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چکیده
باکتریهای اسید الکتیک یک گروه متنوع از میکروارگانیسمها میباشند که در صنایع لبنی و تخمیری اهمیت بسیاری دارند.
غربالگری برای یافتن سویههای الکتوباسیل با خصوصیات مطلوب بطور پیوسته در حال انجام است .باگسترش تولید صنعتی
محصوالت لبنی ،امکان ازدست رفتن باکتریهای بومی موجود درمحصوالت لبنی سنتی وجود دارد ،ازاین رو جداسازی ،شناسایی
و تعیین خصوصیات مفید این باکتریها به منظور کاربردهای آتی ضروری میباشد .در تحقیق حاضر باکتریهای اسید الکتیک از
فرآوردههای لبنی جمعآوری شده از مناطق مختلف استان مازندران بر روی محیط کشت اختصاصی  MRSجداسازی شدند.
باکتریهای گرم مثبت و کاتاالز منفی انتخاب شده و توانایی رشد این ایزولهها در غلظتهای مختلف نمک ( 2تا  8درصد) و
همچنین توانایی تخمیر قندهای مختلف برای تمایز و شناسایی مقدماتی آنها بررسی شد .شناسایی مولکولی سویههای باکتری با
استفاده از تکثیر و توالییابی ژن  16S rRNAانجام شد .نتایج بدست آمده تنوع نسبتاً زیاد در باکتریهای جداسازی شده از مناطق
مختلف را نشان داد که در این میان دو گونه از جنس انتروکوکوس ( E. faecalisو  )E. faesiumو یک گونه لکونوستوک
( )Leu. mesenteroidesخصوصیات پروبیوتیک قابل مالحظهای نشان دادند .به نظر میرسد محصوالت لبنی سنتی استان از
پتانسیل باالیی جهت جستجو برای باکتریهای با توانایی مفید جهت استفاده در صنایع مختلف برخوردار میباشند.
واژه های کلیدی :باکتری اسیدالکتیک ،الکتوباسیل ،لبنیات سنتی16S rRNA ،
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 -۱مقدمه

مورفولوژیکی و بیوشیمیایی آنها تعیین و با استفاده از

مطابق تعریفی که فدراسیون بین المللی محصوالت لبنی و

توالییابی ژن  RNAریبوزومی شناسایی شدهاند.

سازمان جهانی استاندارد در سال  2008ارائه نموده است،
باکتریهای اسید الکتیک ( ،)LABباکتریهای گرم مثبت،

 -۲مواد و روشها

بیحرکت ،بدون اسپور ،کاتاالز منفی ،احیا نیترات منفی،

 -۲-۱نمونه برداری و جداسازی اولیه

سیتوکروم اکسیداز منفی هستند که قادر به ذوب ژالتین و

نمونهبرداری ازمحصوالت لبنی سنتی روستاهای استان

اسید الکتیک

مازندران شامل زوارده ،کوهپایهسرا ،اطاق سرا ،چناربن،

متابولیسمی تخمیری داشته و به شدت ساکارولیتیک بوده و

هتکه پشت ،گلیا ،موزی گله ،تاالر پشت ،حیدر کال و

محصول نهایی عمده حاصل از مصرف کربوهیدرات ،اسید

سلطان محمد انجام شد .غلظتهای سریالی از نمونهها با

الکتیک میباشد .باکتریهای اسید الکتیک مهم در

استفاده از محلول نمکی 0/85درصد تهیه و به منظور

صنعت لبنیات ،متعلق به جنسهای الکتوباسیلوس،

جداسازی باکتریهای اسیدالکتیک روی محیط کشت

پدیوکوکوس،

 MRSکشت داده شدند .پس از گرمخانهگذاری در شرایط

هستند(.)7

میکروآئروفیل و در دمای  30درجه سانتیگراد کلنیهای

انتروکوکوسها در مقایسه با سایر باکتریهای اسید

تشکیل شده روی سطح محیط کشت بر اساس خصوصیات

الکتیک ،توزیع وسیعی در طبیعت داشته و در برابر

ظاهری انتخاب و به محیط کشت جدید انتقال داده شدند.

تولید اندول نمیباشند .باکتریهای

الکتوکوکوس،
لوکونوستوک

انتروکوکوس،
و

استرپتوکوکوس

فاکتورهای بازدارنده رشد مثل اسیدیته ،نمک ،خشکی،
حرارت و مواد شیمیایی ضد عفونی کننده ،از مقاومت
باالتری برخوردار هستند ( .)۴یکی از مهمترین کاربردهای
 LABتولید فرآوردههای پروبیوتیک است (.)15
پروبیوتیکها ،میکروارگانیسمهای زندهای هستند که با قرار
گرفتن در محیط روده میتوانند تعادل میکروبی را در
جهت افزایش سودمندی آنها اصالح کرده و با فعالیت خود
مانع از فعالیت میکروارگانیسمهای غیر مفید و بیماری زا
شوند( .)9با توسعه صنایع لبنی در کشور و ترویج فرهنگ
بهداشت مواد غذایی و احتمال آلودگی در فرآوردههای
لبنی سنتی ،مصرف فرآوردههای لبنی حاصل از این صنعت
در نقاط مختلف کشور جایگزین مصرف فرآوردههای لبنی
سنتی شده و تولید این محصوالت بطور چشمگیری کاهش
یافته است .بنابراین برای جلوگیری از حذف تدریجی
سویههای بومی باکتریهای اسیدالکتیک جداسازی و
حفظ آنها برای کاربردهای آتی از اهمیت بسیاری
برخوردار است .در تحقیق حاضر از مناطق مختلف استان
مازندران نمونههای لبنیات سنتی جمعآوری شده و پس از
جداسازی باکتریهای اسید الکتیک ،خصوصیات

 -۲-۲آزمون های بیوشیمیایی

باکتریهای گرم مثبت و کاتاالز منفی انتخاب شده و
تستهای حرکت ،تولید اسپور ،بررسی رشد در غلظتهای
مختلف نمک ( 2تا  8درصد) و بررسی رشد در دماهای
مختلف ( 15و  ۴0درجه سانتیگراد) انجام شد.
 -۲-3آزمون تخمیر کربوهیدراتها

برای بررسی توانایی مصرف کربوهیدرات ها توسط
باکتریهای منتخب از قندهای فروکتوز ،مانوز ،مانیتول،
ساکارز ،گاالکتوز ،الکتوز ،ریبوز و ساکارز استفاده شد(.)5
 -۲-4شناسایی مولکولی
 DNAنمونههای باکتری با استفاده از روش CTAB

( )Sambrook,1989استخراج شد .به منظور بررسی
کیفیت و کمیت  DNAاستخراج شده ،از ژل آگارز 1
درصد و اسپکتروفتومتری استفاده شد .واکنش  PCRبا
پرایمرهای عمومی ژن 16Sr RNA

با توالی

'AGAGTTTGATCMTGGCTCAG-3

'5و

جداسازی ،شناسایی و توصیف باکتریهای اسید الکتیک از فرآوردههای لبنی سنتی استان مازندران 23
' 5'-TACCTTGTTAGGACTTCACC-3با شرایط

گونه از محصوالت لبنی مختلف ( 12و  )1و همچنین

مرحله واسرشت سازی اولیه در  9۴درجه سانتیگراد به

محصوالت تخمیری مانند سوسیس جداسازی شدهاند (.)13

مدت  3دقیقه 30 ،چرخه با برنامه دمایی مرحله واسرشت

از سویههای مختلف  E. faesiumبدلیل اینکه باعث تولید

سازی در  9۴درجه سانتیگراد به مدت  ۴5ثانیه ،مرحله

طعم نامطلوب در گوشت نمیشوند بعنوان کشتهای

اتصال پرایمر در  55درجه سانتیگراد به مدت  ۴5ثانیه و

استارتر استفاده میشود ( .)3جنس لوکونوستوک نیز از

بسط در  72درجه سانتیگراد به مدت 90ثانیه و سرانجام

جنسهای مهم باکتریهای اسید الکتیک میباشد که از

یک چرخه بسط نهایی در  72درجه سانتیگراد به مدت 5

محصوالت بسیاری جداسازی شده و بعنوان استارتر در تهیه

دقیقه انجام شد .برای تفکیک قطعات تکثیریافته از ژل

محصوالت لبنی استفاده میشود ( 8و  .)16باکتریهای

آگارز یک درصد استفاده شد و به وسیله دستگاه ثبت

متعلق به جنس انتروکوکوس در هر دو دمای  15و  ۴0درجه

تصویر از ژل عکسبرداری انجام گرفت .پس از اطمینان از

سانتیگراد بخوبی رشد کردند ،اما باکتری لوکونوستوک

اندازه قطعه تکثیر شده ،محصول  PCRجهت تعیین توالی

قادر به رشد در دمای  15درجه سانتیگراد نبود .باکتریهای

ارسال شد .میزان شباهت توالی نوکلئویدی ژن 16Sr

پروبیوتیک جداسازی شده از نظر توانایی رشد در

 RNAهر باکتری با توالیهای ثبت شده در پایگاه دادههای

غلظتهای نمک نیز با هم تفاوت داشتند (جدول  .)1از میان

نوکلئوتیدی  NCBIبا استفاده از ابزار  BLASTبررسی و

باکتریهای مورد بررسی  E. faesiumنسبت به سایر

بر اساس آن شناسایی مولکولی انجام شد.

باکتریها از تحمل کمتری به نمک برخوردار بود و تنها در
محیط حاوی تا  ۴درصد نمک قادر به رشد بود درحالیکه

 -3نتایج و بحث

سایر باکتریها در محیط دارای  6درصد نمک نیز بخوبی

از میان باکتریهای ظاهر شده روی محیط کشت MRS

رشد کردند .دو گونه انتروکوکوس در توانایی تخمیر

باکتریهای گرم مثبت و کاتاالز منفی جداسازی و خالص

قندهای مختلف نیز با هم تفاوت داشتند ،بنحویکه سویه E.

سازی شدند .هیچکدام از باکتریهای انتخاب شده توانایی

 faecalisجداسازی شده قادر به تخمیر ساکارز و مانیتول

تولید اسپور و حرکت را دارا نبودند .پس از استخراج

نبود .در جدول  2توانایی تخمیر قندهای مختلف توسط

 DNAو انجام واکنش  PCRبا استفاده از آغازگرهای

سویههای باکتری جداسازی شده نشان داده شده است.

عمومی ژن  ،16srRNAمحصوالت  PCRتعیین توالی
شدند .در شکل  1نتایج الکتروفورز  DNAاستخراج شده و
همچنین محصوالت  PCRنشان داده شده است .بر اساس
نتایج توالییابی دو سویه متعلق به جنس انتروکوکوس
(گونههای  E. faecalisو  )E. faesiumو یک ایزوله
متعلق به جنس لوکونوستوک ()Leu. mesenteroides

بود .جنس انتروکوکوس دارای گونههای بسیار زیادی
میباشد ،اما دو گونه  E. faesiumکه عمدتاً بعنوان
پروبیوتیک حیوانی استفاده میشود (هرچند دارای مصارف
انسانی نیز میباشد) و  E. faecalisکه پروبیوتیک انسانی
است ،از اهمیت بسیاری برخوردار میباشند ( .)10این دو

شکل  -1الکتروفورز  DNAاستخراج شده از سویههای
مختلف باکتری (سمت راست) و محصول  PCRحاصل از
تکثیر ژن  16srRNAبا استفاده از آغازگرهای عمومی
(سمت چپ)
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جدول  -1بررسی توانایی رشد باکتریهای اسید الکتیک جداسازی شده از محصوالت لبنی سنتی مازندران در غلظتهای مختلف
نمک و دماهای مختلف
رشد در مقادیر مختلف نمک (درصد)

سویه باکتری

4

2

8

6

رشد در دماهای مختلف
(درجه سانتیگراد)
40

15

Enterococcus faecalis

+

+

+

-

+

+

Enterococcus faesium

+

+

-

-

+

+

Leuconostoc mesenteroides

+

+

+

-

-

+

جدول  -2توانایی مصرف کربوهیدراتهای مختلف توسط سویههای باکتری اسید الکتیک جداسازی شده از محصوالت لبنی سنتی
مازندران
گلوکز گاالکتوز ساکارز فروکتوز مانوز الکتوز ریبوز مانیتول

سویه باکتری
Entrococcus faecalis

+

+

-

+

+

+

+

-

Entrococcus faesium

+

+

+

+

+

+

+

+

Leuconostoc mesenteroides

+

+

+

+

+

+

+

-

در تحقیقات متعددی فلور باکتریهای اسیدالکتیک

پروبیوتیکهای دامی میباشد .از این باکتری در تولید

محصوالت لبنی مورد بررسی قرار گرفته است .باکتری های

برخی انواع پرطرفدار پنیر اروپایی نیز بطور گسترده استفاده

L.paracasei,

میشود ( .)1۴باکتریهای گروه  Leuconostocنیز

L.fermentum,L.plantarum

 ,L.acidophisusاز نمونه های محصول لبنی سنتی کنیایی
به نام  Kule naotoکه  pHآن کمتر از  ۴/5است
جداسازی شده است ( .)11باکتری L. delbrukii ssp
 bulgaricusاز نمونههای ماست سنتی جداسازی شده که
دارای ویژگیهای خاص تجاری میباشد ( Rosseti .)2و

همکاران در سال  2008در شمال ایتالیا از نمونه های پنیر
سنتی به نام  Grana padanoدو گونه از الکتوباسیل ها و
یک گونه استرپتوکوک را به صورت غالب جدا نموده اند.
این باکتری ها شامل L.helveticus L. delbrukii lactis
 Streptococcus thermophillus,بودند .باکتری E.

 faecalisدارای کاربرد روزافزون در تولید صنعتی

کاربردهای فراوانی در تولید صنعتی و سنتی محصوالت
گیاهی تخمیری بویژه در کشورهای اروپایی دارند(.)6
 -4نتیجهگیری
دستیابی به سویه های بومی ،شناسایی آنها و به کارگیری
صنعتی یافتهها میتواند بخش بسیار بزرگی از هزینههای
صنایع داخلی را کاهش دهد .در عین حال به کارگیری
ایزولههای بومی بدست آمده با توجه به عالقه ندی عمومی
به طعم محصوالت لبنی سنتی میتواند عالوه بر کاهش
هزینه تولید ،استقبال عمومی از محصوالت تولیدی را نیز
افزایش دهد.
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