


 

در انتروکوکوس های ایزوله شده از پنیر  ییارزیابی شاخص های بیماریزا

 پنیر رسیده( – تازهپنیر  –دلمه  –لیقوان )شیر گوسفندی 

 

 1یزدی ، فریبا قیامتی2، محمدرضا عدالتیان دوم2، مسعود یاورمنش1مهری جغتایی*

 

 

 گاه فردوسی مشهدکارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی، دانشکده کشاورزی، دانش دانشجوی 1

         استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد 2

 
@gmail.com76aeimjoghat                 

 

باکتری  1011و پنیر رسیده لیقوان مورد بررسی قرار گرفتند. از میان  تازهباکتری های انتروکوکوس ایزوله شده از شیر گوسفند، دلمه، پنیر در این تحقیق 

دیم و درصد نمک کلرید س 0/6، 4، 2ایزوله شده، باکتری های مشکوک به انتروکوکوس به لحاظ ویژگی های فنوتیپی، از نظر خواص بیوشیمیایی ) رشد در 

باکتری بیشترین مشابهت را از تمام جوانب به انتروکوکوس داشتند. بر این  161( مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان داد، حدود pHدرجات مختلف دما و 

رد بررسی و سپس مو Universal)مولکولی)پرایمر های  با استفاده از روش هایبرای تشخیص دقیق تر  نمایندهباکتری به عنوان  01اساس ابتدا 

انتروکوکوس های شناسایی شده  شناسایی شده با استفاده از پرایمرهای اختصاصی گونه های فاسیوم و فکالیس مورد تایید واقع شدند. انتروکوکوس های

 ,ampicillin, penicillin vancomycin, gentamycin, erythromycinسپس از لحاظ مقاومت به ده نوع آنتی بیوتیک متداول )

tetracycline, streptomycin, kanamycin, ciprofloxacin, chloramphenicol, مورد آزمون قرار گرفتند و باکتری های حساس و مقاوم )

بیماریزایی متعدد از جمله خواص ژالتینازی و همولیتیکی با استفاده از روشهای مبتنی بر کشت و  یمشخص گردیدند. همچنین دارا بودن شاخص ها

با استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمراز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان  gelEو  asa1,  van A, van B, ace, cpd, espهای فاکتور

 .های بیماریزایی هستندهای کلینیکی مربوطه حساس بوده اما دارای تعدادی از شاخصبیوتیکداد که انتروکوکوس های مورد بررسی نسبت به آنتی

 انتروکوکوس، ویژگی های فنوتیپی، مقاومت به آنتی بیوتیک، شاخص های بیماریزایی واژگان کليدي:

 

 مقدمه
 این مهم های ویژگی جمله از. است رسیده  اثبات به لیقوان پنیر در انتروکوکوس مختلف های گونه وجود شده، انجام مطالعات و بر اساس تحقیقات

. (11 ؛4؛1) اشاره کرد  پنیر خصوص به لبنی محصوالت در سیترات تجزیه و لیپولیز پروتئولیز،  طریق از مطلوب طعم و عطر ایجاد ها می توان در باکتری

 استافیلوکوکوس و لیستریا جمله از مهم های پاتوژن رشد مانع باشند، می پنیر در غالب های باکتری جمله از که ها انتروکوکوس توسط باکتریوسین تولید

فاسیوم این  و فکالیس های گونه. است شده یلبنی توجه خاص محصوالت در پروبیوتیک عنوان به استفاده برای ها انتروکوکوس به  اخیرا(. 1) شود می

تولید کنندگان   تحریک به منجر مطلوب های ویژگی این تمامی (.9؛ 12) اند رفته کار به محصوالت از بعضی در پروبیوتیک عنوان به میکروارگانیسم

 این تمامی داشتن رغم لیقوان، شده است. اما علی پنیر مچونه لبنی های فراورده از شده ایزوله ذاتی های انتروکوکوس از استفاده برای فرآورد های لبنی

 ا واقع در(. 14) میباشد مدفوعی آلودگی از ای نشانه غذایی محصوالت در آنها حضور و نمیشوند شناخته GRAS عنوان به ها انتروکوکوس ها ویژگی

 باکترمیا، آندوکاردیت، مثل انسان در شایع های عفونت از وسیعی طیف ایجاد در که میشوند شناخته طلبی فرصت های پاتوژن عنوان به انتروکوکوس های

 و بیوتیک آنتی به انواع بیماریزا های انتروکوکوس مقاومت در بروز بر مبنی زیادی از طرف دیگر همچنین گزارشات .دارند نقش سمی سپتی و مننژیت

 عنوان به ها انتروکوکوس دوگانه خواص. (7) است شده باکتری ذکر این توسط شده ایجاد های برعفونت موثر درمانی های روش شدن محدود

 و بپردازند غذایی مواد از شده ایزوله ذاتی های انتروکوکوس دقیق بررسی به تا داشته آن بر را  محققان طلب، امروزه فرصت پاتوژن ای مفید میکروارگانیسم

 انتروکوکوس بررسی پژوهش این از هدف .دهند قرار بررسی مورد لبنی محصوالت در آغازگر را عنوان به استفاده امکان و کننده مصرف برسالمت آنها تاثیر

 آنتی به مقاومت آنها و قابلیت بیماریزایی های شاخص بودن دارا لحاظ به ( پنیر و دلمه شیر، تولید پنیر لیقوان ) مراحل مختلف تولیداز  شده ایزوله های

 عنوان به آنها کارگیری به امکان در نهایت  و انتروکوکوس ها بودن خطر بی تایید در اصل از این تحقیق می تواندمی باشد. نتلیج ح رایج های بیوتیک

 .مورد استفاده قرار گیرد پنیرها ویژه به لبنی فرآورده های  در آغازگر کمک ای و آغازگر
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 ها روش و مواد

 نمونه برداری

تحت شرایط یخچالی به آزمایشگاه  ،از دو کارگاه تولیدی متفاوت در تبریز تهیه شدهماهه(  3روزه( و پنیر رسیده ) 4نمونه های شیر، دلمه، پنیر تازه ) 

و با استفاده از کیسه های استومکر  حجمی -% وزنی2 ر محلول سیترات سدیم سازی دهای دلمه و پنیر، همگنگیری از نمونهمنتقل شدند. برای نمونه

 MRS Agar ،M17های ها بر روی محیط کشتسازی، از تمام رقت، انجام شد. پس از رقیقrpm231دقیقه با دور  2درون دستگاه استومکر به مدت 

Agar  وPCA ( داده شدسی 1/1کشت سطحی )یت ها در دمای سپس پل .سی بر روی هر پلیتC°31  وC°37  در دو حالت هوازی و بی هوازی

ها )رنگ، شکل، های مورفولوژی آنهای حاوی باالترین رقت چند پرگنه به شکل تصادفی و بر اساس تفاوت در ویژگیاز پلیت و در نهایت گرمخانه گذاری

 .ندتحدب و تعقر پرگنه و عمقی یا سطحی بودن پرگنه( انتخاب شد

 تأییدی و بیوشیمیایی هایآزمون

های انتخاب شده،  پس از تهیه الم  و رنگ آمیزی  ضمن ثبت مشخصات مورفولوژیکی پرگنه  ابتدا جدایه های تأییدی بر روی جدایهبرای انجام آزمون

، رشد در C°01و  C°41شد در دمای ر بررسیانتخاب شدند. سپس برای گروه بندی جدایه های مشابه،  های گرم مثبت و کاتاالز منفی برای ادامه آزمون

های گرم مثبت و صورت پذیرفت. کوکسی  M17brothو یا  MRSbrothهای در محیط  0/1و  2/4های  pH% و رشد در 11% و 0/6%، 4غلظت نمک 

 (.10شدند) % بودند به عنوان انتروکوکوس شناسایی 0/6و  4و غلظت نمک  C°41  ،0/1=pHکاتاالز منفی که قادر به رشد در دمای 

 S rRNA16های باکتریایی و تکثیر ناحیه ژن از جدایه DNAاستخراج 

. به این قرار گرفتندمولکولی  تحت آزمایش هایجنس و گونه  دقیق تعیین های بیوشیمیایی انتخاب شدند برایهایی که بر اساس نتایج آزمونجدایه

های مورد استفاده انجام گرفت. پرایمر Qiagenشرکت  DNAبا استفاده از کیت استخراج  هر جدایه استخراج شود که این امر DNAمنظور الزم است تا 

 ، روسیهPCR  (IsoGene Lab)در کیت خشک  PCR. واکنش 1492Rو universal : 27FYMهای عبارت بودند از پرایمر S rRNA16جهت تکثیر ژن 

، PCRانجام گرفت. برای مشاهده نتایج واکنش  ، آلمان(Sensequest)ستگاه ترموسایکلر ( در د2میکرولیتر با برنامه دمایی مناسب) 21در حجم نهایی  

 دقیقه انجام شد.   30ولت و زمان  91%، الکتروفورز، با ولتاژ0/1های حاصل در ژل آگاروز پس از بار گذاری آمپلیکون

 بررسی خواص ژالتینازی و همولیتیکی

س از طی مراحل قبلی به اثبات رسید، به لحاظ دارا بودن خواص ژالتینازی و همولیتیکی مورد بررسی قرار ها پهایی که انتروکوکوس بودن آنجدایه

ها به ، کشت داده شد. پلیتTSA+ 3% gelatinگرفت. به منظور بررسی خاصیت ژالتینازی، از روی کشت خطی خالص هر جدایه بر روی محیط کشت 

ها هاله روشن دیده شد، به عنوان ژالتیناز اینکوبه شدند. جدایه هایی که اطراف پرگنه آن C°4دمای ساعت در  4و  C°37ساعت در دمای  24مدت 

، TSA+ 0% sheep bloodمثبت شناخته شدند. به منظور بررسی خاصیت همولیتیکی ، از روی کشت خطی خالص هر جدایه بر روی محیط کشت 

همولیتیک شناخته شدند. در  این دو آزمایش باکتری -های بتادیده شد، به عنوان جدایه هایی که اطراف آنها هاله شفافکشت داده شد. جدایه

 به عنوان کنترل مثبت استفاده شد.TM  ATCC NO. 20923استافیلوکوکوس اورئوس

 Multiplex PCRهای بیماریزایی با استفاده از تکنیک و بررسی وجود ژن تعیین دقیق گونه انتروکوکوس 

ها از های بیماریزایی موجود در آنهای شناسایی شده و بررسی وجود ژنبه منظور شناسایی دو گونه فکالیس و فاسیوم از بین انتروکوکوس در این مرحله

های اختصاصی اول از پرایمر Multiplex PCRاستفاده شد. این هدف با استفاده از سه واکنش مجزا محقق گردید. در  Multiplex PCRتکنیک 

 espو  asa1 ،gelEهای دوم از پرایمر Multiplex PCR(. در 2111استفاده شد.)کاریاما و همکاران،  VanBو  VanAفکالیس و فاسیوم،  هایگونه

 C°90ها ابتدا دمای استفاده شد. در تمامی واکنش aceو  cpdهای سوم از پرایمر  Multiplex PCR(. در 2114استفاده شد. ونکرچوون و همکاران، 

، C° 01 به مدت یک دقیقه، دمای اتصال:  94°:سازی واسرشته C سیکل با برنامه دمایی مشخص)دمای 31دقیقه جهت فعالسازی، سپس  10ت به مد

 C°72به مدت یک دقیقه( و در نهایت توسعه نهایی با دمای  C°72اول، دوم و سوم، دمای توسعه:  Multiplex PCRبه ترتیب برای واکنش  01و  49

و دو سویه  TM E.faecalis ATCC NO. 21212های کنترل مثبت به کار برده شده در این مرحله شاملباکتری .( 21)ه دقیقه اعمال شدبه مدت د

E.faecalis های عفونی در بیمارستان قائم مشهد که یکی دارای ژنایزوله شده از نمونه VanA  و دیگری دارای ژنVanB باشند.بوده است، می 

 (22)های بکاربرده شده جهت تعیین دقیق گونه و ژنهای بیماریزایییمر. پرا1جدول 



 

 ها نسبت به ده نوع آنتی بیوتیکبررسی حساسیت جدایه

سیلین، ونکومایسین، جنتامایسین، اریترومایسین، تتراسایکلین، سیلین، آمپیهای پنیها نسبت به آنتی بیوتیکبه منظور بررسی حساسیت جدایه

-مک 0/1تا رسیدن به کدورت مناسب )معادل  TSBن، کانامایسین، سیپروفلوکساسین و کلرامفنیکل،  پس از تلقیح  هرجدایه در محیط استرپتومایسی

 Muller Hingtonگرمخانه گذاری شدند. سپس از سوسپانسیون میکروبی به دست آمده بر روی محیط کشت   C°37فارلند(    کشت ها در دمای 

Agar  های آنتی بیوتیک با رعایت فاصله مناسب روی محیط کشت مورد نظر قرار گرفتند.  پس از گرمخانه گذاری در شد و دیسککشت سطحی داده

گیری شد و با توجه به استاندارد های های شفاف اطراف هر دیسک با خطکش اندازهساعت، طول هاله 16-24و طی  زمان  C°37دمای 

CLSI(Clinical & Laboratory standard Instituteجدایه )بیوتیک مشخص شدند.های حساس، حدواسط و مقاوم نسبت به هر آنتی 

  

 بحث و نتایج

جدایه متعلق به جنس انتروکوکوس  46های بیوشیمیایی، ی انتخاب شده بر اساس نتایج تستجدایه 02نتایج آزمایشات مولکولی نشان داد که از میان 

-که هر دو آن ها تنها دو جدایهاز بین تمام جدایه. گونه ی فاسیوم بودند جدایه متعلق به 11جدایه متعلق به گونه ی فکالیس و  0ها بودند که از میان آن

-باشد تولید کردند. این در حالی است که هیچی فعالیت ژالتینازی میحاوی ژالتین، که نشان دهنده TSA، هاله روشن در محیط بودند E.faecalisها 

همولیتیک )فاقد هر گونه -اله شفاف در محیط حاوی خون گوسفند نبوده و تمامی آنها گاماها قادر به لیز کردن خون و در نتیجه ایجاد هیک از جدایه

 خاصیت همولیتیکی( بودند.

 asa1 ،gelEهای جدایه، یک و یا حداکثر دو مورد از ژن 7ی مورد آزمون تنها جدایه 23از میان دوم نشان داد که   Multiplex PCRنتایج حاصل از 

ای که انتروکوکوس فاسیوم جدایه 11اند و اما از میان بیماریزایی را داشته ژن 3های انتروکوکوس فکالیس حداقل یکی از این جدایه را دارا بودند espو 

  E.faecalisهای متعلق به گونه رفت جدایهطور که انتظار میاند. همان( بودهasa1ها فقط حاوی یک نوع ژن بیماریزایی )بودند تنها دو مورد و هر دو آن
 ( همخوانی دارد.1باشند. این نتیجه با نتایج ایتون وگاسون )دارا می E.faeciumهای بیماریزایی بیشتری نسبت به گونه ژن

ژن ای که حاوی جدایه 3(، حاکی از آن است که از بین gelEمقایسه نتایج حاصل از بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی تولید ژالتیناز و دارا بودن ژن مربوطه )

، با وجود داشتن این ژن 2اند و در واقع جدایه شماره تولید ژالتیناز بودند، دو مورد قادر به تولید این آنزیم در آزمایشگاه و بروز خاصیت ژالتینازی بوده

عمل  خاموش ی به صورتاند که این ژن ممکن است در مواردهیچ گونه خاصیت ژالتینازی در آزمایشات نشان نداده است. مطالعات زیادی نشان داده

(. این امر ممکن است به دالیل متفاوتی صورت بگیرد، مثال میزان کم یا تنظیمات منفی بیان ژن و در مواردی تولید 21؛ 16؛ 1کرده و بیان نشود) 

خاموش های ممکن است همین گونهتوانند موثر واقع شوند. از طرفی شرایط آزمایشگاهی با شرایط داخل بدن انسان متفاوت بوده و محصول غیر فعال می

های انتروکوکوس، فعال شده و آنزیم ژالتیناز را های باکتریایی و یا تعداد زیاد باکتریدر بدن انسان، در حضور فلور میکروبی خاص روده، در اثر سینرژیسم

 (.1تولید کنند) 

را به  ace و  cpdها همگی هر دو نوع ژن بودند، بقیه جدایه E.faeciumجدایه که  0که، به جز  سوم نشان داد  Multiplex PCRنتایج حاصل از 

ی فکالیس، نتایج به دست آمده در این پژوهش با نتایج سایر محققین از جمله ایتون و های متعلق به گونهباشند. در مورد جدایهطور همزمان دارا می

، aceاند، مطابقت دارد. به لحاظ ژن های فکالیس گزارش کرده% جدایه111 را در cpd( که وجود ژن 0( و کنزک ماجهنیک و همکاران )1گاسون )

اما در مورد  (.6اند)رده( و بعضی دیگر در مقادیر باالتری گزارش ک22؛3% انتروکوکوس فکالیس )31-01تعدادی از گزارشات وجود این ژن را در حدود 

های ها را در تعداد زیادی از جدایهار بوده است، چرا که هیچ یک از محققین وجود این ژنی فاسیوم نتایج تا حدودی متفاوت و فراتر از حد انتظگونه

های ایزوله % انتروکوکوس فاسیوم1( 3( و مارتین پالترو و همکاران )14(، منو و همکاران )17اند. ناالپاردی و همکاران )گزارش نکرده انتروکوکوس فاسیوم



aceشده از محصوالت لبنی را 
cpdهای انتروکوکوس فاسیوم در این بررسی، % جدایه72رش کردند. این در حالی است که گزا +

ace و  +
اند. البته بوده +

های کلینیکی گزارش شده است های ایزوله شده از نمونههای جنسی قبال نیز در انتروکوکوس فاسیومبه عنوان عامل کد کننده فرمون cpdحضور ژن 

cpd بل توجه انتروکوکوس فاسیوم(. اما تعداد قا22؛ 11)
ace و  +

تواند به در یک ماده غذایی مانند پنیر لیقوان موضوعی بحث برانگیز است. این امر می +

 های خاص موجود در فلور میکروبی هر منطقه باشد.دلیل ویژگی

سیلین و ها نسبت به دو آنتی بیوتیک آمپیکه تمام جدایه دنشان دا ها به ده نوع آنتی بیوتیک متداول مورد نظرنتایج حاصل از بررسی مقاومت جدایه

نشان داده شده است بیشترین مقاومت را نسبت به کانامایسین و  1طور که در شکل های انتروکوکوس فاسیوم همانونکومایسین حساس هستند. سویه

%( و 11%(، اریترومایسین و کلرامفنیکل)44سیلین)%(، پنی00%(، سیپروفلوکساسین)61%( و پس از آن جنتامایسین)111استرپتومایسین )

-نوع آنتی بیوتیک)کانامایسین، استرپتومایسین، جنتامایسین و پنی 4های انتروکوکوس فکالیس نسبت به %( داشتند. در حالی که سویه0تتراسایکلین)

-اند و عالوه بر ونکومایسین و آمپی%( مقاوت داشته21یکلین)%( و تتراسا41%(، اریترومایسین)11% و پس از آن نسبت به سیپروفلوکساسین)111سیلین( 

بیوتیک بوده است و هیچ کدام از نوع آنتی 6و  2، نسبت به اند. حداقل و حداکثر مقاومت در جدایه% حساس بوده111سیلین، نسبت به کلرامفنیکل نیز 

( 11( و فرانز و همکاران)13د. این نتایج مشابهت زیادی با نتایج کلین و همکاران)های مورد آزمایش مقاومت نداشتنها به تمام انواع آنتی بیوتیکجدایه

های انتروکوکوس فکالیس مقاومت بیشتری را در بیوتیک کلرامفنیکل، سویهشود، در تمام موارد به جز آنتیمشاهده می 1طور که در شکل دارد. همان

 اند.های فاسیوم از خود نشان دادهمقایسه با سویه

                 
 ها به ده نوع آنتی بیوتیکنتایج حاصل از بررسی مقاومت جدایه. 1شکل 

 

-بیوتیک مقاومت نشان دادند، اما خوشبختانه نسبت به مهمهای ایزوله شده از مراحل مختلف تولید پنیر لیقوان نسبت به چند نوع آنتیهر چند که سویه

-سیلین( حساس بوده ومقاومت بسیار کمی نیز نسبت به تتراسایکلین و کلرامفنیکل نشان دادهسیلین و پنیهای کلینیکی مربوطه)آمپیبیوتیکترین آنتی

های بیماریزایی و هرچند یافتن شاخص های درمانی دارند.ها و روشبیوتیکها حساسیت کافی نسبت به آنتیدهد که این سویهاند. این نتایج نشان می

ناشی از  یها هاست، اما تاکنون عفونتی پتانسیل بیماریزایی آنهای ایزوله شده از مواد غذایی، نشان دهندهها در انتروکوکوسبیوتیکومت به آنتیمقا

-غذایی بیشتر میهای ها نیست و احتماال ایزولههای بیماریزایی به معنای عملگر بودن آنهای غذایی گزارش نشده است. از طرفی داشتن ژنانتروکوک

 (.19های بیماریزایی باشند تا عامل اصلی ایجاد عفونت)ی شاخصتوانند انتقال دهنده و پخش کننده

ی انتروکوکوس فاسیوم تعلق ( که به گونه10-19های )جدایهجدایه 0جدایه مورد آزمون،  23ها، نشان داد که از میان ی جدایهبررسی نهایی و همه جانبه

باشند. با این وجود % حساس می111سیلین، ونکومایسین و تتراسایکلین سیلین، پنیرگونه ژن و خاصیت بیماریزایی هستند و نسبت به آمپیدارند، فاقد ه

 باشد.العات و تحقیقات بیشتری میهای لبنی و صنعتی نیازمند مطها در سایر محصوالت و فراوردهها و بررسی تاثیر آنبکارگیری این جدایه
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