MBC were at 

concentrations of 0.5 µg/ml and 1 µg/ml respectively. Various tests on these two probiotics also showed no 

pathogenicity and no antibiotic resistance. The amount of lactic acid in Lactobacillus plantarum and 

Pediococcus acidilactici were 2.5 and 1.1 g per 100 ml respectively. 

Conclusion: The optimal antimicrobial and antibiofilm properties of these two probiotics alongside producing high 

levels of lactic acid against all vancomycin resistant strains demonstrate their desirable and potential properties. 
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