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چکیده
فرآوری پنیرهای سنتی در ایران از تاریخچه طوالنی برخوردار بوده و انواع متفاوتی از پنیر در نواحی مختﻠف ایران تولید میگردند.
در این میان پنیرهای سنتی تازه و کوزهای با توجه به ویژگیهای ارگانولپتیکی مطﻠوبی که دارند از بازارپسندی بیشتری برخوردارند.
هدف از این تحقیق جداسازی و شناسایی گونههای انتروکوکوس از پنیر سنتی تازه و کوزهای است .تعداد  22نمونه پنیر کوزهای و
 22نمونه پنیر تازه بهﺻورت تصادفی از روستاهای شهرستان خوی تهیه شد .پس از کشت و انجام آزمایشات بیوشیمیایی گونههای

انتروکوکوس جداسازی و شناسایی شدند و شاخصهای نمک و  pHپنیرها مورد بررسی قرار گرفتند .براساس نتایج ،انتروکوکوس
فاسیوم از  22( %29/99نمونه) پنیر کوزهای و  29( %22/22نمونه) از نمونههای پنیر سنتی تازه جداسازی شدند ،در حالیکه سایر
گونههای انتروکوکوس در نمونههای پنیر جداسازی نگردید .از نظر آماری ارتباط معنیداری بین  pHو نمک پنیر و میزان فراوانی
انتروکوکوسها دیده نشد .این نتایج بیانگر وضعیت نامطﻠوب پنیرهای سنتی تازه و کوزهای شهرستان خوی از نظر آلودگی به
انتروکوکوس فاسیوم است.
واژههای کلیدی :انتروکوکوس ،پنیر سنتی ،پنیر کوزهای ،خوی
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مقدمه

مهدوی و همکاران

مورد استفاده برای نگهداری مواد غﺬایی رشد کنند ( Jay,

پنیر یکی از مهمترین محصوالت شیری است که

 .)2005از آنجایی که انتروکوکها همانند کﻠیفرمهای

ارزش غﺬایی باالیی دارد .از یک سو ویژگیهای

مدفوﻋی خصوﺻاً اشریشیا کوالی در روده انسان و

تغﺬیهای و از سوی دیگر ویژگیهای ارگانولپتیک خاص

حیوانات وجود دارند ،این دسته از باکتریها را شاخص

آن از جمﻠه ﻋطر ،طعم ،بافت و غیره که خود تحت تأثیر

مناسبی جهت تشخیص آلودگی مدفوﻋی در مواد غﺬایی

مراحل تهیه از شیر اولیه تا محصول کامالً رسیده قرار

میدانند .اما بهدلیل شناسایی آسانتر و سریﻊتر اشریشیا

دارد ،موجب تمایز این محصول از سایر فرآوردههای

کوالی نسبت به انتروکوکها در مواد غﺬایی ،لﺬا اشریشیا

شیری شده است .در ایران یکی از مشهورترین پنیرهای

کوالی بهﻋنوان بهترین شاخص آلودگی مدفوﻋی

سنتی ،پنیر کوزه است که در مناطق شمال غرب کشور

شناخته شده است ( Saderi Oskui and Tavakkolii,

تولید میشود و بهدلیل داشتن ﻋطر و طعم مطﻠوب و

 .)2011برخی محققین ادﻋا دارند که انتروکوکوس

قوی ،بازارپسندی باالیی دارد (.)Ghaderi et al., 2013

میتواند دارای فعالیتهای پروتئولیتیکی و لیپولیتیکی

تحقیقات مختﻠف نشان داده است  1-9درﺻد
ﻋفونتهای ناشی از مواد غﺬایی با مصرف شیر و

باشد و بنابراین می تواند نقش مهمی در بافت ،رسیدن و
آرومای پنیر ایفا کند (.)Morandi et al., 2006

محصوالت لبنی مرتبط است که  93درﺻد موارد

استفاده از انتروکوکها بهﻋنوان کشت آغازگر و

ﻋفونتهای ناشی از آن بهﻋﻠت مصرف پنیرهای آلوده

پروبیوتیک در مواد غﺬایی با افزایش شیوع بیماریهای

میباشد ( Mansuri Najand and Ghanbarpour,

انتروکوکی انسانی و مقاومتهای چندگانه آنتیبیوتیکی

.)2006

سویههای این باکتری ،هنوز مورد بحث و اختالف نظر

استرپتوکوکهای گروه  Dالنسفیﻠد دارای گونههای

میباشد .بهویژه اینکه گونههای انتروکوکوس قادرند

گوناگون هستند که دو گونه استرپتوکوکوس فکالیس و

ژنهای مقاومت آنتیبیوتیکی را ﻋالوه بر گونههای

استرپتوکوکوسفاسیوم جزو استرپتوکوک مدفوﻋی یا

انتروکوکوس به سایر گونهها از جمﻠه گونههای

انتروکوکها هستند .انتروکوکها با تعداد  117در هر گرم

استافیﻠوکوکوس اورئوس ،لیستریا و باکتریهای

از مدفوع انسان و حیوانات جدا شدهاند (.)Jay, 2005

غیربیماریزا انتقال دهند (.)Pesavento et al., 2014

مقاومت باالی انتروکوکها ،باﻋث توانایی رشد آنها در

حضور انتروکوکوس فاسیوم و انتروکوکوس فکالیس در

محیط خارج رودهای شده و از این رو در خاک ،آبهای

پنیرهای خاص و محصوالت گوشتی فرآوری شده

سطحی ،روی گیاهان ،سبزیجات ،پرندگان و حشرات

ناخواسته بوده و ممکن است باﻋث فساد در آنها شوند.

نیز یافت میشوند ()Giraffa, 2002؛ لﺬا احتماالً این

انتروکوکوسها بهﻋنوان ﻋفونتهای بیمارستانی میتوانند

باکتریها میتواند در برخی از مسمومیتهای غﺬایی

باﻋث ﻋوارضی از قبیل باکتریمی و آندوکاردیت در

انسان نیز نقش داشته باشد .برخی از انتروکوکها در اثر

بیماران ( )Dardir et al., 2011و التهاب معده و روده

پاستوریزاسیون از بین نرفته و میتوانند در دماهای پایین

در افراد با ضعف سیستم ایمنی گردند (.)Giraffa, 2002
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ﻋالوهبر این ،توانایی تشکیل بیوفیﻠم و وجود ﻋوامل

سطحی در محیط کشت  KFاسترپتوکوکوس آگار

حدت از جمﻠه سیتولیزینها نیز از ﻋوامل مرتبط با

( )Difco, USAکشت یافتند و در دمای  37درجه

بیماریزایی انتروکوکوسها میباشند ( Dardir et al.,

سﻠسیوس بهمدت  29الی  92ساﻋت گرمخانهگﺬاری

.)2011

شدند .پرگنههای مشکوک به استرپتوکوک (به رنگ قرمز

با توجه به آلودگی باالی شیرهای خام دریافتی

تیره) در محیط کشت  BHIآگار کشت و خالصسازی

کارخانجات که  11-111برابر آلودهتر از حد بیشینه

گردید (.)Jurkovic et al., 2006

تعیین شده در شیر خام درجه یک در استاندارد مﻠی

 -آزمونهای بیوشیمیایی برای شناسایی افتراقی گونههای

ایران میباشد (،)Moradi-Khatoonabadi et al., 2014

انتروکوکوس

لﺬا این بررسی با هدف مطالعه میزان آلودگی پنیرهای

رنگآمیزی گرم ،تست کاتاالز ،اکسیداز و  OFجهت

کوزهای و تازه منظقه خوی به انتروکوکسها انجام

تعیین جنس باکتری استفاده شدند ( Cowan et al.,

پﺬیرفت.

 .)1993آزمونهای افتراقی بایل اسکولین ،رشد در BHI

براث حاوی  %1/9نمک ،رشد در  BHIبراث در دمای
درجه

سﻠسیوس

برای

شناسایی

افتراقی

مواد و روشها

99

 -روش نمونهگیری و جداسازی انتروکوکوسها

انتروکوکوسها از استرپتوکوکها انجام گردید .برای

تعداد  22نمونه پنیر کوزهای و  22نمونه پنیر تازه

شناسایی گونههای انتروکوکوس ،آزمون تخمیر قندهای

(پنیری که بین زمان تولید و ﻋرضه آن به بازار کمتر از

ساکارز ،نشاسته ،اینولین ،رافینوز ،سوربیتول و آرابینوز

 19روز سپری شده بود) ،بهﺻورت تصادفی و بهمقدار

استفاده شد (.)Cowan et al., 1993

تقریبی  111گرم از روستاهای مناطق ییالقی در غرب

 -اندازهگیری  pHنمونههای پنیر

خوی تهیه و در ظرف استریل در کنار کیسههای یخ به

در نمونههای پنیر pH ،توسط دستگاه  pHمتر

آزمایشگاه انتقال داده شدند .مقدار  11گرم از هر نمونه

( )HORIBAاندازهگیری شد و همچنین میزان نمک پنیر

پنیر با  21سیسی سرم فیزیولوژی بهمدت چند دقیقه

با روش  Mohrاندازهگیری شد (.)Majedi, 1997

مخﻠوط و یکنواخت گردید .سپس  1سیسی از آن به 2

 -تجزیه و تحلیل آماری

سیسی محیط کشت اختصاﺻی (SF )Difco, USA

از همبستگی اسپیرمن برای برآورد میززان همبسزتگی

 Mediumانتقال یافت و در دمای  37درجه سﻠسیوس

بززین متغیرهززای فراوانززی بززاکتری ،نمززک و  pHپنیززر و

بهمدت  12الی  29ساﻋت گرمخانهگﺬاری گردید .بعد از

همچنین برای ارزیابی تفاوت میزان آلودگی بین دو نزوع

پایان گرمخانهگﺬاری ،نمونههای غنیشده بهﺻورت

پنیر از آزمون خیدو استفاده شد.
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نسبت به پنیرهای تازه ،درﺻد نمک بیشتری داشتند.

یافتهها
از مجموع  22نمونه پنیر کوزهای 21 ،نمونه

ارزیابی  pHدر نمونههای پنیر نشان داد پنیرهای کوزهای

( )%29/99حاوی انتروکوکوس فاسیوم و در یک نمونه

نسبت پنیرهای تازه بهطور میانگین  pHکمتری دارند.

( )%9/99هیچ انتروکوکسی مشاهده نشد .همچنین از

برآورد تأثیر فراوانی انتروکوکوس با میزان  pHو نمک

مجموع  22نمونه پنیر تازه 29 ،نمونه ( )%22/22حاوی

نشان داد که  pHو نمک از لحاظ آماری تأثیر معنیداری

انتروکوکوس فاسیوم بودند و در سه نمونه ()%11/72

بر فراوانی انتروکوکوس نداشتند (جدول  1و  .)2ضریب

انتروکوکسی یافت نشد .ارزیابی درﺻد نمک در پنیرهای

همبستگی بین فراوانی انتروکوکوس و نمک پنیر -1/11

تازه و پنیرهای کوزهای نشان داد که پنیرهای کوزهای

و بین فراوانی انتروکوکوس و  pHپنیر  -1/1تعیین شد.

جدول ( -)1آمارههای توﺻیفی مربوط به فراوانی انتروکوکوس ،نمک و
 pHدر نمونههای پنیر
متغیر

میانگین

انحراف معیار

انتروکوکوس

1/22

1/27

نمک

1/32

2/13

pH

9/22

1/13

جدول ( -)2آمارههای توﺻیفی به تفکیک نوع پنیر
گروه

درصد آلودگی

انحراف معیار

پنیر کوزهای

%29

1/123

پنیر تازه

%22

1/111

P-value

1/9321

1/17

=

2

X

بحث و نتیجهگیری
پنیر کوزه یکی از معروفترین پنیرهای سنتی تولید

برخوردار است ( .)Moussaoui Pour et al., 2009شیر

شده از شیر خام در استان آذربایجانغربی و غرب کشور

ترشح شده از یک دام سالم در لحظه دوشش حاوی

میباشد که از شیر خام گوسفند ،بز یا مخﻠوط هر دو،

میکروارگانیسمهای اندکی بوده و فﻠور میکروبی طبیعی آن

بدون افزودن آغازگر تولید میشود .پنیر کوزهای پنیر

معموالً

و

نیمهسخت یا سخت و تا حدی اسیدی و دارای مزه شور

کورینهباکتریوم است .اما فقدان شرایط مناسب بهداشتی

است که حالت گرانولی و ظاهری خشک دارد.

در دامداریها میتواند منجر به آلودگی درون مخزن

شامل

استرپتوکوک،

میکروکوکوس

این محصول بهدلیل حفظ مواد مغﺬی موجود در دلمه،

پستانی و در نتیجه افزایش بار میکروبی شیر خام گردد.

نسبت به پنیر آب نمکی از ارزش غﺬایی باالتری

همچنین برخی میکروبها از جمﻠه انتروکوکوسها از
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طریق افراد دخیل در تولید و جمﻊآوری شیر خام

فﻠور غالب بود ( .)Suzzi et al., 2000در پنیر ابروزیس

میتوانند به آن راه یابند (.)Lues et al., 2003

در طی رسیدن ،انتروکوکوس فاسیوم با  %92/9بیشترین

انتروکوکوس احتماالً شیر را بهطور مستقیم از مدفوع

گونه انتروکوکوس موجود در پنیر گزارش شد ( Serio et

حیوان و یا به طور غیرمستقیم از منابﻊ آبی ،تجهیزات

 .)al., 2007جمعیت انتروکوکها در پنیر منچگو نشان داد

شیردوشی و یا تانک ذخیره شیر آلوده میکند ( Ogier

که از کل نمونهها انتروکوکوس فکالیس با  %21/2گونه

 .)and Serror, 2007انتروکوکوس قسمت اﻋظم فﻠور

غالب بود ( )Nieto-Arribas et al., 2011که با نتایج

میکروبی پنیرهای تازه و در بعضی موارد پنیرهای رسیده

تحقیق حاضر همخوانی نداشت .با توجه به اینکه محدوده

از قبیل ،Teleme ،Feta ،Kefalotyric ،Cebreiro ،Serra

طبیعی رشد انتروکوکوس در  pH=9-2/1و تحمل نمک

 Mozzarella ،Manchegoو  Comteرا شامل میشود

(با غﻠظت باالی )%1/9میباشد ،جداسازی باکتریهای

( .)Sarantinopoulos et al., 2002نتایج این تحقیق نشان

انتروکوکوس از نمونههای پنیر در این تحقیق قابل انتظار

داد که انتروکوکوس فاسیوم تنها گونه موجود در پنیرهای

بود اما چون تنها انتروکوکوس فاسیوم در پنیرهای کوزهای

کوزهای و تازه میباشد که در  %29/99از پنیرهای کوزهای

و تازه شناسایی شد ،احتماالً میتواند با ﻋدم وجود سایر

و  %22/22از پنیرهای تازه جداسازی شد که با نتایج

گونههای انتروکوکی در فﻠور شیرهای مورد استفاده در

تحقیقی که در پنیرهای کوزه در جنوب استان

ساخت پنیرهای کوزهای و تازه مرتبط باشد .انتروکوکوس

آذربایجانغربی که انتروکوکوس فاسیوم را بهﻋنوان گونه

موجود در شیر خام ،ممکن است در جریان فرآیند رسیدن

غالب جداسازی کردند ،مطابقت داشت ( Ghaderi et al.,

و ساخت پنیر ،گسترش یافته و میکروفﻠور غالب پنیر

 .)2013در برخی تحقیقات ،به حضور غالب انتروکوکوس

ساخته شده از شیر خام گردد بسته به دوره رسیدن پنیر،

در پنیرهای لیقوان اشاره شده است (Navid-

تعداد انتروکوکوس میتواند به  116-118 cfu/gبرسد

 .)Ghasemizad et al., 2009در تحقیقی در ایتالیا،

( .)Bulajic and Mijacevic, 2004نقش انتروکوکسیها

انتروکوکوس فاسیوم با بیشترین شیوع در  111نمونه پنیر

در ایجاد طعم پنیر مشخص نیست .برخی محققین

نرم تازه ( )%13/1و  112نمونه ( )%12/2پنیر موزارال

گزارش کردهاند که انتروکوکوسها باﻋث بدتر شدن طعم

جداسازی شد ( .)Pesavento et al., 2014در تحقیق

و ویژگیهای ارگانولپتیک پنیر میشوند ،درحالیکه ﻋده

دیگری انتروکوکوس فاسیوم و انتروکوکوس فکالیس

دیگری معتقدند که انتروکوکوسها نقش مهمی را در

گونههای غالب پنیر لیقوان از ابتدای مراحل تولید (شیر)

افزایش طعم و کیفیت پنیر ایفا میکنند .شایﻊترین

تا انتها (پنیر رسیده) بودند ( .)Edalatian et al., 2012در

انتروکوکوسهای موجود در پنیر انتروکوکوس فکالیس و

پنیر برنزا ،انتروکوکوس فاسیوم بهﻋنوان گونه غالب

انتروکوکوس فاسیوم میباشند .حضور انتروکوکوسها در

مشخص شده است ( .)Jurkovic et al., 2006بررسی

مواد غﺬایی نشاندهنده پایین بوده کیفیت بهداشتی در

سویههای انتروکوکوس در پنیر سمیکوتو کاپرینو مشخص

جریان ساخت پنیر است ( .)Gelsomino et al., 2002با

کرد که در روز  11دوره رسیدن ،انتروکوکوس فاسیوم

توجه به اهمیت بهداشتی حضور انتروکوکوسها در

فاسیوم
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گونههای انتروکوکوس از پنیرهای تازه و پنیرهای کوزهای شهرستان خوی
 جداسازی و شناسایی

مهدوی و همکاران

 تولیدکنندگان و توزیﻊکنندگان پنیر در،آگاهی دامداران

، بهویژه محصوالت لبنی غیرپاستوریزه،محصوالت لبنی

 بکارگیری تکنولوژی،مورد شناخت کانونهای آلودگی

پایش مستمر و همزمان انواع نمونههای مواد غﺬایی

مناسب و بهداشتی در رابطه با تولید شیر و پنیر و نیز

بهویژه محصوالت لبنی در سایر مناطق کشور توﺻیه

- برگزاری کالسهای آموزشی،نگهداری مناسب آنها

.میشود

ترویجی و همچنین نظارتهای بهداشتی نیز در این مورد
.ضروری بهنظر میرسد

نتایج این مطالعه نشاندهنده این واقعیت است که تولید
پنیر تازه و کوزهای در شهرستان خوی بایستی در شرایط
 افزایش سطح.مناسب از نظر بهداشتی ﺻورت گیرد
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Abstract
Iran has a long history in the production of various types of traditional cheese in different areas.
Amongst, fresh and pot cheeses are very popular due to their organoleptic properties. The
objective of this study was to isolate and identify Enterococcus spp. in traditional fresh and pot
cheese. For this reason, 22 pot cheese and 28 fresh cheese samples were obtained randomly
from the rural areas of Khoy city. Enterococcus species were isolated and identified by
biochemical assays. Moreover, salt content and pH value of the cheese samples were
determined. The results showed that 95.45% (21/22) of pot cheese and 89.29% (25/28) of the
fresh cheese samples were contaminated with E. faecium, meanwhile the other Enterococcus
spp. were not isolated. There was no statistically significant relationship between pH, salt and
the occurrence of Enterococcus. It could be concluded that the high occurrence rate of E.
faecium indicated an unsatisfactory hygienic condition in traditional fresh and pot cheeses
produced in Khoy.
Key words: Enterococcus, Traditional cheese, Pot cheese, Khoy
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