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چکیده
انتروکوکوسها جزو باکتریهای الکتیکی هموفرمانتاتیو هستند و بهطور معمول در شیر خام و فرآوردههای آن یافت میشوند .هدف مطالعه
حاضر جداسازی انترکووسها از شیر خام و فرآوردههای سنتی شیر در منطقه تبریز و مطالعه اثر مهاری گونههای انتروکوکوس بر برخی از
باکتریهای بیماریزای غذایی میباشد .برای این منظور  101نمونه ( 11عدد از هر یک از نمونههای شیر خام ،ماست ،پنیر ،خامه ،کره ،دوغ
و کشک) مورد آزمایش قرار گرفت .پس از جداسازی و شناسایی افتراقی گونهها 22 ،جدایه با در نظر گرفتن نوع نمونه و تنوع گونهای
انتروکوکوس ،انتخاب شدند .با توجه به پتانسیل بیماریزایی گونههای فکالیس و فاسیوم ،جدایههای این دو گونه بهترتیب از نظر وجود
ژنهای حدت  Espو  Asa1ارزیابی گردیدند .اثر مهاری جدایههای انتروکوکوس با استفاده از روش دوالیه ( ،)Overlayبر  7باکتریهای مهم
بیماریزای غذایی آزمایش شد .بر اساس نتایج مطالعه 7 ،گونه فاسیوم ،فکالیس ،گالیناروم ،اویوم ،ماندتی ،کازلیفالووس ،هایرا،
ساکارولیتیکوس و رافینوسوس بهدست آمدند .تمامی جدایهها اثر مهاری بر میکروبهای شاخص داشتند؛ با این توضیح که اثر مهاری در بین
گونههای مختلف و همچنین سویههای مختلف یک گونه متفاوت برآورد شد .بیشترین اثرات ضدباکتریایی مربوط به گونههای انتروکوکوس
فکالیس و فاسیوم بود .ارزیابی مولکولی نشان داد از مجموع  1جدایه انتروکوکوس فکالیس 2 ،جدایه حاوی ژن حدت  Espبودند .در مورد
گونه فاسیوم ژن حدت  Asa1در هیچ یک از  6جدایه ردیابی نشد .در صورت انجام آزمایشهای تکمیلی در ارتباط با اثبات ایمن بودن
انتروکوکوسها ،میتوان از اثر مهاری آنها علیه باکتریهای بیماریزای غذایی استفاده نمود.
واژههای کلیدی :انتروکوکوس ،شیر خام ،فرآوردههای سنتی شیر ،اثر آنتاگونیستی ،روش دوالیه
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اثر مهاری انتروکوکهای بومی بر باکتریهای بیماریزا

( .)Dever and Handwerger, 1996از طاارف دیگاار

مقدمه
انتروکوکوسهاااا یاااا اساااترپتوکو های مااادفوعی

برخی از انتروکوکوسهاا دارای خاصایت ضادمیکروبی

( )Enteric streptococciکوکسیهای گرم مثبتی هستند

علیااه میکااروبهااای بیماااریزا هسااتند ( Fisher and

که اغلب بهصورت دوتاایی یاا زنجیرهاای کوتااه دیاده

 )Phillips, 2009و اثراتای مشاابه پروبیوتیکهاا دارناد

میشااوند .از خصوصاایات برجسااته انتروکوکوسهااا

( .)Gomes et al., 2008انتروکوکوسهاا در بسایاری از

میتوان به تحمل گرما و توانایی رشد در دامناه وسایعی

مواد غذایی خام و فرآوری شده یافت میشوند؛ در ایان

از  pHو دما اشااره نماود ( Dever and Handwerger,

میان شایر و فرآوردههاای آن حااوی اناواع متناوعی از

 .)1996گونااههای انتروکوکااوس شااامل فکااالیس ( E.

گونههای ایان بااکتری هساتند (.)Jamet, et al., 2012

 ،)faecalisفاسااایوم ( ،)E. faeciumدوراناااس ( E.

انتروکوکوسها جزو بااکتریهاای مولاد اساید الکتیاک

E.

دسااتهبندی میشااوند و بااههمراه الکتوباساایلوسها و

 ،)gallinarumکااااازلیفالووس (،)E. casseliflavus

الکتوکوکوسهااا بااهعنوان آغااازگر در انااواع ساانتی

ماناااادتی ( ،)E. mundetiiآویااااوم (،)E. avium

محصوالت تخمیری شیر عمل میکنناد و باا توجاه باه

ماااالدوراتوس ( ،)E. maladuratusسااودوآویوم ( E.

داشتن خواص پروتئولیتیک و لیپولیتیک در تولید عطر و

 ،)pseudoaviumرافینوساااااوس (raffinosus

،)E.

آروماا ماؤثر هسااتند ( Sánchez Valenzuela et al.,

سولفوروسوس ( )E. sulfurosusو ساکارولیتیکوس

( E.

 .)2009; Arribas et al., 2011خااواص دوگانااه

 )saccharoliticusمیباشااند .ایاان گونااهها بااا وجااود

انتروکوکوسها باهعناوان میکروارگانیسامهای مفیاد یاا

اشااترا در برخاای خصوصاایات ،دارای وی گیهااای

بیماریزاهای فرصتطلب ،سابب ترغیاب محققاان باه

فیزیولوژیکی و بیوشایمیایی متفااوت و گااهی منحصار

جداسازی آنها از مواد غذایی و مطالعه تاثثیر آنهاا بار

باهفرد هساتند ()Manero and Blanch, 1999؛ در ایان

سالمت مصرفکنندگان یا امکان استفاده بهعنوان آغازگر

بااین ،گونااههای فکااالیس و فاساایوم شااایعترین انااواع

در محصوالت شیر شده است ( ;Moreno et al., 2006

انترکوکااوس محسااوب میشااوند ( ;Giraffa, 2003

 .)Franz et al., 2003انتروکوکوسهاا باهرغام داشاتن

.)Gomes et al., 2008

بسیاری از وی گیهای مطلوب باکتریهاای پروبیوتیاک،

 ،)duransهااااایرا (hirae

 ،)E.گالیناااااروم (

انتروکوکوسها بهعنوان بیماریزاهاای فرصاتطلب

در گااااروه میکروبهااااای

(Generally

GRAS

شااناخته میشااوند کااه در ایجاااد طیااف وساایعی از

) Recognized As Safeدستهبندی نمیشاود و حضاور

عفونتهااای شااایع در انسااان از جملااه آناادوکاردیت،

آنهااا در مااواد غااذایی نشااانهای از آلااودگی ماادفوعی

باکترمی ،منن یت و سپتیسمی نقاش دارناد .گزارشااتی

آنهاست ( Fracalanzza et al., 2007; Gomes et al.,

مبنی بر بروز مقاومت در انتروکوکوسهای بیماریزا باه

.)2008; Nam et al., 2010; Mannu et al., 2003

انواع آنتیبیوتیکها و محدود شادن روشهاای درماانی

بهدلیل تمایل مصرفکنندگان به اساتفاده از ترکیباات

مؤثر علیه عفونتهاای انتروکاوکی مطار شاده اسات

نگهدارنده طبیعی و روشهای مبتنی بر حفاظت زیساتی
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( )Biopreservationبااهجای نگهدارناادههای شاایمیایی،

دقیقه در شایکر باا شادت  270دور بار دقیقاه مخلاوط

تحقیقااات گسااتردهای در ارتباااط بااا بررساای اثاارات

گردید و در دمای  79درجاه سلسایوس بهمادت 6-12

ضدمیکروبی سویههای بومی در منااط مختلاف جهاان

سااعت گرمخانهگاذاری شادند ( Fracalanzza et al.,

در حال انجاام اسات ( .)Cleveland et al., 2001اکثار

 .)2007; Morandi et al., 2006از نمونه غنی شاده در

این مطالعات بر روی گونههای مختلف الکتوباسیلوس و

(Kanamycin Esculin Azide )Merck, Germany

الکتوکوکااوس تمرکااز یافتااه اساات؛ در حالیکااه انااواع

 agarبهصورت خطی کشات داده شاد و در دماای 22

متنوعی از انتروکوکوسها با جمعیتی قابالمالحظاه ،در

درجه سلسیوس بهمدت  22-24ساعت گرمخانهگاذاری

بسیاری از فرآوردههای تخمیری شایر گازارش شادهاند

گردید .متناسب با تناوع مورفولاوژیکی پرگناههای هار

( .)Franz et al., 2003با توجه به اینکه تبریز از مناط

پلیت ،تعداد  7تا  1پرگنه با قطار  1-2میلیمتار و هالاه

عمده تولید انواع متنوعی از فرآوردههای تخمیاری شایر

ساایاهرنگ انتخاااب شاادند .قباال از انجااام آزمونهااای

میباشد ،لذا ارزیابی وی گیهای آنتاگونیساتی گوناههای

غربالگری ،جهت خالصسازی و احیاای جدایاهها ،در

بااومی انتروکوکااوس میتوانااد بااه شناسااایی ترکیبااات

محای

(Brain Heart Infusion )Merck, Germany

ضدمیکروبی جدید منجر شود .هدف از مطالعاه حاضار

 agarکشت خطای داده شادند ( ;Fortina et al., 2008

جداسازی انتروکوکوسها از شایر خاام و فرآوردههاای

.)Fracalanzza et al., 2007

تخمیری سنتی شیر و بررسی اثر مهاری آنها بر تعدادی
از باکتریهای بیماریزای مهم غذایی میباشد.

بارای شناساایی جانس انتروکوکاوس از آزمونهااای
مورفولااوژیکی و بیوشاایمیایی نظیاار رنااگآمیزی گاارم،
آزمااون کاتاااالز ،رشااد در حضااور  6/1درصااد نمااک و

مواد و روشها

توانایی هیدرولیز بایل اسکولین استفاده شد .جدایاههای

 -روش نمونهگیری

گرم مثبت ،کوکسی شاکل (منفارد ،دوتاایی و زنجیاری

در مجمااوع تعااداد  101نمونااه شااامل شاایر خااام و

کوتاه) ،کاتاالز منفی ،با قابلیت تحمل  6/1درصاد نماک

فرآوردههای سنتی نظیر ماست ،دوغ ،پنیر ،کره ،کشک و

و هیاادرولیز اسااکولین ،بااهعنوان جاانس انتروکوکااوس

خامه (از هر نمونه به تعاداد  11عادد) از فروشاگاهها و

انتخاب شدند و در اداماه تشاخیص تفریقای گوناههای

مراکز تولید فرآوردههای سنتی شیر در تبریز جماعآوری

انتروکوکوس با استفاده از آزمونهای افتراقای اساتاندارد

شد و بهصورت سرد به آزمایشگاه انتقال یافت.

تعیین گردید .آزمونهای افتراقی شامل توانایی رشاد در

 -جداسازی و شناسایی انتروکوکوسها

دماهای  10و  21درجه سلسیوس ،تولیاد  ،H2Sقابلیات

مقدار  10گرم (یا میلیلیتر) از هر نمونه باه ارلنماایر

حرکاات ،تولیااد رنگدانااه زرد ،تولیااد اسااید از قناادهای

حاوی  70میلیلیتر محای کشات ()Merck, Germany

تاگاااتوز ،سااوربوز ،سااوربیتول ،ملاایزیتااوز ،ملاایبیااوز،

 Buffered Peptone Waterاضافه شد .پس از  11دقیقه

آرابینااوز و گلیساارول و نیااز هیاادرولیز آرژینااین بودنااد

قرارگیری در بنماری  79درجاه سلسایوس ،بهمادت 1

(.)Fortina et al., 2008; Morandi et al., 2006
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اثر مهاری انتروکوکهای بومی بر باکتریهای بیماریزا

 -ردیابی ژنهای حدت درگونههای انتروکوکوس فکالیس

بهمدت  22ساعت در  79درجه سلسیوس تجدید کشت

و فاسیوم

داده شد .اساتخرا  DNAژناومی باا اساتفاده از کیات

با توجه به پتانسیل بیماریزایی انتروکوکوس فکالیس

باکتریهااای گاارم مثباات ( )Sinaclon, Iranو طباا

و فاسیوم ،جدایههای این دو گونه از نظر وجود ژنهاای

دسااتورالعمل سااازنده آن ،اسااتخرا شااد و غلظاات و

حدت ارزیابی شدند .برای ردیابی ژنهای عامل حادت

خلوص ( DNAبهترتیب با طول مو های  260و نسبت

در جدایههای انتروکوکوس فکالیس و فاسایوم باهترتیب

 260به  )240با نانودراپ ( )Thermo, USAتعیین شاد.

 Esp )Enterococcalو

واکنش  PCRمطاب با یک روش قبلای و باا اساتفاده از

( Asa1 )aggregation substance proteinsاستفاده شد.

پرایمرهای جدول ( )1انجام گرفت ( Vankerckhoven

برای این منظاور ،ابتادا جدایاههایی کاه باا آزمونهاای

.)et al., 2004

از (protein

surface

بیوشیمیایی تشخیص تفریقی داده شده بودند ،در محای
کشااات (Luria-Bertani broth )Merck, Germany
جدول ( -)1نام ژن هدف ،توالی پرایمر و اندازه محصول

PCR

ژن هدف

توالی پرایمرها

اندازه محصول ()bp

Esp

'5'-AGATTTCATCTTTGATTCTTGG-3
'3- AATTGATTCTTTAGCATCTGG-5

110

Asa1

'5'- GCACGCTATTACGAACTATGA-3
'3'- TAAGAAAGAACATCACCACGA-5

791

 -ارزیابی اثر مهاری جدایهها بر روی باکتریهای غذایی

ارزیاااابی خاصااایت ضااادمیکروبی جدایاااههای

یرسینیا انتروکولیتیکا ( ،)PTCC 1786کلبسایال نومونیاه
( )PTCC 1859و سااودوموناس

آیروجینااوزا ( PTCC

انتروکوکوسهااا علیااه باکتریهااای شاااخص بااا روش

 )1074بودنااد کااه از کلسااکیون میکروباای سااازمان

دوالیااه ( )Overlayو مطاااب بااا روشاای کااه قاابال در

پ وهشهای علمی و صنعتی ایران ( )IROST, Iranتهیه

مطالعات مشابه مورد اساتفاده قارار گرفتاه باود ،انجاام

شاادند .باارای انجااام آزمااایش ،مقاادار  1میکرولیتاار از

گرفاات ( .)Hockett and Baltrus, 2017باکتریهااای

سوسپانسیون (با کادورت معاادل نایم مکفارلناد) هار

شاااخص مااورد مطالعااه در تحقیاا حاضاار شااامل

جدایااه انتروکوکااوس باار روی  BHI agarبهصااورت

اسااتافیلوکوکوس اورئااوس ( ،)PTCC 1784لیسااتریا

نقطهای ( )Spotکشت داده شد و بهمدت  22سااعت در

مونوساااایتوجنز ( ،)PTCC 1783لیساااتریا ایواناااووی

 79درجاااه سلسااایوس (تاااا رشاااد کامااال پرگناااه)

( ،)PTCC 1303باساایلوس ساارئوس (،)PTCC 1015

گرمخانهگذاری گردید .برای الیه دوم 9 ،میلیلیتر محی

سالمونال انتریکا زیرگونه انتریکا سارووار تاایفیموریوم

کشت ( BHI soft agarحاوی  0/9درصد آگار) استفاده

( ،)PTCC 1709اشریشااایا کااوالی (،)PTCC 1399

شد .برای این کار محی کشت بعد از اتوکالو ،تا دماای
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 21درجه سلسیوس خنکسازی شد و باا  90میکرولیتار
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یافتهها

از کشت  14تا  22ساعته هر یک از باکتریهای شاخص

باار اساااس یافتااههای مطالعااه ،تعااداد  119جدایااه

با کدورت معادل نیم مکفارلند تلقیح و همگن گردیاد؛

انتروکوکوس در مرحله غربالگری مورد شناساایی قارار

طوریکه جمعیت بااکتری شااخص در هار میلیلیتار از

گرفتند کاه مشاتمل بار  7گوناه مختلاف انتروکوکاوس

محی مذاب به حدود  104 cfuرساید .پاس از افازودن

بودنااد .گونااههای بهدساات آمااده شااامل ،انتروکوکااوس

الیه دوم بر روی الیه اول کشت ،تا زماان منعقاد شادن

فاسااایوم ،فکاااالیس ،گالینااااروم ،اویاااوم ،مانااادتی،

کامل الیاه دوم در دماای تقریبای  20درجاه سلسایوس

کااازلیفالووس ،هااایرا ،ساااکارولیتیکوس و رافینوسااوس

نگهداری گردید .در ادامه محی های کشت باهمادت 22

بودند .در بین انواع نمونههای غذایی مورد آزمایش ،شیر

ساعت در  79درجه سلسیوس گرمخانهگذاری شادند و

خام حااوی متناوعتارین گوناههای انتروکوکاوس باود؛

قطر هاله عدم رشد در پیرامون پرگناههای انتروکوکاوس

طوری که بهجز انتروکوکوس اویوم 4 ،گونه دیگار ایان

 -که نشاندهنده میزان اثر بازدارنادگی جدایاه مربوطاه

جنس از شیر خام جداسازی شادند .بعاد از شایر خاام،

میباشد -با کاولیس انادازهگیری گردیاد ( Balouiri et

پنیرهااای ساانتی دارای تنااوع باااالیی از گونااههای ایاان

 .)al., 2016; Hockett and Baltrus, 2017آزماایش

باکتری بودند؛ در مقابل ،کشک کمتارین میازان حضاور

تعیین اثر مهاری جدایهها بر روی هر یک از باکتریهای

انتروکوکوس (یک جدایه) را داشت (جدول .)1

شاخص سه بار تکرار شاد و میاانگین قطار هالاه عادم

از بین  119جدایه انتروکوکوس 22 ،جدایه با در نظر

رشد ،بهعنوان عدد نهایی ثبت گردید.

گرفتن نوع نمونه و تنوع گونهای انتروکوکاوس انتخااب

 -تجزیه و تحلیل آماری دادهها

شاادند .اثاار مهاااری جدایااههای مزبااور باار روی 7

تجزیه و تحلیل دادهها با نرمافزار آمااری ( Version

باکتریهااای شاااخص در جاادول ( )1نشااان داده شااده

 SPSS )20انجام گرفت .ابتدا آمار توصیفی (میاانگین و

است .بر اساس این نتایج ،تمامی جدایهها اثر مهاری بار

خطای معیار سه تکرار) محاسبه شد؛ سپس تفااوت اثار

باکتریهااای شاااخص داشااتند؛ بااا ایاان توضاایح کااه

مهاری هار جدایاه انتروکوکاوس بار روی باکتریهاای

جدایههای مختلف دارای درجات متفاوتی از اثر مهااری

شاااخص ،بااا آنااالیز واریااانس یکطرفااه ( One-Way

بوده و هاله عدم رشد باا قطار متفااوت ایجااد نمودناد

 )ANOVAو تفاوت اثر جدایهها بار روی باکتریهاای

(شکل  .)1این تفاوت نهتنها در بین گوناههای مختلاف

گرم مثبت و منفی با آزمون تی مساتقل (Independent-

انتروکوکوس ،بلکه باین جدایاههای یاک گوناه معاین،

 )Sample T Testدر ساطح احتماال  1درصاد ارزیاابی

مشاهده شد.

گردید .برای رسم نمودارها از نرمافازار  Excelاساتفاده
شد.
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گونههای

اثر مهاری انتروکوکهای بومی بر باکتریهای بیماریزا

) قطر هاله مهاری ایجاد شده توسn=3(  تنوع گونهای انتروکوکوسهای جدا شده از نمونههای شیر خام و فرآوردههای سنتی و میانگین-)1( جدول
انتروکوکوس در پیرامون باکتریهای شاخص
*

)قطر هاله مهاری (میلیمتر
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Sal.t
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Y.e
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گالیناروم

aAB

1/6
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فکالیس
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11/1

11/6

*

cC

/7bcBC

/7

فاسیوم

6

شیر خام

bcDE

انتروکوکوس

1

aBC

6/4

گونه

2

1aAB

4/6bB

11

1

9/7bAB

cdDE

/7

جدایه

aAB

کازلیفالووس

1/4aA

4/7bBC

12/6dD

1/6aB

11/7cBC

4/6bBC

11/6cD

9abAB

7/4bcC

شیر خام
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ساکارولیتیکوس

10/7BCb

6/6aAB

10bBC

17/7Ec

12/6cBC

6/4aAB

4/7bB

9abAB

1/7aAB

شیر خام

22

رافینوسوس

L.i: Listeria ivanovii, L.m: Listeria monocytogenes, St.a: Staphylococcus aureus, B.cer: Bacillus cereus, E.c: Escherichia coli,

Y.e: Yersinia enterocolitica, Sal.t: Salmonella Typhimurium, K.p: Klebsiella pneumonia, P.a: Pseudomonas aeruginosa.
. بودن تفاوت بین میانگینها میباشد.)P<0/01(  حروف متفاوت در هر ردیف نشاندهنده معنادارa, b, c, d, e, f

. بودن تفاوت بین میانگینها میباشد.)P<0/01(  حروف متفاوت در هر ستون نشاندهنده معنادارA, B, C, D, E, F
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بهداشت مواد غذایی

شکل ( -)1قطر هاله عدم رشد باکتریهای شاخص در پیرامون پرگنههای انتروکوکوس

میانگین قطر هاله مهاری ایجاد شده توس گوناههای
انتروکوکااوس نشااان داد ،انتروکوکااوس فاساایوم دارای

گونههای فکالیس ،ماندتی ،گالینااروم ،سااکارولیتیکوس،
رافینوسوس ،هایرا و آویوم قرار داشتند (نمودار .)1

بیشترین اثر ضادباکتریایی باود و پاس از آن باهترتیب
14
11.56 c
9.17 b

8.27 a

8.26 a
7.5 a

10

8
6
4

قطر هاله مهاری (میلیمتر )

8.97 ab

9.36 b

9.35 b

9.96 b

12

2
0

گونه انتروکوکوس

نمودار ( -)1میانگین قطر هاله مهاری گونههای انتروکوکوس بر باکتریهای شاخص

مقایسااه اثاار مهاااری گونااههای انتروکوکااوس باار

معناداری ( .)P<0/01بار روی باکتریهاای گارم منفای

باکتریهای گرم مثبت و گارم منفای در مطالعاه حاضار

مااؤثرتر بودنااد .امااا ایاان تفاااوت در مااورد گونااه

نشااان داد ،در مجمااوع گونااههای انتروکوکااوس باار

ساکارولیتیکوس معنادار نبود و صرفا گوناه مانادتی اثار

باکتریهای گرم منفی اثر مهاری بیشتری داشتند؛ به ایان

ضدباکتریایی بیشتری بر گرم مثبتها داشت (جدول .)2

معنی که از مجموع  7گونه انتروکوکوس 9 ،گونه بهطور
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اثر مهاری انتروکوکهای بومی بر باکتریهای بیماریزا

جدول ( -)2میانگین قطر هاله مهاری گونههای انتروکوکاوس
بر باکتریهای شاخص گرم مثبت و منفی
گونه انتروکوکوس

فاسیوم

قطر هاله مهاری (میلیمتر)
گرم مثبت

گرم منفی

10/19a

12/72b

فکالیس

a

4/66

گالیناروم

a

9/12

آویوم

a

6/16

ماندتی

10/7b

4/62a

a

b

کازلیفالووس

b

ساکارولیتیکوس

7/21

رافینوسوس

a

6/41

7/71
4/71
b

6/1

a

a
b

11

10/97

b

1/97

a

هایرا

b

10

7/12

10/64

 :a, bحروف متفاوت در هر ردیف نشاندهنده معنادار (.)P<0/01
بودن تفاوت بین گروهها میباشد.

در نمودار ( )2میانگین قطر هاله مهاری ایجااد شاده

نسبت به انتروکوکوسها سنجیده شود .بر اسااس نتاایج

توس گونههای مختلاف انتروکوکاوس بار هار یاک از

حاصله ،اشریشیا کوالی (با هاله مهاری  11/19میلیمتر)

باکتریهااای شاااخص نشااان داده شااده اساات .در ایاان

حساسترین و لیستریا ایوانووی (باا هالاه مهااری 6/74

نمااودار صاارفنظر از گونااه و سااویه انتروکو هااا ،اثاار

میلیمتاار) مقاااومترین باکتریهااای شاااخص در مقاباال

مهاری آنها بر باکتریهای غذایی برآورد شده اسات تاا

خاصیت آنتاگونیستی انتروکوکوسها بودند.

در حالت کلی میزان حساسیت و مقاومات هار بااکتری
14
11.57 d

11.19 cd
10.27 cd

12

10.33 cd
8.05 b

7.91 b

6.89 ab

6.38 a

8
6
4

قطر هاله مهاری (میلیمتر )

9.85 c

10

2
0
P.a

K.p

Sal.t

Y.e

E.c

B.cer

St.a

L.m

L.i

باکتری شاخ

نمودار ( -)2میانگین قطر هاله مهاری گونههای انتروکوکوس بر باکتریهای شاخص
L.i: Listeria ivanovii, L.m: Listeria monocytogenes, St.a: Staphylococcus aureus, B.cer: Bacillus
cereus, E.c: Escherichia coli, Y.e: Yersinia enterocolitica, Sal.t: Salmonella Typhimurium, K.p:
Klebsiella pneumonia, P.a: Pseudomonas aeruginosa.
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نتایج  PCRنشان داد ،از مجموع  1جدایه انتروکوکاوس

بر اساس یافتههای بهدست آماده ،تماامی  22جدایاه

فکالیس 2 ،مورد (سویههای جدا شده از کره و شیرخام)

انتخاب شده انتروکوکوس ،هرچند با درجاات مختلاف،

حاااوی ژن حاادت  Espبودنااد .در مااورد جدایااههای

دارای اثر مهاری بر باکتریهای شاخص بودند؛ در همین

انتروکوکوس فاسیوم ،ژن حدت  Asa1در هیچ یک از 6

راستا تحقیقاات مشاابهی انجاام یافتاه اسات کاه نشاان

جدایه ردیابی نشد.

میدهااد انتروکوکوسهااای جاادا شااده از فرآوردههااای
سنتی شیر دارای خاصیت ضادمیکروبی علیاه برخای از

بحث و نتیجهگیری

باکتریهای بیماریزای غذایی هساتند ( Rashid et al.,

در مطالعه حاضر تعداد  119جدایه انتروکوکوس با 7

)2015; Carasi et al., 2014; Lei et al., 2015؛ اماا

گونه مختلف از نموناهها جداساازی شاد کاه حااکی از

آنچه کاه نتاایج مطالعاه حاضار را از مطالعاات مشاابه

حضور و تناوع بااالی انتروکوکوسهاا در شایر خاام و

متمایز میسازد ،میازان اثار مهااری ایجااد شاده توسا

فرآوردههای سنتی منطقه تبریز میباشد .انتروکوکوسهاا

گونههای انتروکوکوس میباشاد .باه ایان معنای کاه در

بهعنوان بخشی از جمعیت میکروبی روده دامها ،باهطور

مطالعات مشابه ،جدایههای انتروکوکوس روی برخای از

معمول به شیر خام و بهدنبال آن به محصوالت شایر راه

باکتریهای شاخص ،آنهم بهشکل جزئای ،اثار مهااری

پیدا میکنند .عاواملی نظیار شیردوشای دساتی و تحات

داشتند؛ در حالیکه در تحقی حاضر ،تمامی  22جدایاه

شرای غیربهداشتی ،احتمال راهیابی انتروکوکوسهاا باه

مااورد آزمااایش روی  7باااکتری شاااخص (متشااکل از

شیر خام را افزایش میدهد .بهعالوه ،تهیه فرآوردههاای

باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی) اثر مهااری داشاتند.

سنتی شیر در کارگاههاای غیراساتاندارد موجباات ورود

بهعالوه ،میزان هاله ایجاد شده در موارد متعددی بین 10

میکروبهااا از آب ،سااطو و وسااایل آلااوده را فااراهم

تا  20میلیمتر برآورد شد که بسایار بیشاتر از تحقیقاات

میآورد .رشد در دامنه وسیع دمایی ،تحمل غلظت باالی

مشابه باود .ایان حالات میتواناد در نتیجاه تفااوت در

نمک و محی های اسایدی و قلیاایی از عوامال دیگاری

سااویههای انتروکوکااوس جداسااازی شااده از مناااط

هسااتند کااه بقااای انتروکوکوسهااا را افاازایش میدهااد

مختلف جغرافیایی و همچنین باکتریهای شاخص مورد

( .)Serio et al., 2010انتروکوکوسها طی دوره رسیدن

مطالعه باشد .اماا آنچاه مسالم اسات ،روش و تکنیاک

برخی از فرآوردههاای شایر از جملاه بسایاری از اناواع

ارزیابی اثرات ضادمیکروبی میتواناد از عوامال مهام و

پنیرهاای ساانتی ،نقاش مهماای در تکاوین خصوصاایات

موثر در کسب نتایج متفاوت در این قبیل آزمونها باشد.

ارگانولپتیکی ایفا میکنناد ()Giraffa, 2003؛ از طرفای،

باااهطور مثاااال ،در مطالعاااهای اثااارات ضااادمیکروبی

انتروکوکوسها با تولید متابولیتهاایی اثار آنتاگونیساتی

انتروکوکوس فکالیس و انتروکوکوس فاسایوم باا روش

باار طیااف وساایعی از باکتریهااا دارنااد ( Rasouli

انتشاااار دیساااکی ( )Disk diffusionعلیاااه لیساااتریا

.)Pirouzian et al., 2009

مونوسااایتوجنز ،اسااتافیلوکوکوس اورئااوس و اشریشاایا
کوالی مشخص گردید کاه هماه گوناهها دارای اثارات
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اثر مهاری انتروکوکهای بومی بر باکتریهای بیماریزا

ضدلیستریایی بودند اماا تاثثیری بار اشریشایا کاوالی و

شده از کفیر فعالیت ضدمیکروبی علیه سالمونال انتریکاا،

استافیلوکوکوس اورئاوس نداشاتند ()Lei et al., 2015؛

سودوموناس

آیروجینوزا ،شایگال فلکسانری ( Shigella

در حالیکه در تحقیا حاضار گوناههای مشاابه کاه باا

 ،)flexneriاشریشاایا کااوالی ،لیسااتریا مونوساایتوژنز و

روش دوالیه مورد ارزیابی قرار گرفته بودند ،بر لیساتریا

اسااتافیلوکوکوس اورئااوس داشااتند ( Caeasi et al.,

مونوسااایتوجنز ،اسااتافیلوکوکوس اورئااوس و اشریشاایا

 .)2014همچنااین گونااههای انتروکوکااوس فکااالیس و

کوالی موثر بوده و هاله عدم رشد قابلمالحظهای ایجااد

انتروکوکوس فاسایوم جداساازی شاده از فرآوردههاای

نمودند (جدول  .)1در همین راستا و طی مطالعاهای ،از

پروبیوتیکی شیر در بازار چین اثر بازدارنده علیه لیساتریا

روشهای مختلفی جهت بررسی خاصیت ضادمیکروبی

مونوساایتوجنز نشاان دادناد ( .)Lei et al., 2015نکتاه

ساااویههای پروبیوتیاااک الکتوباسااایلوس دامنوساااوس

قابلتوجاه در نتاایج تحقیا حاضار ،تفااوت در میازان

( )Lactobacillus damnosusعلیه باکتریهاای غاذایی

بازدارندگی گونههای انتروکوکوس بر باکتریهاای گارم

استفاده شد .یافتهها نشاان داد روش دوالیاه در مقایساه

مثبت و گرم منفی بود و بهطور میانگین ،اغلب گونههای

بااا روشهااای انتشااار دیسااکی و چاهااک ( Well

انتروکوکاااوس (باااهجز دو ماااورد) دارای خاصااایت

 )diffusionنتایج بهتاری در پای داشاته اسات (Polak-

آنتاگونیستی بیشتری ( .))P<0/01بار باکتریهاای گارم

.)Berecka et al., 2009

منفی بودند (جدول  .)2این موضوع بر خالف یافتههای

نتااایج مطالعااه حاضاار نشااان داد گونااههای مختلااف

مطالعاتی است که اثر آنتاگونیستی باکتریهاای الکتیکای

انتروکوکوس و همچنین جدایههای متنوع یک گونه ،اثر

نظیر الکتوباسیلوسها و الکتوکوکوسها را مورد بررسی

مهاری متفاوتی بر باکتریهای شاخص داشتند؛ طوریکه

قرار دادهاند ( Alvarado et al., 2006; Aguilar et al.,

قطااار هالاااه مهااااری ایجااااد شاااده از  7میلیمتااار در

 .)2011; Uraipan and Hongpattarakere, 2015بهنظر

انتروکوکوس مانادتی تاا  21میلیمتار در انتروکوکاوس

میرساد تفاااوت در یافتاههای حاصااله در نتیجاه تنااوع

فاسیوم متغیر بود .این تفاوت ناهتنها در باین گوناههای

عوامل آنتاگونیستیای (کاهش  ،pHتولیاد  ،H2O2تولیاد

متنوع انترکوکوس ،بلکه در باین جدایاههای یاک گوناه

باکتریوساااینها و نظاااایر آن) باشاااد کاااه توسااا

مشخص ،مشاهده گردید (جدول  .)1اما بهطور میاانگین

انتروکوکوسهااا و سااایر باکتریهااای الکتیکاای تولیااد

گونه کازلیفالووس با میانگین هاله مهاری  9/1میلیمتار

میشوند (.)Alvarado et al., 2006

کمترین اثر آنتاگونیستی و گونههای فاسایوم و فکاالیس

در اغلب تحقیقات انجام یافته ،خاصیت آنتاگونیساتی

بهترتیب با میانگین هاله مهاری  11/16و  7/76میلیمتار

گونههای انتروکوکوس فکالیس و فاسیوم ارزیاابی شاده

اثر ضدباکتریایی بیشاتری در قیااس باا ساایر گوناههای

است ()Carasi et al., 2014; Lei et al., 2015؛ این در

انتروکوکااوس نشااان دادنااد (نمااودار  .)1در مطالعااات

حالی است که بیشترین فراوانی ( 72/1درصد) ژنهاای

مختلف کم و بیش نتایج مشابه تحقیا حاضار بهدسات

عامل حدت در بین جدایههای بالینی همین دو گوناه از

آمده است .برای مثال ،گونههای انتروکوکوس جداسازی

انتروکوکوس گزارش گردیده اسات ( Ferguson et al.,
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 .)2016; Heidari et al., 2017این موضوع محادودیت

بین گونههای مختلاف و ساویههای یاک گوناه واحاد،

بزرگی در ارتباط با استفاده از انتروکوکوسها و خواص

متفاوت برآورد شد .با توجه باه اینکاه تنهاا  22جدایاه

آنتاگونیسااتی آنهااا بااهعنوان باکتریهااای ایماان علیااه

انتروکوکوس انتخاب و مورد آزمونهاای تکمیلای قارار

میکروبهای بیمااریزا در مادلهای غاذایی میباشاد.

گرفته بودند ،بهنظر میرسد در صورت آزماایش تماامی

نتااایج  PCRدر مطالعااه حاضاار نشااان داد ،از  1جدایااه

 119جدایه ،میتوانست منجر به حصول نتایج متفااوتی

انتروکوکوس فکالیس 2 ،جدایه ( 20درصد) حااوی ژن

گردد .بهعالوه ،تمامی جدایههای انتروکوکوس توانستند

حدت  Espبودند و در جدایههای انتروکوکوس فاسایوم

بر روی  7باکتری شاخص غذایی اثر مهاری ایجاد کنناد

ژن حدت  Asa1در هیچ یک از  6جدایه ردیاابی نشاد.

که در باین آنهاا باکتریهاای مهام و مقااوم باه طیاف

در همین راستا ،ژن حادت در گوناههای انتروکوکاوس

وسیعی از آنتیبیوتیکها وجود داشت .همچنین بیشترین

فاسیوم جدا شده از محصول تخمیری سویا ردیابی نشاد

خاصیت مهاری ایجاد شده در جدایههای انتروکوکاوس

( )Yoon et al., 2008و در مجماااوع گوناااههای

فاسیوم و انتروکوکوس فکالیس مشاهده شاد .باا وجاود

انتروکوکاااوس فاسااایوم در مقایساااه باااا گوناااههای

اینکااه  60درصااد گونااههای فکااالیس و  100درصااد

انتروکوکوس فکالیس دارای پتانسیل بیماریزایی کمتری

گونههاای فاسایوم جادا شاده در مطالعاه حاضار فاقاد

تشاخیص داده شادند ( .)Dogru et al., 2010ممکان

ژنهای حدت  Espو  Asa1بودند؛ اما الزم اسات بارای

است تفاوت در میزان فراوانی عوامل حدت مرباوط باه

حصااول اطمینااان از سااالمت مصاارفکننده ،قباال از

تفاوت در منبع جدایههای انتروکوکی باشد؛ به این معنی

بهکارگیری در مدلهای غذایی ،ژنهای حادت دیگاری

که در جدایههای بالینی میزان فراوانی ژنهای حادت در

در این گونههای انتروکوکوس مورد بررسی قرار گیرند.

قیاس با جدایههای غذایی و محیطی باالتر باشد.
باار اساااس نتااایج مطالعااه حاضاار میتااوان بااه ایاان
جمعبندی رسید ،شیر خام و فرآوردههاای سانتی تولیاد
شده در منطقه تبریز منبع غنی از گونههای انتروکوکوس
میباشند .انتروکوکوس دارای خاصیت آنتاگونیستی علیه

تعارض منافع
نویسندگان هیچگوناه تعاار

مناافعی بارای اعاالم

ندارند.

باکتریهای شاخص غذایی بودند و میزان اثر مهااری در
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Abstract
Enterococci are among lactic acid bacteria that are homogeneous and are commonly found in raw milk
and its products. The purpose of this study was to isolate Enterococcus species from raw milk and
traditional milk products in the Tabriz region and to study their inhibitory effect on some of the
pathogenic bacteria. For this, 105 specimens including 15 samples of each of raw milk, yogurt, cheese,
cream, butter, dough, and Kashk were tested. After isolation and differential identification of the species,
24 isolates were selected based on the sample type and the variety of Enterococcus species. Due to the
pathogenic potential of E. faecalis and E. fascism species, they were evaluated for the presence of Esp
and Asa1 genes, respectively. The inhibitory effect of Enterococcus isolates was tested on nine important
foodborne pathogens using the overlay method. According to the results, nine species of E. fascism, E.
faecalis, E. gallinarum, E. avium, E. Benedetti, E. caseliflavus, E. hirae, E. saccharoliticus, and E.
raffinosus were isolated. All isolates had an inhibitory effect on indicator organisms; however, the
inhibitory effect was found different among various species and various strains. E. faecalis and E.
fascism species had the most antibacterial effects. The molecular evaluation showed that out of 5 isolates
of E. faecalis, 2 isolates contained Esp gene. In the case of E. faecalis, none of the isolates harbored Asa1
gene. If further experiments are carried out in relation to the proven safety of enterococci, their inhibitory
effect on food pathogenic bacteria can be used.
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