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ی وابسته به کشت از در این تحقیق، براي ارزیابی جمعیت فلور الکتیکی یا تنوع زیستی و تغییرات آنها در حین دوره تولید پنیر لیقوان، از تکنیک هاي مولکول

بر اساس . که یک روش مستقل از کشت می باشد، استفاده شده است DGGEو نیز تکنیک   rep- PCRو  16S rDNA، توالی یابی  ARDRA: بیل ق

 ، یازده الگوي مجزا و مشخص حاصل شد و در ادامه ، نتایج حاصل از توالی یابی هر یک از ایزوله هاي میکروبی از نمونه ARDRAپروفایل حاصل از تکنیک 

، نشان داد  rep- PCRنتایج بدست آمده از . ، به عنوان گونه غالب در تمام نمونه ها، شناخته شد انتروکوکوس فاسیومهاي شیر و پنیر ، نشان داد که باکتري 

که بوسیله آنالیز تمایزي اثر سویه متفاوت ،  23در مجموع، . سطح سویه یا نژاد وجود دارد درانتروکوکوس فاسیوم که تنوع ژنتیکی باالیی میان گونه هاي 

کل میکروبی از نمونه هاي شیر، دلمه و پنیر استخراج   DGGE  ،DNAجهت آنالیز . ، شناسایی شدند انتروکوکوس فاسیوم حاصل از  DNAانگشت هاي 

. یوکاریوت استفاده شدند 26S rRNAاز ژن  D1باکتریایی ، بعالوه ناحیه  16S rDNAاز ژن   V3براي تکثیر ناحیه  PCRگردید و به عنوان الگو در آزمون 

با نتایج حاصل از روشهاي مبتنی بر کشت، نشان داد که  DGGEمقایسه نتایج بدست آمده از . ، آنالیز شدند DGGEسپس این نواحی با استفاده از تکنیک 

، طیف غالب را تشکیل می  PCR- DGGEکه در روش کشت مشخص نشدند، با روش  Streptococcus parauberisبرخی از گونه هاي مانند 

بنابراین می توان چنین  . .Penicillium sspو  Warcupia spp. ،Debaryomyces hansenii: جمعیت هاي یوکاریوت غالب عبارت بودند از.دادند

  .ما ، فراهم می کنند ، اطالعات مکمل هم را براي) تکنیک هاي مولکولی مبتنی بر کشت و مستقل از کشت( نتیجه گرفت که این دو روش 

  

  پنیر لیقوان، پنیر ایرانی حاصل از شیر گوسفند، فلور الکتیکی، آنالیز مولکولی :يدیواژگان کل

  

  مقدمه

این نوع پنیر در استان آذربایجان شرقی و از شیرخام . پنیر لیقوان، معروفترین و مشهورترین پنیر حاصل از شیر خام در میان پنیرهاي سنتی ایرانی است

پنیرهاي فاقد آغازگر، . کنولوژي هاي قدیمی پنیرسازي، تولید می شودگوسفند و یا مخلوط شیر گوسفند و بز ، بدون افزودن آغازگر تجاري و به دنبال آن با ت

ذاتی بوده که در داخل  (LAB)گونه هاي باکتریهاي اسید الکتیک  براي عمل اسیدي کردن و رساندن، متکی به فعالیت حاصل از شیر خام از قبیل لیقوان،

بررسی و تحقیق سریع میکروبی تخمیرهاي غذایی ، در حال حاضر بوسیله یکسري از ). 2002ووترز و همکاران، ( ماتریکس پنیر توسعه و بهبود پیدا می کنند

، که انتظار می رود مکمل تکنیک هاي کشت )2008؛ جانی و باربیر ، 2007کوکولین و همکاران، ( روشهاي مولکولی مستقل از کشت ، صورت می گیرد

به همراه ژل الکتروفورز گرادیان   PCRتکنیک . ات و دینامیک میکروارگانیسم ها ، فراهم می آوردکالسیک باشند، بنابراین یک تصویر کامل تري از ترکیب

، یکی از این روشهاي مولکولی مستقل از کشت است که اخیراً براي ارزیابی جمعیت هاي میکروبی فراورده هاي لبنی مورد استفاده ) DGGE(دناتوره کننده 

، که می توان در مراحل )2004؛ اوگیر و همکاران ، 2004؛ الفارجی و همکاران ، 2002؛ کوکولین و همکاران، 2001کاران، ارکولینی و هم(قرار گرفته است 

در این ). 2006؛ فلورز و مایو، 2004؛ ارکولینی و همکاران، 2002؛ راندازو و همکاران، 2001کوپوال و همکاران، (تولید و رساندن پنیرهاي سنتی استفاده نمود

و ارزیابی تایپینگ قرار گرفتند که در نهایت منجر به  قابل کشت از پنیر ها، ایزوله شدند و در معرض شناسایی مولکولی LABیق، یکسري از نژاد هاي تحق

براي  PCR-DGGEهمچنین، تکنیک .قابل کشت و ارزیابی تنوع آنها در داخل اکوسیستم این پنیر هاي سنتی ایرانی گردید LABشناسایی گونه هاي غالب 

  .گروه بندي جمعیت هاي میکروبی در اکثریت در طول مراحل تولید و رساندن در بهر هاي مختلف پنیر لیقوان، مورد استفاده قرار گرفت
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  ها روش و مواد

  نمونه برداري و شناسایی متداول -1- 2

براي شناسایی میکروبی ، بعد از انجام رقت دهدهی، رقت ها از هر نمونه . نمونه ها از بهر هاي مختلف تولید پنیر لیقوان در طول تولید و رساندن، برداشته شدند

 +MRSبراي انتروکوکوس ها و  KAAکتوکوکسی ها، براي ال M17براي الکتوباسیل ها، محیط  MRSمحیط کشت : در محیط هاي ذیل کشت گردید

vancomycin تمام ایزوله هاي گرم مثبت، کاتاالز منفی ، براي شناسایی بعدي انتخاب . گرمخانه گذاري در دماهاي مناسب انجام شد.براي لوکونوستوك ها

  .هاي مولکولی شناسایی شدندایزوله از مراحل مختلف تولید و رسیدگی پنیر لیقوان بوسیله روش 82در مجموع .شدند

   LABشناسایی مولکولی گونه هاي  -2- 2

 ARDRA( Amplified ribosomal DNAبراي تکنیک . ؛ صورت گرفت)2009(بر اساس روش آلقریا و همکاران 16S rRNAو تکثیر ژنهاي  DNAاستخراج 

restriction analysis)  آمپلیکونها در معرض هضم با آنزیم هاي محدوداالثر ،HaeIII, Hha I (Invitrogen Ltd, Paisley, UK)  5/1و الکتروفورز در زل آگاروز %

  در یک cycle extensionبوسیله  ARDRAآمپلیکونهاي نماینده از پروفایل هاي مختلف . دقیقه قرار گرفتند 90ولت و  75در 

DNA Sequencer( Applied Biosystems, Foster City, Ca., USA)  ABI 373  27ا استفاده از پرایمر ، بFYM در نهایت ، تمام ایزوله ها ، . توالی یابی شدند

و به  Box A2R (5’- ACGTGGTTTGAAGAGATTTTCG-3’)با استفاده از پرایمر ) rep-PCR )repetitive extragenic palindromic PCRتکنیک بوسیله 

  .دي شدند، گروه بن) 1995(و همکاران   Koeuthکارگیري شرایط تکثیر روش 

  پنیر لیقوان DGGEآنالیز  -3- 2

 ,QiA amp DNA Stool Mini kit ( Qiagen, Hildenبا به کار گیري کیت ) شیر، دلمه و پنیر(میکروبی کل از نمونه ها  DNAایزوله کردن 

Germany) تکثیر . و با روش سازنده کیت، انجام شدPCR  16از توالیS rRNAصورت )1993(ویزر و همکاران با کمک روش پیشنهاد شده توسط م ،

با   NL1-GC(5’-GCCATATCAATAAGCGGAGGAAAG-3’)قارچها، با استفاده از پرایمرهاي  26S rRNAاز ژن  D1تکثیر ناحیه . گرفت

. که توسط کوکولین و همکارانش گزارش شده است، انجام گردید LS2 (5’-ATTCCCAAACAACTCGACTC-3’)و  GC-clamp  ،39bpیک 

از سویه ) شاهد(در ژل پلی آکریل آمید بوسیله مقایسه با یک مارکر کنترل  DNA، باندهاي   DGGE، براي شناسایی باندهاي  DGGEلکتروفورز بعد از ا

 DNAند، به موقعیت هاي مشابه موارد شاهد، مهاجرت نکرده بوددر مورد باندهایی که ).2006فلورز و مایو، ( هاي شناخته شده ، تا مرحله گونه مشخص شدند

تکثیر مجدد شد و توالی یابی گردید و توالی ها مانند باال ، مقایسه  GC-clampآنها بوسیله انتشار استخراج گردید و سپس با همان جفت پرایمر ، اما بدون 

  .شدند

  

  بحث و نتایج

  از پنیر لیقوان بوسیله روشهاي وابسته به کشت LABشناسایی و گروه بندي گونه هاي  -1- 3

بعد از . از مراحل مختلف تولید و رساندن پنیر لیقوان ، خالص سازي شد  KAA (12)و  M17 (29) ،MRS (41)کشت هاي  کلونی از محیط 82در مجموع ، 

 R 1492و  27Fو توسط پرایمر هاي باکتریایی یونیورسال  PCRبوسیله تکنیک    16S rRNAبه عنوان الگو براي تکثیر یک بخش از ژن  DNA  ،DNAاستخراج 

 9، 1تصویر . الگوي مختلف با هر آنزیم بدست آمد 9. بوسیله آنزیم هاي محدوداالثر قرار گرفتند ARDRAیکون ها همگی در معرض آنالیز آمپل. استفاده شد

  .را نشان می دهد  HaeIIIالگو یا پروفایل مجزا با آنزیم 

  

  

  

  

  

پروفایل هاي نشان داده شده در تصویر معادل گونه . ف تولید و رسیدگیکلونی از پنیر لیقوان از مراحل مختل 9بدست آمده از  ARDRAپروفایل هاي  - 1تصویر

انتروکوکوس ، 5؛ الکتوکوکوس الکتیس زیرگونه الکتیس، 4؛ الکتوباسیلوس برویس، 3؛الکتوباسیلوس پالنتاروم ،2؛ انتروکوکوس فاسیوم ،1: هاي ذیل هستند 

 .میکروکوکوس لوتئوس، 9؛ انتروکوکوس ایتالیکوس، 8؛ س، انتروکوکوس کاسلیفالوو7؛ انتروکوکوس دورانس، 6؛ فکالیس

، نتایج 1جدول . دآمپلیکون هاي نماینده از  پروفایل هاي مختلف ، توالی یابی شدند و نتایج با توالی هاي موجود در بانک ژن و بانک اطالعاتی مقایسه شدن

بخش عمده کشت ها، متعلق به گونه هاي جنس انتروکوکوس از . یقوان مشاهده شدندگونه مختلف باکتریایی در پنیر ل 9. شناسایی مولکولی را نشان می دهد

 .بودندالکتوباسیلوس پالنتاروم و نیز  انتروکوکوس فکالیس و انتروکوکوس فاسیوم جمله

  



  

  اي مختلفمیکروارگانیسم هاي شناسایی شده از پنیر لیقوان در طول مراحل مختلف تولید و رسیدن ایزوله شده از محیط ه - 1جدول

  مجموع  مراحل تولید  گونه

    پنیر رسیده  پنیر تازه  دلمه  شیر  

  4  -  -  1  3  الکتوکوکوس الکتیس زیرگونه الکتیس

  20  -  9  8  3  الکتوباسیلوس پالنتاروم

  5  3  -  -  2  الکتوباسیلوس برویس

  38  13  11  11  3  انتروکوکوس فاسیوم

  11  9  -  2  -  انتروکوکوس فکالیس

  1  -  -  -  1  انتروکوکوس دورانس

  1  -  1  -  -  انتروکوکوس کاسلیفالووس

  1  -  -  -  1  انتروکوکوس ایتالیکوس

  1  1  -  -  -  میکروکوکوس لوتئوس

  82  26  21  22  13  مجموع

  

وس و گونه هاي جنس انتروکوک(ایزوله هاي بیشترین گونه ها ) بین نژادهاي درون یک گونه(، براي ارزیابی تنوع درون گونه اي  rep-PCRگروه بندي 

مشابهت الگوهاي گروه از پنیر لیقوان و دندوگرام  انتروکوکوس فاسیومایزوله  38براي مثال ، پروفایل هاي حاصل از . به کار گرفته شد) الکتوباسیلوس پالنتاروم

 24ف که نشان دهنده پروفایل مختل 24در نهایت  simple matching، خوشه بندي شده اند ، بوسیله ضریب  UPGMAبندي مختل که بوسیله روش 

  .سویه مختلف می باشد ، را نشان داد

   DGGEدینامیک میکروبی پنیر لیقوان تعیین شده بوسیله  -2- 3

ولید کننده مستقل ، نمونه هایی از پنیر لیقوان از مراحل شیر، دلمه و پنیر در روزهاي سوم، هفتم، پانزدهم، سی ام و شستم از سه بهر تولید لیقوان از سه ت

باند هاي غالب در طول . میان بهر هاي مجزا و مستقل پنیر لیقوان بدست آمد DGGEبرخی تشابهات و برخی اختالفات از پروفایل هاي . ونه برداري شدنم

ا و گونه هاي سایر بانده .بود) gباند ( Lactococcus lactisو ) dباند (   Streptococcus parauberis، مطابق با گونه  مراحل مختلف تولید و رسیدن

  .، نشان داده شده است 2و جدول  2مطابق با آنها در تصویر 

  

  

  

  

باکتریایی در یک بهر از پنیر لیقوان در  16S rRNAاز ژن  V3از ناحیه متغیر   DGGEدینامیک باکتریایی نشان داده شده بوسیله پروفایل هاي  - 2تصویر 

استفاده  DGGEمارکرهاي  Mbو   Ma. بعد از تولید می باشد 60و  30، 15، 7، 3نیر در روزهاي شیر، دلمه و پ: نمونه ها شامل. طی تولید و رسیدن

،  c؛  الکتوباسیلوس پالنتاروم،  b ؛ الکتوکوکوس گارویه،  a: شده به عنوان کنترل بوده و شامل آمپلیکونهاي سویه هاي ذیل می باشند

،  h، الکتوکوکوس الکتیس؛  g، انتروکوکوس فکالیس؛ f، انتروکوکوس فاسیوم؛ eیس؛ ، استرپتوکوکوس پارااوبر dلویکونوستوك مزنترویدس؛ 

  .، الکتوباسیلوس پاراکازي i   اشرشیا کلی؛



  .از جمعیت هاي باکتریایی از پنیر لیقوان در طی تولید و رسیدن  DGGEشناسایی باندهاي  -2جدول 

معادل با باندهاي ( گونه ها

  )2تصویر

  یدنمرحله فراوري و رس

  60روز  30روز  15روز  7روز  3روز   دلمه  شیر  

  +  +  +  +  +  (+)  -  )a(الکتوکوکوس گارویه

الکتوکوکوس 

  )1(رافینوالکتیس

+  +  (+)  (+)  (+)  (+)  (+)  

  ++  ++  +  +  +  - -  )e(انتروکوکوس فاسیوم

  (+)  (+)  (+)  -  -  -  -  )2(الکتوکوکوس پالنتاروم

استرپتوکوکوس 

  )d(پارااوبریس

(+)  ++++  +++  +++  +++  ++  ++  

  ++  ++  ++  +++  +++  (+)  +  ) g(الکتوکوکوس الکتیس

ترپتوکوکوس اس

  )3(ترموفیلوس

-  -  +  +  +  +  +  

  (+)  (+)  (+)  (+)  (+)  -  -  )h(اشرشیا کلی

  (+)  -  -  -  -  -  -  )i(الکتوباسیلوس پاراکازئی

  -  -  -  -   -  (+)  (+) )b(الکتوباسیلوس پالنتاروم

  حضور بند ضعیف(+): حضور باند       +:                               حضور باند       عدم ): -(

 ..Penicillium sppو  Warcupia spp.  ،Debaryomyces hansenii: جمعیت هاي یوکاریوت غالب عبارت بودند از

  نتایج

گونه هایی که تولید باند هاي قوي و فراوانی کرده بودند، تقریباً در میان  زیرا که برخی از ، این نتایج تا حدودي شگفت آور بودند،  DGGEدر مقایسه با آنالیز 

از شیر و دلمه پنیر لیقوان ، فقط بدست آمدند و همچنین ایزوله هاي  الکتوکوکوس الکتیسبراي مثال، چهار ایزوله . نتایج حاصل از کشت، به چشم نمی خورند

هر چند که ، روشهاي مختلف، تناقض هایی را در جمعیت هاي میکروبی شناسایی شده، . شناسایی نشدند، در محیط کشت، کشف و استرپتوکوکوس پارااوبریس

؛ فلورز و مایو ، 2004؛ پوزنانسکی و همکاران ، 2002راندازو و همکاران، (نشان دادند، بنابراین می توان گفت این روش ها،نتایج مکمل هم را فراهم می کنند

  .اکوسیستم هاي پنیر را به فرد ، می دهندکه اجازه درك بهتر ) 2006

  

  تقدیر و تشکر

حمایت هاي مالی این پروژه ، کمال تشکر و قدر  نویسندگان مقاله ، بدین وسیله از شرکت لبنی رضوي و دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه فردوسی مشهد به خاطر

  . در کشور اسپانیا ، سپاسگذاري می شود IPLAیولوزي لبنی همچنین از پرسنل و کادر علمی مرکز تحقیقات میکروب. دانی را دارد
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