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 چکیده

استفاده از سایر ترکیبات لزوم : افزایش روز افزون مقاومت های آنتی بیوتیکی باکتری های بیماری زا، مقدمه

غیر شیمیایی از جمله پروبیوتیک ها به ویژه الکتوباسیلوس ها را به عنوان جایگزین آنتی بیوتیک ها، مطرح 

های جداسازی شده از برخی نموده است. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر ضد میکروبی الکتوباسیلوس 

 کلی های یوروپاتوژن بوده است. های سنتی گیالن بر جدایه های بالینی اشریشیا -ماست

پاتوژن از یکی کلی یورو جدایه بالینی باکتری گرم منفی به عنوان اشریشیا 03: در این مطالعه تعداد روش ها

شکده انتقال داده شد و با آزمایشات کلینیک های دولتی رشت جمع آوری و به آزمایشگاه داناز پلی 

 -بیوشیمیایی مختلف مورد بررسی قرار گرفت. سپس با روش انتشار از دیسک حساسیت آنتی بیوتیکی جدایه

نمونه ماست  81تعیین گردید. سپس از نقاط مختلف استان گیالن  CLSIکلی بر اساس استاندارد  های اشریشیا

ی و در مجاورت یخ به آزمایشگاه منتقل شد. پس از غنی سازی و سنتی در ظروف در دار استریل جمع آور

 -آگار کشت و خالص سازی صورت گرفت. سپس حساسیت جدایه MRSرقیق سازی ماست ها، در محیط 

 کلی با دو روش انتشار از چاهک و انتشار از دیسک نسبت به الکتوباسیلوس ها بررسی گردید. های اشریشیا

کلی تایید شد. بیشترین حساسیت جدایه های  جدایه به عنوان اشریشیا 81، جدایه بالینی 03از مجموع  :نتایج

%( و بیشترین 03%( و جنتامایسین)6/11%(، کلرآمفنیکل)833کلی به ترتیب نسبت به ایمی پنم) اشریشیا

آوری نمونه ماست جمع  3از  %( بود.1/30) مقاومت نسبت به سفتریاکسون، سفازولین و سیپروفلوکساسین

 81%( و 30/68) 86جداسازی و خالص سازی گردید. الکتوباسیلوس های شماره  ها شده الکتوباسیلوس

کلی نشان  ( به ترتیب بیشترین اثر بازدارندگی را در روش انتشار از دیسک روی جدایه های اشریشیا11/30%)

 83وط به الکتوباسیلوس شماره همچنین در روش چاهک گذاری بیشترین اثر بازدارندگی به ترتیب مربدادند. 

 81( بود. در هر دو روش کمترین اثر ضد میکروبی مربوط به الکتوباسیلوس شماره %83/16) 81و  (30/38%)

 بود.

: الکتوباسیلوس های جداسازی شده از ماست های سنتی گیالن دارای اثر ضد باکتریایی نسبتاً نتیجه گیری

 یها در درمان عفونت ها کیوتیب یتوان از آن ها همزمان با مصرف آنت یم همین دلیلبه خوبی هستند و 

 نمود. استفادهکلی یوروپاتوژن  اشریشیا از یناش یادرار

 کلی یوروپاتوژن، الکتوباسیلوس، ماست سنتی، گیالن : اشریشیاکلمات کلیدی


