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رضا صدیقی وثاق 1و داریوش علیپور

 -1دانشجوی دکتری تغذیه دام ،گروه علوم دامی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران

 -2دانشیار تغذیه نشخوارکنندگان ،گروه علوم دامی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران
تاریخ دریافت 3 :آبان 1394

تاریخ پذیرش  12خرداد 395 1

چکیده
هدف از مطالعه حاضر جداسازی و شناسایی باکتریه زودیسا لرتنک رد اهنآ لیسناتپ یسررب و کیتکالدیسا هدننک فرصم یا

       

شکمبهای در شرایط آزمایشگاهی بود .مایع شکمبه از سه رأس گاو هلشتاین جمع آوری گردید و جداسازی باکتری ب زا هدافتسا ا   

محیط کشت اختصاصی صورت گرفت .خصوصیات جدایه ها بر اساس شکل و رنگ آمیزی گرم ،تولید ایندول ،فعالیت کاتاالزی
و تخمیر برخی قندها بررسی شد .شناسایی جدایه ها با استفاده از توالی یابی نوکلئوتیدی انجام گرفت .نتایج توالی یابی نشان داد که

جدایهها بیشترین خویشاوندی را با مگاسفرا السدنی  DSM20460داشتند .در مرحله بعد اثر جدایه ها بر یتکالدیسا شهاک  ک و 

کنترل  pHدر شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت .مقدار یک گرم خوراک سریع التخمیر و  10میلی لیتر هبمکش عیام     
درون ویال های شیشهای قرار داده شد و از هر جدایه دو دوز  0/5و  1میلی لیتر به هرکدام تلقیح شد .ویال ها به مدت  6س رد تعا

انکوباتور قرار گرفتند .تولید گاز pH ،و اسیدالکتیک هر نمونه اندازه گیری شد .استفاده از باکتری ،غلظت اسیدالکتیک را کاهش

و تولیدگاز و  pHرا افزایش داد (  .)p>0/ 0001نتایج نشان داد باکتریه زودیسا لرتنک لیسناتپ ،کیتکالدیسا هدننک فرصم یا        

شکمبهای را دارند.

کلمات کلیدی :باکتریهای مصرف کننده اسیدالکتیک ،مگاسفرا السدنی ،pH ،اسید الکتیک
٭ نویسنده مسئول :داریوش علیپور

آدرس :گروه علوم دامی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران .تلفن
پست الکترونیکalipourd@basu.ac.ir :
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توسطم .السدنی مورد استفاده قرار م ممیگیرددد (  51 ، 17و

مقدمه
جمعیت میکروبی در شکمبه دامها ای نش نکراوخ ن هب ،هد   

 ) 18و بن هج هدافتسا روظنم هب نیاربا ت عوقو لرتنک         

طور معمول برای هضم علوفه مناسب است و تغذیه این

اسیدوز شکمبهای ح علاطم .تسا تیمها زئا ا نورد ت     

دامها با مقدار زی ییادی م داو کنس رتنا هههای ،تخمیر عیرس    
ش pH
میکروبی در شکمبه را در پی داشته و باعث ک ها ش ش

میشود ( 8،3و  .) 13اسیدوز توسط کاهش  pHمشخص
میشود که ناشی از تجمع اسیدهای آل یغت و ی ی لداعت ر    

این ترکیبات در شکمبه و کاهش  pHمیگردد .ک ها ش ش
ش
 pHتغییر یی ی را در الگ م تیعمج ریمخت یو یکر یبو         

 VFAاست (  ) 16و سبب تشیب شهاک  ررررررر  pHم ممیشوددد.
    

نتررر ش بمک ههه-
شهای پا ایی 
روش حذف شود :عبور به بخ 
ج بمکش زا میقتسم بذ ههههههههه هه -تخمیر  یبورکیم  (((((( (.)3
  

مت ییاهن لوصحم نیا عمجت نیاربانب و هدرک هزیلوبا               
تخمیر را در شکمبه کنترل مینمایند ،به ویژه وقتی جیره
دامها حاوی مقادیر باالی دانه است ،این فراین تیمها د   
بیشتری پیدا میکند ( .)11از باکتریهای مصرف کنن هد

الکت تا    م مم یت او نن ن مگاسفر  ا ا ندسل یییی یی و س نول ومو سان   

رومینانتیوم را نام برد .به هرحال ،تکثیر این باکتریها ا در

 pHپایین که ناشی از تجمع اسید الکتی هم ،تسا ک ااا اااار

میشود ( .)1در چنین شر زا هدافتسا یطیا    ب تکا ررریهای ی
ی
پروبیوتیک میتواند سبب تقویت جمعیت این باکتریها

ت زا شیب ا

    95درص هبمکش لخاد کیتکالدیسا د

       

نشان داده است ( .)8کانگ و هسین ( )8گزارش کردند

مصر هبمکش زا تاتکال هدننک ف
بررس لرتنک رد اهنآ لیسناتپ ی

          ب تکا رر ریها یی ی
      

و یریش یاهواگ    
ش رد زودیسا ر طیا

       

  

مواد و روشها

الکتیک ایجاد میکند که به طور قابل ت زا رتیوق یهجو   

مهمترین باکتریها برای این منظور میباشد .ح دود ًاًاًاًا 65

  

آزمایشگاهی انجام شد.

شکمبه از اسیدهای چرب فرار ( )VFAب دیسا تمس ه    

و تکثیر    س رریعت رر آنه اا ا ش  دو (( ( .)1م .الس ند یی ی یک زا ی   

تجمع اسید الکتیک در طول انتقال ب ار مکارتم هریج ه

مطالع نش و یزاسادج روظنم هب ه ا ییاس

نرخ جذب آنها از طریق اپیتلیوم شکمبه ،منجر به تجمع

باکتریهای مصرف کنن یتکال دیسا ،تاتکال هد ک ار 

تن و ی

الکتات را کاهش داد و  pHرا افزایش داد .بنابراین ،این

تولید اسیدهای چرب فرار توسط میکروبها ا نس هب تب   

ت تش  هبمکش رد هدش لیک م هس هب تسا نکم
الکتات ت

شقن ،یهاگشیامزآ      

اساس سس یم .الس راهم رد یند     

که استفاده از م .السدنی در شرایط آزمایشگاهی غلظت

میکروارگانیسمهای شکمبه است ( .)7بیش  ندوب رت ن خر    

   

      

جداسازی و خالص سازی
محتوب هس زا هبمکش تا

     رأس گ عمج رن وا

    

وآ ری

گردید .پس از انتقال به آزمایشگاه 5 ،گرم از محتوب تا
با  45میلی لیتر از محلول رقیق س  یزاوه یب زا ((( (((()ADS
مخلوط و با استفاده از چه لاقتم یفاص هچراپ هیال را      
صاف شد .پس از صاف شدن ،یک میلیییلیتررر از آن به
ویالهای حاوی  9میلیلیتر  ADSمنتقل و به این ترتیب
تا رقت

-9

-9

 10رقیق شد .از رقتهای

-6

، 10

-7

، 10

-8

 10و

 10مقدار  0/2میلی لیتر به لولهههها ای هانگی یواح ت   

ی مصر نک ف ن هد   
محیط کش یصاصتخا ت    ب تکا ررریهای ی
الکت  تا

(( ( )11و آگار یور و هفاضا هدش بوذ  خی    

غلتانده ش جنم راگآ ات دند م وش د د سپس .

    

    

لولهههها ای

کشت داده شده تا زمان رشد کردن کلن یامد رد ی   
درج وم دارگ یتناس ه ر ویسابوکنا د ن رق  ا .دنتفرگ ر     

39

         

ی منفر هب د    لولهههها ای هانگی طیحم یواح ت    
کلنیهای ی
کشت مایع (بدون آگار) منتقل شدند .کشت متناوب در
مح نامز ات دماج و عیام تشک طی دب سسسسسسسسسسسس س سسسس ت آم ند   
جدایههای خالص ادامه یافت .خالص بودن جدایهها ،با
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استفاده از رنگ آمیزی گرم مورد بررسی قرار گرفت و
پس از اطمین ب اه هیادج ،ندوب صلاخ زا نا ه طیحم 

شرایط اسیدوز الکتیک زا ،ی جیرهههای ش لما

     

 90درصد

گلوکز و  10درصدکاه جو استفاده شد .م زا هبمکش عیا   

ح و هدش لقتنم لورسیلگ یوا در د یام            -02درجه   

طری هس زا الوتسیف ق

سانتی گراد نگهداری شدند .شناسا ایی ب شور اب یرتکا   

الی ،لاقتم هچراپ ه    
گردید و پس صاف کر راهچ اب ند الال الال

توالییابی نوکلئوتید و توسط مرکز ذخایر ژنتیک ایر نا

تحت گاز  CO2قرار داده شد .مقدار یک گرم خ کارو

انجام شد.

ی شیشهههای
و  10میلی لیتر نورد هبمکش عیام      ویالللهای ی

وآ ری

     رأس ق عمج نابرهم چو

    

قرار داده شد و از هر زود ود هیادج      0/5و  1میلیییلیتررر

شهای بیوشیمیایی
آزمای 

ب  ه ه رامیت کی .دش حیقلت مادکر     

آزمون تولید ایندول با استفاده از معرف کواکس انج ما

ویرجینیامایسین نیز در نظر گرفته شد .ویالها به م تد

شد (  .) 10فعالیت کاتاالزی ب دوزفا ا نن ننن آب اکس سسیژنه به

ساعت مورد انکوباسیون قرار گرفتند .تولی و زاگ د

محیط کش اح ت وو وووی با اکتری تعی دش نی    (  .) 12تخمیر

با استفاده از رن و یجنس گ

قندهای ساده در محیط کشت فن .دش یسررب زمرق لو     
میزان  5گرم در لیتر از هر تشک طیحم هب دنق 

6
pH

هر نمونه اندازه گیری شد .غلظت اسیدالکتیک نمونهها ا

سوبستر نبرک یا      (قن زا یخرب ریمخت ؛)هداس یاهد         
لونف

        آنت تت یبیوتی کک ک

 قبط ر شو    

ف ففیگناسچووو و

ماریس ( )4مورد اندازه گیری قرار گرفت.

     

قرمز افزوده شد و پس از اتوکالو ،محیط کشت ح یوا

بررسی آماری

باکتری به آن تلقیح شد .تغییر رنگ قرمز ب رگنایب درز ه   

ًال تص هیزجت یفدا   
دادههای ثبت شده در قالب طرح کام ًال

تخمیر قند مربوطه بود (.)5

شدند .نتایج بدست آمده ب یرامآ همانرب ا      SASم درو

بررس لیسناتپ ؛زودیسا راهم لیسناتپ ی           جدای هه هه اا ا در

تجزی و ه یلحت ل ق  ر گ را ر م هسیاقم یارب .دنتف ی نگنا               

جل ریگو ی شهاک زا      

تیمارها از آزمون دانکن در سطح  %5خطا اس دش هدافت ... ..

 pHو مهار طیارش رد ،زودیسا        

آزمایشگاه مورد بررسی قر داجیا روظنم هب .تفرگ را      
جدول  -1ویژگیهای فنوتپی و بیوشیمیایی جدایه ها
جدایه

ویژگیها
R1

R2

R3

R4

واکنش گرم

منفی

منفی

منفی

منفی

مورفولوژی

کوکسی

کوکسی

کوکسی

کوکسی

آزمون تولید ایندول

مثبت

مثبت

مثبت

مثبت

آزمون کاتاالز

منفی

منفی

منفی

منفی

گلوکز

مثبت

مثبت

مثبت

مثبت

سوکروز

کم

مثبت

مثبت

مثبت

تخمیر قندهای ساده

الکتوز

کم

کم

کم

کم

زایلوز

مثبت

مثبت

کم

کم

مالتوز

مثبت

مثبت

مثبت

کم

کترین خویشاوند
نزدی 

Megasphaera
elsdenii DSM
20460

Megasphaera
elsdenii DSM 20460

Megasphaera
elsdenii DSM
20460

Megasphaera
elsdenii DSM
20460
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جدول -2اثر تیمارهای آزماشی بر  ،pHتولید گاز و غلظت اسید الکتیک
تیمار
R2

1

R1

فاکتور
./5
pH
تولید گاز
اسید الکتیک

cde
bc
cd

4/ 56
14 / 67
6/ 87

1
bc
a
d

R3

./5
de

4/ 63

bc

91/ 01

c

5/ 54

4/ 55
13 / 72
7/ 39

1
cd
a
cd

R4

./5
cde

4/ 59

b

18 / 17

51/ 01

cd

5/19

4/ 57
7/1

1
b
a
e

4/ 68
91/ 67
3/ 29

./5
de
bc
c

4/ 54
14 / 34
7/ 45

cd
a
cd

2

1

VIR

4/ 59

a

17 / 74
5/19

5/ 01

d

10 /94

b

9/ 03

شاهد

SEM

4/ 53

0/20

de
c
a

12 / 71

0/ 67

17 /77

0/94

(میلی مول)
 -1از هر جدایه دو دوز (نیم و یک میلی لیتر) استفاده شد؛  -2آنتی بیوتیک ویرجنیامایسن
 -اعداد با حروف متفاوت در یک سطر ،اختالف معنی دار دارند ( .)p>0/ 0001

نتایج و بحث

ب لوت نیرتمک .دوب رتالا ید م زاگ ر امیت هب طوب ر                 

ی بدست
ویژگیهای فن میشویب و یپیتو یایی    جدایههههای ی

ویرجینیامایسین بود و سطح یک میلی لیتر تمام جدایهها

آمده در جدول  1ارائه شده است .هر چهار جدایههه ،R1

تولی  زاگ د را امیت هب تبسن  ر ا دهاش  فففففففففففف ف ففففف زایش دادند   

السدنی  DSM20460مشابهت داشتند.

شاهد نشان داد و تمام جدایه ها نسبت به تیم و دهاش را

 R3 ،R2و  R4بیش از  99درص رتکاب هب د ییی یییی مگاس ارف

(  ،)p<0/ 0001بیشتر ادقم نی رتکال دیسا  یک رامیت ار           

تمام جدایهها ا کر نکاو ظاحل زا و یو ِشِش گ  ر یفنم ،م      
بودند .نتایج آزمون تولید اینول نیز برای هر چهار جدایه
مثبت بود .تولید ایندول نشان دهنده قابلیت باکتری برای
تجزیه اسیدآمینه تریپتوفان به ایندول و مشتقات آن است
(  .) 12متابولی تت تها یی یی حاص لوتاکسا و لودنیا زا ل       

ویرجینیامایس تکال دیسا نی یک مک ت دنتشاد یر      

         

(  .)p<0/ 0001کمترین میزان اسیدالکتیک نیز در س حط
یک میلی لیتر جدایه  R3مشاهده شد.
کان و گ

 نیسه (((( ( )8اثرتکاب ری      مگاسفر  ا ا ندسل یییی ی بر   

کاهش اسید الکتیک را در شرایط آزمایشگاهی بررسی

میتواند سبب ایجاد طعم خاصی درمحص و ینبل تالو

کردن و د

گوشت دامها شوند که ممکن است م یضعب دنسپ درو    
از مصرف کنندگان قر  دریگن را (( ((( .)2ل اذ ب تکا ررریهاییی
تولید کننده ایندول از اهمیت خاصی برخوردارند .میزان
تخمیر قندهای سوکروز ،زایلوز و مالتوز ب  هیادج نی ها    

یهجوت لباق شهاک ت اب هسیاقم رد ار ی امر             

شاهد مشاهده نمودند .مایسنر و همکاران (  ) 14گ شراز

کردند که استفاده از مگاسفرا السدننی NCIMB 41125

در شرایط آزمایشگاهی تولید گاز را افزایش و الکت تا

را ک اد شها د  ناراکمه و گنال  )9( (((((( .شرزودیسا طیا     

متغیر بود ،اما تمام جدایه ها گلوکز را کامل و الکتوز را

کها ای سر ریمختلا عی   
الکتیکی را ب زا هدافتسا ا    خ ارو ک ک

نتایج حاصل از تس اهم ت ر رد زودیسا  لودج       2ارائههه

غلظت اسیدالکتیک و  pHشکمبه مطالعه نمودند .نت جیا

به میزان کمی تخمیر نمودند.
شده است .از لحاظ  ،pHتیمار ویرجینیامایسین ب نیرتالا
مق ادر میت و  اااااا ار ش رادقم نیرتمک دها

ایجاد کرده و اثر باکتری مگاسفرا السدنی  H6F32را بر

نشان داد که استفاده از باکتری تجمع اس ار کیتکال دی   

داد ناشن ار        

   

(  pH .)p>0/ 0001تیمارهای ح لیم کی یوا ی ل  ی زا رت

  

کاهش و  pHرا افزایش داد .هنینگ و همکاران ( )6اثر

جدایههای  R1و  R3به طور معنی داری از تیم دهاش را   

ازگ ر مامت هک دندرک ش      

نه جدایه از باکتری مگاسفرا السدنی را بر کنترل اسیدوز

شکمبهای مطالع و دندومن ه
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       را نس  دهاش رامیت هب تب ا دیسا و شیازفpH جدایهها
 وpH                 دنداد شه ا دقم هچرگ ار،  الکتی  ک را کا
. متفاوت بود،اسیدالکتیک بین جدایههای مختلف
       را در س تالاب حطر هگن یpH      اگرچ نیجریو ه ی ما ا سی ین
      داشته است اما باید در نظر رد هک تشاد  وت لباقم ل دی
      تسا هداد شهاک ار مضه و. گاز و به عبارتی تخمیر
              ک امیت رد کیتکال دیسا شها ر وی سیاماینیجر ین زین
 تلقیح.ممکن است به دلیل همین کاهش در تخمیر باشد
        ب  نیع رد یرتکا حححح ح ححح الی ک تکال دیسا عمجت زا ه یک
. تولید گاز را افزایش داده باشد،ممانعت کرده است
نتیجه گیری
جدایه های بدست آمده در این آزمایش با احتمال ب شی

DSM20460 نی

 درص هباشم د      مگاسفر  ا ا دسل نننن99 از

 استفاده از باکتری با افزایش تولید گاز همراه ب دو.بودند
    که میتوان گف  ببس ت بهب  دو تتت تتتتخمیر زا و تسا هدش
      و ک یتکال دیسا تظلغ شها کpH طرفی باالتر بودن
در تیمارهای حاوی باکتری نسبت به شاهد نشان میدهد
      هدمآ ت، ی بدس زودیسا لرتنک لیسناتپ
که جدایههههای ی
.رادارا میباشند
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Abstract
The aim of this study was the isolation and identification of lactic acid utilizing bacteria and
evaluation of their potential to control ruminal acidosis in vitro. Rumen fluid was collected
from three Holstein cow and Isolation was performed using aspecific medium.
Characterization of isolates was evaluated based on the shape and gram staining, indole
production, catalase activity and fermentation of some sugars. Identification of isolates was
done using the nucleotide sequencing. The results of sequencing showed that the isolates had
the most similarity with Megasphaera elsdenii DSM20460. In the next step, effect of isolates
on reduction of lactic acid and control of pH was examined. One gram of easily fermentable
feed and 10 ml rumen fluid added to glass vials and inoculated with two doses of each isolate
(5.0 and 1 ml) then, incubated for 6h. Gas production, pH and lactic acid for each sample
were measured. Use of bacteria decreased lactic acid concentration and increased gas
production and pH (p<0.0001). The results showed lactic acid utilizing bacteria has potential
to control of rumianal acidosis.
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