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جداسازی و شناسایی گونههای انتروکوکوس جداشده از شیر خام شتر تک
کوهانه ایرانی ) (Camelus dromedariusو بررسی خواص تکنولوژیکی آن
5
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 -5استادیار گروه علوم و صنایع غذایی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
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چکیده
هد ف ا علاطم نی ه  ییاسانش  ا متج ا نا ع ت کوکور و یش یس رررررررررررررر ر ش وک کت رت ه  هنا ا ناری یی ی ییییی ی ) (Camelus dromedariusو بررس صاوخ ی    

تکنولوژیکی آنها میباشد .پانزده باکتری از شیر شتر منطقه گلستان جداسازی گردید .لگاریتم تعداد واحد تشکیل دهنده کلنی انتروکوکوسها

روی محیط  KAAتحت شرایط بیهوازی در دماهای  37 ،02و  45درجه سانتیگراد به ترتیب  6/ 397 ±0/20 ، 5/618 ±0/ 05و 8/710±0/ 14

(انتروکوکوسهای ترموفیل غال یادج ییاسانش .دوب تسا ب ههههه ههههههه یب و یکپیتونف صاوخ ساسارب ا و یایمیش ی ش  ا لم

انتروکوکوس موندتی ،انتروکوکوس فسیوم ،انتروکوکوس دوریس ،انتروکوکوس آویوم و انتروکوکوس فک سیلا
روش مولکولی بر اساس تکثیر ژن  16S rRNAبا پرایمرهای یونیورسال  B27Fو  U1492Rو س سپ

د سوکوکورتنا و نار س       ،

بوددد .ای طسوت ییاسانش ن    

 یلاوت ی لوصحم یبا

     PCRمربوطه

تایید شد .بررسی خواص تکنولوژیکی جدایهها نشان دادکه تمامی آنها قابلیت باالیی در تولید اسید داشته و دارای فعالیت لیپولیتیکی میباشند.

انتروکوکوس فکالیس بیشترین فعالیت لیپولیتیکی را نسبت به سایر جدایهها نشان داد .انتروکوک ویسف سو مم ممم و انتروکوک یلاکف سو سسسسس بیش نیرت

میزان اتولیز شدن را در بین سایر نمونهها نشان دادند .براساس بررسی خواص تکنولوژیکی جدایهها ،انتروکوکوسه یاهادیدناک رتش ریش یا     
مناسبی برای فراوری شیر شتر و سایر محصوالت لبنی دیگر محسوب میشوند.

کلمات کلیدی :شتر ،انتروکوکوس ،لیپولیتیک ،اتولیتیک ،پروتئولیتیک
*نویسنده مسئول :سعید زیبائی

آدرس :استادیار موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازي رازي شعبه شمال شرق ،مشهد ،ایران .تلفن919 5 304 5 091 :
پست الکترونیکzibaee@mrazi.ac.ir :
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مقدمه

داشته ولی باال نمی باشد ناونع هب تسا رتهب نیاربانب        

یه یسا یا د کیتکال     
از گذشته تا ب ورما ه زز ززز ب رتکا ی ی

استارتر کالچر الحاقی در ترکی  اب ب ا راتس ت افتسا اهر ده     

نقش مهمی در ایجاد عطر ،طع نامز شیازفا ،تفاب ،م     
ماند و یراگ

شود زیرا تحقیقات ثابت کرده است که بر روی رنگ،

 ینامرد صاوخ د وآرف ر رد هههههههه هه اا ای لبنی   

آروما ،بافت ،طع گدیسر لک رد و م ی ثا رینپ  ر یتبثم       

تخمیری داشتهههاند ناویح ریش  .ا  ت ا کی یله ی نم زا ا عب       
تامین کننده خانواده ب گرز

یها
یسا د    الکتی رتکاب ک یی یی

بوده وشير شتر یکی از منابع ارزشمند در این زمینه مییی-
باشد .شير شتر غذاي اصلي ساكنين صحرا و باديه نشين
را تش يك ل داده و تاحدودي ملل آسياي ميانه ،شبه جزيره
عربستان و آفريقا از ديرباز تاكنون در تغذيه خود مت يك
به شير شتر بودهاند .ترکیبات شير شتر داراي فعاليتهاي

دارد .از این علاطم رد ور هههه ههای ک یور رب ه یزاسادج       
باکتریه یسا یا د زا کیتکال 
ایران ه هب ی دف تیبثت

لرتنک و

انتروکوکوسها به عنوان باکتریه یا ی تعنص رد مهم     
لبنی یکی از اهداف مطالعه بوده است.

ضدويروسي و ضدباکتريا يي میباشد .شير تخم هدش ري   
شتر در درمان سل و بيم را ييي ه ريثات يلگنا يا و هتشاد   

نمونهههگی و یر

فلور ميکروبي آن حضور پايد شراوگ هاگتسد رد يرا    

سریالی تهیه شده از نمونه (  10تا

 37 ،02°Cو  45به مدت

ترش شده و به فرآورده دوغ تبدیل شود .ول یلد هب ی ل    
  

کیفیت بهداشتی پایینی برخوردار میییباشد ریمخت نیا     .
س وخ هبدوخ یتن د م ی یییییی ی ییییی ییتواند ندوزفا طسوت           
اسیدالکتیک باکتریهای ذات زا هدش یزاسادج ی ا نی     
اکوسیستم کنترل گردد (  .) 10در بین باکتریه یسا یا د   

الکتیک انتروکوکوسها دارای توانایی باالیی در تولید

انتروسین به عنوان یک باکتریوسین میباشند .انتروسین-

ها توسط انتروکوکوس ماندتی ،انتروکوکوس فک سیلا
و انتروکوکسو   

فسیوو وم تولیدم  یییی یش رتکاب .دنو یییی یهیا   

جنس انتروکوکوس از لحاظ تولید اسید نسبتا خ ات بو   
متوسط عمل کرده ،فعالی تیلوئتورپ ت یکی و 

یکیتیلوپیل    

 ) 10بر روی محیط

هوازی (جار بیییه عون کپ زاگو یزاو       )Aدر دم یا

نگهداری میشود تا ب وخ هب دوخ ریمخت هلیسو ه دی      
عدم کنترل کیفی و معط یاراد ت

-5

KAA1کشت سطحی انجام گردید و تحت شرایط بییی-

      

زا و هدوب ریغتم هزم

ابتدا از شیر شتر ت  ناتسلگ ناتسا هناهوک ک ت تح     
-3

(((((( (  16و .)1در بس ریش اهروشک یرای      

نجوشید زور دنچ تدم هب رتش ه د  ر د طیحم یام       

انتروکوکوس

یه یا   
سادج ا رتکاب یز یییییی یی

ش لیرتسا طیار      نمون هه هبرد س.دش یرا پپ پس قر زا تتتت ته یا   

داشته و فرايند  ميظنت ار شراوگ هاگتسد مضه ياه و    
تحر دنک يم کي

یفیک ت تالوصحم       

  

     

تخمیری ای جنا شزرااب هدروآرف ن ا ،دش م جد یزاسا       

مواد و روش کار

قابليت هضم بهتر و اسيديته بيشتري نسبت ب .دراد ريش ه   

تش ریش ر هناهوک کت        

 48س یراذگ هناخمرگ تعا    

گردید .کلنیهای حاصل شده بر روی محیط  KAAکه
قادر به هیدرولیز اسکولین و تغییر رنگ مح هایس هب طی    

بودند به عنوان مشکوک به انتروکوکوس شمرده شدند.

کلنیهایی ک هاظ لکش رظن زا ه ر مه اب بدحت و ی        
اختالف داشتند به طور تصادفی انتخاب شده و به وس هلی
کشت خطی خ صلا

ندش یزاس د نلک  .یییی یییییها ای خ صلا

سازی شد هاشم رظن زا ه د کسورکیم ه و یپ ک نومزآ ،ی      
کاتاالز و رنگ آمیزی گرم مورد بررسی ق .دنتفرگ رار   
جدای هه هه لوزیا( یا هههه هه وک )یا ک تست رظن زا هک یس           
کاتاالز ،منفی و رنگ آمیزی گرم ،مثبت ارزیابی شد دن
1

Kanamycin Aesculin Azide agar
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جهت شناسایی تا سطح سنج

انتروکوکوسسس ب ظاحل ه   

قابلیت رشد در در غلظت  6/5درصد کلرید سد ود ،می

دم یا      15 °Cو  pH ، 45 °Cه یا      4/4و  9/6و عدم    
تولید گاز دیاکسید کربن از گلوکز مورد ارزیابی ق رار
گرفتند ( .) 16
شناسایی جدایهها تا سطح گونه
جدایهههه ش دییات یاده سنج رد   

    

انتروکوکوسس س از

(ان-استیلگلوکز آمین ،آمیگد د ،نیلا ییی-آرابین ا ،زو للل-
آرابیتول ،آربوتین ،سلوبیوز ،دولس د ،لوتی ییی-فروکت ،زو
دی-فوکوز ،گاالکتوز ،بتا-جینتوبیوز،گلوکونات ،دی-
               -2

کتوگلوکونات ،الکتوز ،دی-لیکسوز ،م ،لوتینام ،زوتلا   
دی-م بیلم ،زونا ی د ،زو یییی ی-رافین ،لوتیبروس ،زونمار ،زو       
ی-گزیل ،زو
نشاسته ،ساکروز ،تریه د ،لوتیلیزگ ،زولا یی یی
ال-گزیلوز دی -آرابیتول ،این لم ،نیلو یی یییزیت ،زوبیر ،زو   
ال-س )،زوبرو    تولیددد اس و نیلوکسا زیلوردیه ،نیئوت     

نشاستهها سطح گونه مورد شناسایی قرار گرفتند .تخمیر
کربوهیدراته رد ا  MRSب ثار

یواح دنق نودب      %1

محلول کربوهیدرات و  %0/520بروم هب لپرپ لزورکو    
عنوان شاخص  pHانج ب جیاتن .دش ما ع ا د زززز ززززز  72س تعا
گرمخانه گذاری در  30 °Cثبت شد .برای تامین ش طیار
بیهوازی یک میلی لیتر پارافین م حطس رب لیرتسا عیا     
محیط قندی اض ومزآ جیاتن .دیدرگ هفا نننن نننننجدایهههه اب ا   

خصوص ایمیشویب تای یی      انتروکوکو سس سه باتک رد ا     

راهنمای برگیس مطابقت داده شد (  .) 18یک نماینده از
ه رب هک یرتکاب هورگ ر

ساسا ومزآ جیاتن

نن ن ننننننننننننن نننه یا   

بیوشمییای ش یدنب هقبط ی دند صاوخ یسررب تهج         
تکنولوژیکی انتخاب شد.

جداسازی شده از شیر شتر

جهت استخراج  DNAکلنی خالص از هر جدایه در
 50میکرولیتر آب اس س قیلعت زیانوید لیرت ا  یز شششش ش ششششششد و
سپس  50میکرولیتر از الکل ایزوآمی  مرفورلک/ل (() 24 /1
اضافه گردید رد طولخم ،ندرک سکترو زا دعب و 

تها
مرحله قب اردیهوبرک ریمخت لیافورپ ساسارب ،ل تتتتت تتتتت

گل کیلگ ،لورسیلگ ،زکو و ا ،نژ ی تیزون و ،ل

شناس کلوم ییا ولی       

انتروکوکو سسس سه یا    

     

   g

یگ دار   
 16000ب تدم ه       5دقیق رد ه     4در تناس هج یییی ی
سانتریفوژ شد .سپس از فاز آبی باال به عن عبنم کی ناو    
 DNAبرای واکنش PCRاستفاده گردید ( .) 14
پرایمره  هدافتسا دروم یا ببببببببب ب ببببب رای تکثی ژ ر ننن ن

،rRNA

)(5′-AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3′

و)ACGTGGTTTGAAGAGATTTTCG-3′

(5′-

16S
B27F

U1492R

بودند.
واکنش  PCRبه وسیله مخلوط کردن  5 µاز DNA
استخراج شده با  25 µاز (SinaClon, Iran) 2X PCR

 1µl،Masterاز پرایمر         B27Fو  1 µlاز پرایمر       
 U1492Rب تظلغ ا     

 10 picomole/µlو  18 µlآب

دیونایز استریل با شرایط زیر انجام گردید:
دناتوراسیون اولیه 94 °C :ب تدم ه     5دقیق سپس ،ه
 40س رد لکی

    1( 94 °Cدقیق )،ه      1( 56 °Cدقیق و )ه

 1( 72 °Cدقیق ییاهن هعسوت زا دعب ).ه رد      

   10 ( 72 °C

دقیق ویت )،ه بببب به رد ا     4°Cسرد ندش  د      ( .)5در نهایت   
آمپلیکون حاصل جهت توالی یابی به شرکت م نژورکا
کره فرستاده شد و نتایج آن با دادههای گزارش شده در
 NCBIمقایسه گردید.
ارزیابی کیفی فعالیت پروتئولیتیکی
فعالی کیتیلوئتورپ ت ی یادج  هههههه هه کینکت هلیسو هب ا        
کشت بر روی پلت کانت آگ یواح)ناملآ ،کرم( را    
 %2پودر شیراسکیم (مرک ،آلمان)و بررسی هاله حاصل
از پروتئ اجیا زیلو د آ طسوت هدش  نننن نننننهاارزی ره .دش یبا    
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جدایهبا ایجاد هال نلک فارطا ه ییی یییی ب اب یرتکاب ناونع ه    

دقیقه ،برای خاتم شنکاو ه   

فعالیت مثبت پروتئولیتیکی ثبت شد(.)4

حجم استن -ات ضا نآ هب لونا ا نویسلوما ات دیدرگ هف       
شکسته گردد .سپس  3قطره فنل فتالئین  %1به آن افزوده

ارزیابی کیفی فعالیت لیپولیتیکی
محیط کشت زی سا رب( ر اس  مرگ  در تهج )رتیل 

    

بررسی فعالیت لیپولیتیکی بررسی شد .پپتون  ، 10کلرید
کلس می      ،0/1کلریدس د می         5و آگ را     ( 02س مگی ااا ا،
آمریکا) .سپس محیط با آب مقطر به حجم رس دش هدنا   
و برای  02دقیقه ات .دش والکو     10میل نیئوت رتیل ی     02
(سیگما ،آمریکا) استریل شده به آن اضافه شد تحت و    
شرایط استریل  pHآن تا  6تنظیم شد .از کشت تازه هر
جدایه به میزان  % 10به محیط تلقیح شد و  24س رد تعا
 37 °Cگرمخانهگذاری شد .فعالی تیلوپیل ت یکی طسوت     

ظهور رسوب قابل رویت حاص اتسیرک بیسرت زا ل للل لللل-

های نمک کلسیم تشکیل شده از اسید چرب آزاد شده
به وسیله آنزیم یا به صورت ایجاد ناحیه ش بوسر فاف   
اطراف کلنی به واسطه تجزیه کامل نم یسا ک د برچ     
نشان داده میشود (.)4

و با سود  0/ 05نرمال تیتر گردید یفرصم دوس مجح      .
جهت تیتر را  V1فرض میییکن ولحم یارب .می ل ،دهاش      
کلیه مراحل فوق به غیر از افزودن محلول آنزیمی انج ما
شد .حجم سود مصرفی در تیتراسیون شاهد را  V2فرض
کردیم.
واحد زاپيل تيلاعف  (((((( ( ،)LUمقديميزنآ تيلاعف را       
اس ديسا لوموركيم كي هك ت ار برچ     

   در مدت    1

دقيقه در شرايط دماي  37 °Cو بافر فسفات با  ،pH=7از
سوبسترا آزاد نمايد .طبق فرمول زیر فعالیت آنزیم در هر
میلی لیتر محاسبه گردید (.)02
] [Unit/mlفعالیت =U؛ نرمالیته سود مصرفی جهت
تیتراسیون= N؛ V= V1– V2؛ مدت زمان آزمایش= .t
ارزیابی قابلیت تولید اسید
سویهها به طور اولیه در  M17براث فعالسازی شده

ارزیابی کمی فعالیت لیپولیتیکی
جدایههای انتروکوکوسی در  M17ب ثار

تدم هب    

 24س رد تعا     37 °Cکش یدرگ ت دند سپس  .تشک

     

حاصل در  8000 gبه مدت  15دقیق یدرگژوفیرتناس ه د   .
محلول رویی به عنوان عصاره خام آنزیمیب یبایزرا یار   
کمی فعالیت لیپولیتیکی انتخاب گردید (.)7
فعاليت آنزيم ليپ ماي شور قبط زا ا ناراکمه و اد شششش شششش
ش
)(Yamada et alبه صورت زیر اندازهگیری شد:
یک میلی لیتر محلول آنزیم هب ی     3میل رفاب رتیل ی    
فسفات 0/2موالر با  pH =7و  1میلی لیتر محلول کلرید
کلسیم  0/1موالر اض پس .دیدرگ هفا س   

 02میل مه طولخم رتیل ی

   

 5میل تیل ی رر ررر از

و سپس به می ناز  %1در ش هب هدش یزاسزاب میکسا ری
همراه ع رمخم هراص     %0/2و گل زکو
شدند و سپس در طی

   

 %0/1کش هداد ت

 24س ناخمرگ تعا هه هههگ رد یراذ

 30درجه سانتیگراد  pHآن اندازهگیری گردید (.)7
ارزیابی قابلیت اتولیتیکی
پلت سلولی از کشت شبانه در بافر فسفات پتاسيممم 10
میلیم اب رالو     pH=5/5ح يوا

 1م ميدس ديرلک رالو    

تعل قي سازي شده و تا  OD620معادل  1رق قي سازي م ييي -
شود .سوسپانسيون سلولي در معرض کي

سيکل انجم دا

( -02درجه سانتیگراد 24 ،ساعت) و خروج از انجم دا

امولسیون سوبسترا (روغن زیت لپ و نو یی یییوینی اب لکلا ل    

ی م ييي شوددد.
قرار گرفته سپس در  37 °Cگرمخانهگ راذ ی ی

نسبت حجمی  )3/1به آن اضافه شد .پس از گذشت 15

میزان فعاليت اتوليتيکي به صورت کاهش درصد بذج
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در 026نانومتر بر اساس فرم ریز لو    اند يريگ هزا    شددد

نتایج توالییابی جدایهها (خوانش دو طرف )ه از ش تکر

(71و .)9شدت اتوليز به صورت زير محاسبه مي شود:

ماکروژن ک رد هر  NCBIبالس  .دیدرگ ت نن نننمونهههها ا با

(A0 – At) × 100 /A0

میزان ت قباط

= A0جذب اولیه  =Atجذب اندازه گیری شده بعد از t

نتایج شناسایی با ه یایمیشویب ،یکپیتونف شور ود ر ی و 

زمان گرمخانه گذاری شده

مولکولی یکسان بود .بر اس سا

براساس این فرمول ،انتروکوکوسسسه زیلوتا رظن زا ا    

شد سارب ن اس حیرشت رایعم  دایآ طسوت هدش و      

ش لک

 2انتروکوک سو

فس موی    و انتروکوک یلاکف سو سسسسسس ب رت ه ت رتشیب بی ین       

      

درصد اتولیز شدن را دارند .شکل  3نش م نا یی یییدهد هک    

همکارانش ) (Ayad et alب  ریز تروص ه درج هههه هههههبندي
م یی یش دنو  : ::خ بو == =  ، 66 - 35نس =بوخ اتب     

 % 99 - 98در س سانش هنوگ حط ا .دندش یی     

 34 - 24و

ضعیف= .)3( 22-0

بیشترین کاهش  pHمربوط به سویهه یا

انتروکوک سو

دورانس ،انتروکوکوس موندتی ،انتروکوکوس فسیوم و

انتروکوکوس دوریس میباشد .بر اساس جدول  2تم ما

جدایهها از فعالیت لیپولیتیکی مناسبی برخ وب رادرو د و ه

نتایج

قادر به تولید لیپاز خارج سلولی هستند .و انتروکوک سو

پ یرتکاب هدزنا      انتروکوکو سس س قاب یور رب دشر ل       

فکالیس با اختالف کوچکی بیشترین فعالیت لیپ یکیتیلو

 KAAاز ش سادج رتش ری ا .دیدرگ یز       ججج دول  1نشنا   
میدهد که بیشترین تعداد واحد تشکیل دهنده کلنی در

را نسبت به س یادج ریا هه هههه رتش ریش یسوکوکورتنا یا     

میلیلیتر در دمای  45 0Cحاصل میشود که نشان دهنده

نش اد نا د لکش  5      .رس بیسرت زا یتیئور لباق بو        

غالب بودن انتروکوکوسهای ترموفیل در شیر شتر می-
باشد . ..آزمونه ایمیشویب یا ی نف و ی و ساسا رب یکپیت           
مطابقت ب اشن سیگرب یامنهار ا ن دا ند د نیا هک         

15

( 1500 bpب اب هسیاقم ا    

م رکرا         ) 1000 bpاز تکثی نژ ر    

   rRNA

شده توسط آنزیم لیپاز همه جدایهه ار ا نش م نا یی یییدهد.
بنابراین تمامی جدایهههه اق ا د طیحم یور رب دشر هب ر

جدایه مربوط به  6گونه از  3گروه انتروکوکوس م ی یی ییی-
باشند .شکل 1ایجاد باند مع لدا

کریستالهای نمک کلسیم حاص یسا زا ل د دازآ برچ     

16S

انتروکوکوسهای جداشده از شیر شتر را نشان میدهد..

ح س یوا وو وبس پیل یارت یدی (((( (ت نیئو     )02م یی یباشند . ..کلیه
انتروکوکوسهای جدا شد رتش ریش زا ه دار تیلاعف یا     

پروتئولیتیکی قاب دهاشم ل هههههای ک اق ه د جیا هب ر ا ه د ا هل      

اطراف کلنی باشد نبودند (شکل .)6

جدول -1لگاریتم تعداد واحد تشکیل دهنده کلنی انتروکوکوسها در میلیلیتر
لگاریتم تعداد واحد تشکیل دهنده کلنی

)(Log10CFU/mL
5/618 ±0/ 05

دمای گرمخانهگذاری ()°C

محیط کشت

02

KAA

6/ 397 ±0/20

73

KAA

8/710±0/ 14

54

KAA

جدول -2فعالیت لیپولیتیکی انتروکوکوسهای جداسازی شده از شیر شتر
گونه باکتری

     

فعالیت لیپولیتیکی ()Unit/ml

E. durans

8

E. devriese

10 /5

E. mundtii

10

E. faecium

10

E. avium

9/ 65

E. faecalis

11/ 66
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شکل -1نتایج تکثیر ژن  16S rRNAبا پرایمرهای یونیورسال  B27Fو  U1492Rانتروکوکوسهای جدا شده از شیر شتر
a: E. faecium, b: E. mundtii, c: E. durans, d: E. devriese, e: E. faecalis, f: E. avium, M: Ladder 1000bp

شکل  .2درصد اتولیزاسیون انتروکوکوسهای جداسازی شده از شیر برحسب کاهش واحد دانسیته نوری ()OD 620nm
سبز :ضعیف

قرمز :خوب

جداسازی و شناسایی گونههای انتروکوکوس جداشده...

شکل  -نمودار میلهای تغییرات  pHانتروکوکوسهای جداسازی شده از شیر شتر در طی  24ساعت گرمخانهگذاری

شکل  -نمودار سرعت کاهش  pHانتروکوکوسهای جداسازی شده از شیر شتر در طی  24ساعت گرمخانهگذاری

شکل -فعالیت لیپولیتیکی انتروکوکسیهای جدا سازی شده از شیر شتر

a: E. faecium, b: E. mundtii, c: E. durans, d: E. devriese, e: E. faecalis, f: E. avium
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شکل -6عدم فعالیت پروتئولیتیکی قابل محسوس از انتروکوکسیهای جدا شده از شیر شتر
a: E. faecium, b: E. mundtii, c: E. durans, d: E. devriese, e: E. faecalis, f: E. avium

بحث

نتایج ای روضح قیقحت ن     انتروکوک ،سنارود سو

انتروکوک م سو و تدن یییییییی یی ،انتروکوک ،مویسف سو         

انتروکوکو سسسس س دوری کوکورتنا ،س و مویوآ س   

          و

انتروکوکوس فکالیس را در شیر خام شتر ت هناهوک ک   

ایران تسا ی ا د ناشن ناتسلگ ن ا دددد ددد ددد دددددد.حض نینچ رو       

مطابق شکل  ،2براساس معیار طبقه بند یلومرف و ی   

که قبال اشاره شد امتیاز میزان اتولیز شدن انتروکوک سو

فکالیس و انتروکوکوس فسیوم خوب میییباشد نازیم(    
اتولیز شدن = 66 - 35 :خوب = 34- 24 ،نسبتا خوب و-0
 = 22ضعیف).
محققین در مطالعهای مشابه در الجزای اد ناشن ر دند    

انتروکوکوسهایی در شیر شتر در مطالعات گذش زین هت   

که انتروکوکوس فسیوم و انتروکوکوس دورانس

اسید الکتیک باکتریهای شير خام شتر از  3نژا ،رجان د   

باشند .اختالف در شدت اتولیزاسیون در بین س یو هههه زا ا

ثابت شده است ..در مطالعهههای ک  رب ه ر سادج یو ا يز    
تارگوی و رگویبی گلههاي صحرا يي در جنوب الجزاير

انج دش ما       انتروکوک سوکوکورتنا ،سنارود سو          

فکالیس وانتروکوک ویسف سو مم مممجداس  دیدرگ یزا (( (((.)3

همچن علاطم رد نی هههه ههای دیگ روضح ر      انتروکوک سو   
دوران سسس

و انتروکوک مویسف سو      در جداس دیسا يزا     

الکتیک باکتريهاي موجود در شابوت ( کي

مح لوص

تخميري از شير شتر در يچ ن و مغولستان) نشان داده شد
( .) 15

جد ا

شده از شیر شتر دارای قدرت اتولیزاس م یبوخ نوی ییی یییی-

تنوع وسیع آنها حاصل میشود .توانایی سویهها ب زیل ه   
شد و ن

یزنآ ندرک دازآ مممممم مه یط رد یلولس نورد یا

    

رسیدگی پنیر ،ویژگی مطلوبی در صنعت محسوب می-

شود ( .) 19کشته یا ی  یالاب تدش اب  ا سازیلوت ی  نو در   

  

تولید پنیر به دلیل رهایش سریعتر آنزیمهای لیپ یکیتیلو
و پروتئولیتیکی که در تشکیل طعم محصوالت تخمیری
لبنی میییتواند رثوم 

زا دشاب ا رادروخرب ییالاب تیمه       

است .یکی از موثرترین راههای تسریع در رسیدگی پنیر

جداسازی و شناسایی گونههای انتروکوکوس جداشده78 ...

افزودن کشتهای الحاقی میباشد که بهتر اس هیاپرب ت   
پروفایلهای آنزیمی و خصوصیات اتولیتیکی باشد.
نت یقحت جیا ق داد ناشن هتشذگ تا هههههههه هاس رگا هک ت      

جدای ههه هها ییی یی ب الاب ییاناوت ا ی یلوت د ریظن دیسا                    

انتروکوکوسهای مو د رتش ریش رد دوج ر علاطم نیا ه      
است که فعالیت پروتئولیتیکی (شکل  )6نشان ندادند.
البت دیسا دیلوت ییاناوت و یکیتیلوئتورپ تیلاعف ه             

ب رتکا یی یه دنناوتب کیتکال دیسا یا          بعد زا      3س تعا   
گرمخانه گذاری ΔpH،معادل  0/4واحد حاصل کرده و

توسط انتروکوکوسه اب یهاگ ریش رد ا ب رتکا ییییی ییییییه یا

در

مهمی نظیر اس ولیفومرت سوکوکوتپرت سس سسس قاب هسیاقم ل   

مناسب ب م داهنشیپ تعنص یار یییی یییییش یلوت و دنو دددددکننده

رتکاب یییییییی یه هعسوت و ریش رد ا       

همچنین بعد از گذشتتت  6س تعا

گرمخانهههگ یراذ

 pH ، 30 °Cمعادل5 ±0/2حاصل کنند به عنوان اس رترات
ضعیف اسید به عنوان استارتر کمک صاوخ هب هتسب ی    

یه اااا ای
اس  ت (((( ( .)9فعالی کاب یکیتیلوئتورپ ت ت رررررررررررر ر 
اسید  یارب کیتکال ر دش

خصوصیات ارگانولپتیک محصوالت شیر ضروری می-

مورد انتظار از تخمیر استفاده میییش  دو (( .)11باتو هب هج   

باشد (6و .)2تولید محصوالت تخمی فیک اب یر ی الاب ت     

شکل  3همگی انتروکوکسیهای جداسازی شده از شیر

یه یا
وابسته به سیستم پروتئولیتیکی و لیپولیتیکی ب رتکا ی ی

شتر قادر به ایجاد ΔpHمعادل0/4واحد بعد زا   3س تعا

یباشد ز  یی ی ییی را اسید و اهدیتپپ ،برچ یاه     
اس ترات ر م  یییی ی

بوده و بعد از گذشت  6ساعت از کشت ق داجیا هب ردا    

اسیدهای آمینه تشکیل شده اثر مهمی در تولید طعم و یا

 pHمعادل 5 ±0/2میباش یا نیاربانب .دن ننن نننن جدایهههها ا به
عنوان استارتر قوی در صنعت میتوانند نوش داهنشیپ  د    .

بر اساس شکل  4انتروکوکوس دورانس ،انتروکوک سو
موند و یت

کورتنا وکو  س دو یر سسسسسسسس در  6س هیلوا تعا     

کشت از سرعت کاهش pHب یالا ی  هدوب رادروخرب  در   
حالیکه درمورد سایر جدایهها این روند ک یط رد شها   

 24ساعت تدریجی بوده و از شیب مالیمتری برخوردار

پیشسازهای طع هزادیتپپ همه .دراد م ا رتکاب ی یییی یییییه یا
اسید یتکال  ک یلولس نورد 

رد و هدش هتخانش    

  

      

محصوالت تخمیری لبنی بعد از لیز شدن سلول رها می-

شوند (  .) 13براساس مطالعهای ک و ینیج ه

ناراکمه ششش ششش
ش

ی-
در سال  2011در مورد جداسازی و شناس یا ی رتکاب  یی یی

های اس بآ یهام زا کیتکال دی

دنداد ماجنا نیریش       

فعالی کیتیلوپیل ت ی      انتروکوک یلاکف سو سسسسس

جداس یزا   

میباشند .کاهش سریع  pHدرطی مراح ریمخت هیلوا ل    

شده حدود  12واحد در هر میلیییلیت تشک هراصع زا ر    

پنی ج تیمها ر دی و شهاک ،نویسالوگآوک یارب           

(عصاره خام آنزیمی) ارزیابی گردید ک نیا هجیتن اب ه     

جلوگیری از رشد میکروفلور غیرذات جراخ و ی یی ییی دارد.

مطالعه در ارتباط با انتروکوکوس فکالیس نزدیکی دارد

انتخ یوس با هههه ههه ،دیسا عیرس هدننکدیلوت یا یارب           

(  .) 12با توجه به ارزیابی که بر روی برخی خواص مهم

فرایندهای تخمیری لبنی اصلی بسیار مهم است .کشتتت-

های الحاقی بسته ب هم تایصوصخ ه م د ریظن ناشرگی      

تکنولوژیکی انتروکوکوسسسه ماخ ریش زا هدشادج یا     
شتر تک کوهانه ایران هک دیدرگ راکشآ دش ماجنا ی   

فعالیت پروتئولیتیکی و لیپولیتیکی نی م هفاضا ز ییی ییییش .دنو

تمام این جدایهههه ت و یکیتیلوپیل تیلاعف زا ا و دیسا دیل      

بوتازی در سال  ) 10 ( 1962و فونتین لاس رد ا   

)8( 1998

در مورد الکتیک اسیدباکتریها گزارش کردند "ه چی

   

باالیی برخوردار بوده و دو سویه انتروکوکوس فکالیس

و انتروکوکوس فسیوم دارای خاص  ندش زیلوتا تی در   

ارتباطی بین فعالیت پروتئ طسوت دیسا دیلوت و یکیتیلو     

حد بوخ اتبسن  م یییییییی ییباشند رپ ناوت یلو  .و یزیلوئت         

الکتوباسیلها وجود ندارد" .مشابه ای روم رد ،هتفای ن د    

محسوسی ندارند .البته باید مقاومت دارویی این جدایههه-
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میتوان آنها را به عن تراتسا ناو ر رد یقاحلا یاه

.سایر استارترهای اصلی محصوالت لبنی پیشنهاد کرد
تشکر و قدردانی
   ﻪﺴﺳﻮﻣ ﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ت وا ﻦﺴﻛ و

    در اینج زا تسا مزال ا

ﺮﺳ م ﺎﺳ زي رازي مشهد ددد ﻪﻛ در ا ﺎﺠﻧ م ا ﺮﭘﻦﻳ وژه ﺪﻋﺎﺴﻣ ت
. ﺎﻤﻧﺮﻜﺸﺗ ییم، ﻮﻤﻧ ده ا ﺪﻧ
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Abstract: The aim of this study is identification of Enterococcal species from raw milk of
Iranian one humped camel (Camelus dromedarius) and evaluation of their technological
properties. A total of 15 Enterococcus were isolated from camel milk of Golestan province in
Iran. The log10 CFU of Enterococci per milliliter on KAA medium under anaerobic condition
at 20, 37 and 45 °Cincluded 5/816±0/05, 6.397±0/02 and 8/017±0/14 respectively. Therefore,
the most of Enterococcal species in camel milk is thermophilic Enterococcus. Isolates were
identified on the basis of biochemical and phenotypic characters as E. durans, E. mundtii, E.
faecium, E. devriesei, E. avium, E. faecalis. This identification was confirmed by molecular
method (amplification16S rRNA gene using B27F-U1492R universal bacterial primer and
sequencing of PCR product). These isolated bacteria have lipoliticy activity and high
acidifying activity. Enterococcus faecalis showed more lipolytic activity than other isolates.
Enterococcus faecium and Enterococcus faecalis showed the highest autolytic activity. Based
on technological properties of isolates, Enterococcus bacteria from camel milk are suggested
as good candidates for camels milk processing or other dairy fermentation process.
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