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Abstract
Background and purpose: Lactic acid bacteria (LAB) play an important role in human and
other organisms life. Some of LABs kill pathogenic and other harmful microorganisms. Enterococcus are,
gram-positive, catalase-negative, cocci forming, non-sporogenesis, and facultative anaerobic bacteria.
This study was done to identify and isolate possible probiotic bacteria with benefits to human health from
Persian oak sap (Quercus brantii var. persica). The aim was to identify beneficial bacteria for plant
pathogenic biological control and industrial applications.
Materials and methods: LABs were identified using conventional methods, including culture
dependent methods and 16S rRNA sequencing method. Antibiogram analysis was performed and the
presence of virulence genes, including efaA (endocarditis antigen), as, ace, esp and gelE was examined
by PCR.
Results: It was found that out of 285 colonies, 160 (56.1%) were catalase-negative and grampositive. Results of 16S rRNA sequencing showed that the bacteria isolated bacteria belong to the
Enterococcus Faecium species. E. faecium strains of this study were sensitive to a number of clinically
important antibiotics such as vancomycin, ampicillin, ciprofloxacin, and nitrofurantoin. Two strains of E.
faecium bacteria, one with the ability to produce Co 2 from glucose (KX185054) and one with no Co 2
production ability (KX185055) were identified. The 16S rRNA sequence of identified strains were
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deposited in NCBI database. PCR amplification did not amplify virulence genes except efaA
(endocarditis antigen).
Conclusion: In this study, two different E. faecium strains were isolated from the oak which can
be good candidates for probiotics and biological control.
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بررسی طیف آنتیبیوگرام و ژنهای مرتبط با بیماریزایی دو سویه
انتروکوکوس فاسیوم جداسازی شده از شیرهی درخت بلوط
)(Quercus brantii var. persica
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چكیده
سابقه و هدف :باکتریهای اسیدالکتیک نقش مهمی در زندگی انسان و سایر موجودات زنده بازی میکنند .برخی از
آنها مانع از فعالیت میکروارگانیسمهای غیرمفید و بیماریزا میشووند .بواکتریهوای انتروکوکوو ،گور مثبوت کاتواالز
منفی کوکسی شکل غیر اسپورزا و بیهوازی اختیاری هستند .هدف از ایو ماالعو جداسوازی و شناسوایی بواکتریهوای
پروبیوتیک از شیره درخت بلوط ) (Quercus brantii var. persicaب منظور معرفی بواکتریهوای مفیود جهوت کواربرد در
مبارزه بیولوژیک و ب عنوان باکتریهای صنعتی بود.
مواد و روشها :باکتریهای اسیدالکتیک موجود در شیرهی گیاه با روشهای متداول کشت خووا بیوشویمیایی و
توالییابی  61SrRNAشناسایی شدند .الگوی مقاومت ای سوی ها نسوبت بو برخوی از آنتویبیوتیوکهوا و همننوی وجوود
ژنهای بیماریزایی ( efaAآنتیژن اندوکاردیتیس)  esp ace asو  gelEب کمک روش  PCRمورد بررسی قرار گرفت.
یافتهها :نتایج ای ماالع نشان داد ک از بی  582کلنی اولی تعداد  611کلنوی ( 21/6درصود) کاتواالز منفوی و گور
مثبت بودند .نتایج توالییابی  61S rRNAنشان داد ک باکتریهای جداسازی شده ب گونو ی انتروکوکوو ،فاسویو تعلو
دارند .سوی های انتروکوکو ،فاسیو با الگوهای متفاوتی نسبت ب آنتیبیوتیکهای ونکومایسی آمپیسویلی سیپروفلوکساسوی
و نیتروفورانتوویی سسووا ،بودنوود .دو سوووی بوواکتری انتروکوکووو ،فاسوویو یکووی بووا توانوایی تولیوود گوواز  Co2از گلوووک
) (KX185054و دیگری ناتوان در تولید گاز (KX185055) Co2شناسایی و توالی آنها در پایگاه  NCBIثبت گردیود .در
آزمون شناسایی ژنهای عامل بیماریزایی هر دو سوی تنها دارای ژن ( efaAآنتیژن اندوکاردیتیس) بودند.
استنتاج :در نتیج ای ماالع دو سوی انتروکوکو ،فاسیو از بلوط جداسازی شدند ک مویتواننود کاندیود مناسوبی
برای بررسی های بیشتر ب عنوان پروبیوتیک و کنترل بیولوژیکی باشند.
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واژه های کلیدی :اسیدالکتیک بلوط آنتیبیوتیک ژن بیماریزایی انتروکوکو ،فاسیو

پژوهشی

الهام موسوی و همکاران

بیضرری دارند( .)5 6باور موجود در مورد اثورات مفیود

هستند ک مشکتت جدی در کنتورل و مراقبوت بیمواران

پروبیووتیوکها بور پایو ایو واقعیت قورار دارد ک فلوور

مبتت ب عفونتهای انتروکوکی ایجواد موینماینود( .)7بوا

میکروبی روده نقش محافظتکنندهای در برابر بیماریهوای

وجود آن ک ماالعاتی بور روی فاکتورهوای بیمواری ایی

مختلف از خود نشان میدهد( .)3اولوی ماالعوات بوالینی

ای باکتریها انجوا شوده اسوت ولوی تواکنون در میوان

برروی پروبیوتیکها در دهو  6331در موورد اثربخشوی

سوووی هووای مختلووف جوودا شووده از افووراد سووالم و بیمووار

در یبوست انجا شد .از آن ب بعد تعداد ایو ماالعوات

فاکتورهای بیماری ایی شاخصی ک بتوان بیماریزایی را

در اروپا و آسیا اف ایش یافت( .)4اخیرا آزموونهوای بوالینی

ب آنها نسبت داد پیدا نشوده اسوت .شوایعتوری عوامول

اثرات مفید باکتریهای پروبیوتیک از قبیل پیشوگیری از

مسبب بیماریهای انسان توسط ای گروه از باکتری هوا

اسهال متعادل کردن میکروفلور روده تحریوک سیسوتم

دو گون انتروکوکو ،فکالیس و انتروکوکو ،فاسویو

ایمنی خصوصیات ضد توموری و اصتح عود تحمول

میباشند( .)61گون های انتروکوکو ،فکالیس سودود 81

الکتوز را نشان دادهاند .همننی محققوان نشوان دادهانود

تا 31درصد و انتروکوکو ،فاسیو سدود  61درصد ازکل

ک باکتریهوای پروبیوتیوک بوا تولیود باکتریوسوی هوا و

عفونتهای انسانی ناشی از ای جنس را ب خود اختصوا

اسیدهای آلی رشد و تکثیور پواتوژنهوای بیمواری زا را

میدهند( .)66بیماریزایی انتروکوکها توسوط ژنهوای

مهار میکنند( .)2در میان میکروارگانیسمهوای پروبیوتیوک

کدکنندهی آن یمهایی مانند آن یمهوای پروتئولیتیوک و

باکتریهای اسیدالکتیک مهمتری گروه موجودات زنودهی

سیتولی ی (ژالتیناز و سری پروتئاز) چسبندگی (تجموع

مفید هستند .همننی در میان باکتریهای اسیدالکتیک

موواده پووروتئی سوواحی انتروکوووک ( )espپووروتئی

باکتریهوای دو جونس الکتوباسویلو ،و انتروکوکوو،

چسبندگی کوتژن ( )aceآنتویژن ( )efaAو کپسوول و

ج ء فلور طبیعی دسوتگاه گووارش و غوااهای تخمیوری

پلی ساکاریدهای دیواره سلولی مرتبط میباشد(.)65

ارگانیسمهایی گر مثبت کاتاالز منفی کوکسی شکل

آغازگر (استارتر) ب شویر اضواف مویشووند بو صوورت

غیوور اسووپورزا بوویهوووازی اختیوواری هموفرمانتوواتیو بووا

ذاتی 6و طبیعی در شیر وجود دارند و نقوش مهموی را در

استیاجات غاایی پینیدهای هستند( )7ک اغلب در اکثور

طعم و عار مواد لبنی بازی میکنند .از سوی دیگور برخوی

سب یجات گیاهان و مواد غاایی مخصوصا غوااهایی بوا

باکتریهای اسیدالکتیک مانند انتروکوکو،ها ب دلیل

منشاء سیوانی مانند محصوالت لبنی سضوور دارنود .ایو

تولید باکتریوسی ها میتوانند از رشد باکتریهوای پواتوژن

باکتریها همچنی قسمتی از فلور میکروبی طبیعوی روده

ممانعت ب عمل آورند .ب همی دلیل ای بواکتریهوا از

بعضی از پستانداران و انسان را تشکیل میدهند( .)8تعداد

دیوودگاه تکنولوووژیکی سووای اهمیووت هسووتند .برخووی از

قابل توجهی از سوی های متعلو بو گونو هوای متفواوت

باکتریهای اسیدالکتیک خا

از قبیل؛ الکتوباسیلو،

بیولووژیکی یکسوان

پاراکازیی زیرگونو پاراکوازیی

جنس انتروکوکو ،دارای خووا

انتروکوکوو ،فکوالیس5

 3الکتوباسوویلو ،کورواتووو4،

مانند؛ تولید باکتریوسی و رفتارهای پروبیوتیکی هستند.

انتروکوکووو ،فاسوویو

مقاومت استثنایی ای باکتریها باعث توانایی رشد آنها

الکتوکوکووو ،الکتوویس 2زیرگونوو الکتوویس قادرنوود

در محیطهوای خوار رودهای مویگوردد .از ایو رو در

باکتریوسی تولید کنند( .)63امروزه مقاومت آنتویبیووتیکی

خاک آبهای ساحی روی گیاهان و سوب یجات هوم
مشوواهده شوودهانوود( .)3ب و عووتوه انتروکوووکهووا دارای
توانایی اکتساب فاکتورهوای مقاوموت دارویوی متعوددی
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2. Enterococcus faecalis
3. Enterococcus faecium
4. Lactobacillus curvatus
5. Lactococcus lactis
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محسوب میشوند( .)1باکتریهای جنس انتروکوکوو،

بوواکتریهووای اسوویدالکتیکی کو بو عنوووان کشووت

طيف آنتي¬بيوگرام و ژن¬های مرتبط با بيماری¬زایي دو سویه از شيره¬ی درخت بلوط

چندگان انتروکووکهوا بو لحوا بوالینی سوای اهمیوت

در شیرهی ایو گیواه زنودگی مویکننود( .)54-56 63ایو

میباشد( .)64در سالهای اخیر ب خاطر اکتساب ژنهوای

ماالعو بو منظوور شناسوایی بواکتریهوای اسویدالکتیک

مقاومت ب تعدادی از آنتیبیوتیکها توسط باکتریهای

شیرهی بلوط ب امید یافت گون یا سوی های جدید برای
ضود باکتریوایی

فرصت طلب ای آنتیبیوتیکها سودمندی خوود را بو

استفاده در صنایع لبنی و اثبوات خووا

دلیل توسع و رشد سوی هوای مقواو از دسوت دادهانود.

آنها جهت کنترل بیولوژیکی پواتوژنهوای بیمواریزای

عتوه بر ای مشکتت در برخی مواقع آنتیبیوتیوکهوا

انسانی و گیاهی انجا شده است.

همراه با اثرات زیانآوری مثل سساسویت شودید سوبب
سرکوب ایمنی و ایجاد واکنشهای سساسیت در انسوان

مواد و روش ها

میشوند .بنابرای توسع ی داروهای ضود میکروبوی طبیعوی

نمون برداری

برای درمان بیماریهای عفونی با شناسایی باکتریهوای

از تعداد  1نمون شاخ های جوان درخت بلوط مربووط

مفید کشندهی سایر باکتریهای بیماری ا از منابع مختلوف

ب  1درخت مختلوف بو صوورت تصوادفی در محوطو ی

مثل گیاهان دارویی سای اهمیت است( .)62بلوط

ایرانی6

دانشکدهی کشاورزی ب مساست  51هکتار در فروردی

متعل ب خانوادهی راش یا بلوط 5است و گونو ی غالوب

ماه سال  6334نمون گیری صورت گرفت و نمون هوا بو

آن در رویشگاه زاگر ،میروید( .)61درختوان بلووط از

آزمایشگاه منتقل شدند .الی ی پوسوت بواالیی نمونو هوا

مهمتوری و فوراوانتوری گونو هوای چووبی پهو بور

توسووط اسووکالپل جوودا گردیوود و نمونو هووا بو تکو هووای

اکوسیستمهای جنگلی از جمل جنگلهای غرب ایوران

کوچکتری ب طوول  61-62سوانتیمتور تقسویم شودند.

میباشند ک از دیدگاه زیست محیای و نی اقتصوادی از

مراسل شستشو و استریل قاعوات شواخ هوا ابتودا توسوط

اهمیت بسیار باالیی برخوردارند( .)67ایو گونو گیواهی

آب مقار و سپس الکل اتیلیک  71درصد صورت گرفت.

بو عنوووان گیوواهی بسویار ارزشوومند و قابوول بهوورهوری در
بخشهای صونعتی از قبیول صونایع چووب کاغاسوازی
شیمی رنگسازی و داروسازی مارح میباشود(.)68 67

جداسازی و کشت اولی
ب منظور جداسوازی بواکتریهوا قاعوات شواخ بو

در یکی از ماالعاتی ک تاکنون صورت گرفت است س

موودت  54سوواعت در سوور فی یولوژیووک  1/3درصوود

جدای از باکتریهای اسیدالکتیک میل ای شکل و متحرک

( )NaCl w/vقوورار داده شوودند .سووپس محلووول سوور

از شیرهی درخت بلوط ( )Quercus sp.جداسازی شود کو

فی یولوژیک موجود از کاغا صوافی اسوتریل عبوور داده

بر اسا ،ماالعات مولکولی مشخص شد ک هر سو جدایو

شد .کاغاهای صافی روی محیط  MRSجامد قرار داده

تعل دارند( .)63همننی در ماالع ای ایریسواوا و همکواران

محیط کشت برداشت شدند .محیط کشتها در دمای 37

( )5164پیشنویس توالی ژنو یک باکتری اسویدالکتیک

درج سانتیگراد ب مدت  48ساعت در شورایط هووازی

متحورک

)Lactobacillus sucicola JCM 15457(T

انکوب شدند .پس از رشد و ظهور کلنوی بواکتریهوا از

جدا شده از شیرهی درخت بلوط را گ ارش کردند(.)51

کلنیهای ساصل کلنیهایی ک از لحا شکل انودازه

ماالعات نشان داده است ک برخی از باکترهای اسویدالکتیک

کدر یا شفاف بودن و سایر ویژگیهای ظاهری متفواوت

نظیر الکتوباسیلو،ها انتروکوکو،ها و اسوترپتوکوکو،

بودند ب شکل جداگان و ب تصادف انتخواب شودند .در
مجموع تعداد  582کلنی انتخاب شد و در محویط MRS

1. Quercus Persica
2. Fagaceae
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جامد تازه کشت داده شدند .عمل بازکشت تا اطمینان از
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ب گون ی جدیدی ب نا

Lactobacillus sucicola sp. nov.

شدند .پس از گاشت  2دقیق کاغاهای صافی از روی

پژوهشی

کلنیها هر س روز یکبار انجا گرفت .از ای

خلو

الهام موسوی و همکاران

 DNAاسووتخرا شووده از می و

ان جوواب OD511/OD581

تعداد کلنی مج ا و خوالص بورای انجوا آزموایشهوای

توسط اسپکتروفتومترو الکتروفورز ژل آگارز 1/8درصد

بعدی استفاده گردید.

استفاده شد.

غربال اولی باکتریایی توسط آزمونهای بیوشیمیایی

تکثیر ناسی ی 61S rRNA

شناسووایی مورفولوووژیکی ای ولوو هووا بووا اسووتفاده از

واکوووونش  PCRبووووا آغازگرهووووای اختصاصووووی

رنگآمی ی گر براسا ،روش کریستیان گر ( )52و تست

(

کاتاالز بور اسوا ،روش کوترک و کووان( )51آزموون

΄5΄-ACGGCTACCTTGTTACGACT-3

تخمیر قند گلوک و تولید گاز دیاکسیدکرب ساصل از

انجووا شوود( .)53واکوونش زنجیوورهای پلوویمووراز بووا یووک

تخمیر قنود گلووک رشود در غلظوت  1/2درصودکلرید
سدیم رشد در دماهای  58 62و  42درج سانتیگوراد
رشوود در  pH=4/4و  pH=3/1در محوویط  MRSمووورد
بررسی قرار گرفت .ب طوور کلوی جهوت انجوا آزموون
گر یک قاره از سوسپانسویون بواکتری روی یوک ال
تمی قرار داده شد و پس از تثبیوت سولولهوای بواکتری
رنگآمی ی با کیت رنگآمی ی گر انجا شود پوس از
شستشوووو و خشوووک نموووودن اسوووتید اسوووتیدها زیووور
میکروسووکون نوووری مشوواهده شوودند .در ای و آزمووون
باکتری های گر مثبت ب رنوگ ارغووانی مایول بو آبوی
تیره دیده شدند .ب منظوور تعیوی وجوود یوا عود وجوود
آن یم کاتاالز در باکتریهوا از آب اکسویژن ( )H2O2و
بر اسا ،روش آکابندا استفاده شد( .)57برای انجوا آزموون
تخمیر قند گلوک ب هریک از لول های آزموایش قنود
گلوک استریل  5درصد و معرف فنول رد بو میو ان 1/2
گر بر لیتر اف وده شد .پس از تلقیح باکتریها ب مدت
تخمیر قند و تولید اسید در نظر گرفت شد .بورای آزموون
تولید گاز دیاکسیدکرب ساصل از تخمیر قند گلووک از
لول های درها استفاده شدک تجمع گاز در لول های درها
و شناور شدن آنها نشان ی مثبت بودن آزمون بود.

آزمونهای مولکولی
استخرا

DNA

استخرا DNAی ژنومی با استفاده از روش دا ،و
داش صورت گرفت( .)58برای بررسی کمیت و کیفیوت

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

)rP2:

چرخ ی واسرشتسازی اولی ( )34˚Cب مدت  4دقیقو
 41چرخ ی واسرشت سازی ( )34˚Cب مودت  6دقیقو
مرسل اتصال آغازگرها ب  DNAالگو ( )21˚Cب مودت
 6دقیق و تکثیر  DNAالگو ( )75˚Cب مودت  5دقیقو و
سرانجا یک چرخ تکثیر نهایی در ( )75˚Cب مدت 62
دقیق انجا شد .واکونش  PCRبوا بوافر کامول (× )61بو
مقووودار  dNTP )611mM( 5/2µlبووو مقووودار 1/2µl
آغازگرهای رفت و برگشت ( fD1و  )rP2هر کودا بو
غلظووت  61pmبوو مقوودار  6µlآنوو یم ( Taq)2u/µlبوو
مقدار  1/3µlو ( DNA )21ng/µlو با آب مقار اسوتریل
تووا رسوواندن ب و سجووم نهووایی ( )52µlانجووا شوود .بوورای
تفکیووک قاعووات تکثیوور یافت و از ژل آگووارز  6درصوود
استفاده شد.
خالصسازی ناسی ی  61S rRNAو توالییابی
خالصسازی  DNAبر اسا ،دستورالعمل کیوت از
ژل (شوورکت فرمنتوواز) صووورت گرفووت .محصووول PCR

خووالصسووازی شووده توسووط روش توووالییووابی خووتم
زنجیرهی سانجر و با استفاده از آغازگرهوای اختصاصوی
مربوط ( fD1و  )rP2صوورت گرفوت .نتوایج ساصول از
توالییابی دوطرفو از دو طورف بوا اسوتفاده از نور افو ار
 Vector.NTI.v10.3و براسووا ،نقوواط همپوشووان بووی
توالیها بو صوورت کانتیوگ درآمود .تووالی ساصول از
کانتیگها ب کمک ویرایش دستی در نر اف

ار BioEdit

ا صتح شدند و نوکلئوتیدهای نامربوط و مبهم ب کمک
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 48ساعت انکوب شدند .تبدیل رنگ قرم ب زرد نشانگر

; ΄fD1: 5΄-AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3

طيف آنتي¬بيوگرام و ژن¬های مرتبط با بيماری¬زایي دو سویه از شيره¬ی درخت بلوط

پیکهای مربوط جایگ ی شدند .توالی تعوداد  36گونو از

محیط پلیتها در انکوباتور  37°Cب مودت  54سواعت

انتروکوکو،ها وتعداد 54گون از باکتریهای اسویدالکتیک

گرمخان و گووااری شوودند .بعوود از رشوود بوواکتری نتووایج

از پایگوواه داده  NCBIاخووا شوود .هوومردیفووی مربوووط بو

آزمون مورد بررسی قرارگرفت .عود رشود بواکتری در

توالی ژن  61S rRNAای ول ها و سایر نمون هوای بانوک

اطراف هر کدا از آنتیبیوتیکها ب من لو ی سساسویت

ژن با استفاده از نور افو ار  Clustal Wصوورت گرفوت.

باکتری ب آن آنتیبیوتیک در نظر گرفت شد.

خروجی همردیفی با استفاده از تصحیح دسوتی مرتوب و
بوورای ترسوویم درخووت فیلوووژنی آموواده گردیوود .درخووت
فیلوژنی توالیهوا پوس از بررسوی چشومی و هومردیفوی
دستی با روش  Maximum Parsimonyب وسیل نور افو ار
 MEGA6ترسیم شد( .)31از بواکتری Bucillus subtilis

بووو عنوان بووورون گوووروه در ترسووویم درخوووت فیلووووژنی
کووووووول بووووووواکتریهوووووووای  LABو از بووووووواکتری
 Tetragenococcus solitariesب عنوان بورون گوروه در
ترسیم درخت فیلوژنی باکتریهای جنس انتروکوکوو،
استفاده شود .ارزش اعتمواد شواخ های درخوت فیلووژنی
توسط تج یو و تحلیول بوتاسوتران 6بور اسوا ،تعوداد
 6111نمون گیری فلنشتی  5محاسب شد(.)36

بررسی ژنهای بیماری زایی
وجووود ژنهووای عاموول بیموواریزایووی بووا اسووتفاده از
آغازگرهای اختصاصی آنها (جدول شماره  )6بررسوی
شدند .تمامی برنام های  PCRشامل 31 :چرخ واسرشوتگی
در دمای  34درج سانتیگراد ب مدت  6دقیقو اتصوال
آغازگر ب مدت  6دقیق در دماهای اختصاصی هر آغوازگر
و گسترش در دمای  75درج سانتیگراد در مودتزمان
 6دقیقو بودنوود( .)35الز بو ذکوور اسوت کو در آزمووون
تعیی سساسیت و شناسایی ژنهای عامل بیمواری زایوی
از باکتری ) E. faecalis (ATCC 29212ب عنوان شاهد
استفاده شد.
جدول شماره  :1آغازگرهای  PCRو شرایط واکنش

آزمون سساسیت ب آنتیبیوتیک
از محیط کشوت نوترینوت آگوار بو عنووان محویط
اصلی برای آزمون سساسویت بو آنتویبیوتیوک اسوتفاده
شد .ب ای ترتیب ک سوسپانسیون باکتریهوا ساصول از
کشت در محیط نوترینت بورا ( 1/2موک فارلنود) بو
کمک یک سووآن اسوتریل روی محویط موولر هینتوون
آگار کشت داده شد .ابتدا تما ساح پتری بو وسویل ی
یکدست تولید شود .سوپس از قر

)ACE1(F

AAAGTAGAATTAGATCCACAC

)ACE2(R

TCTATCACATTCGGTTGCG

)gelE1(F

AGTTCATGTCTATTTTCTTCAC

)gelE2(R

CTTCATTATTTACACGTTTG

)efaA1(F

CGTGAGAAAGAAATGGAGGA

)efaA2(R

CTACTAACACGTCACGAATG

)AS1(F

CCAGTAATCAGTCCAGAAACAACC

)AS2(R

TAGCTTTTTTCATTCTTGTGTTTGTT

)esp46(F

TTACCAAGATGGTTCTGTAGGCAC

)esp47(R

CCAAGTATACTTAGCATCTTTTGG

تکثیر شونده)(bp

)(̊C

351

21

415

21

433

21

411

24

X repeats

28

هوای آنتیبیوتیوک:

سیپروفلوکساسوووووی آمپووووویسووووویلی نیتروفورانتوووووویی

مشاهدات میکروسکون نوری و الکترونی

اریترومایسی آزیترومایسی جنتامایسی کوتریموکسوازول

بررسی مورفولوژیک تک سلول باکتری با اسوتفاده

تووریمتوووپریم

از میکروسکون نوری و یا الکترونی صوورت میپوایرد

ونکومایسی و پنیسیلی (شرکت پادت طب) ب نحووی

و با استفاده از آن خصوصیات ظواهری بواکتری از قبیول

با فاصول ی منوواسب از

شکل مورد بررسی قرار میگیرد .در ایو ماالعو کلنوی

هم درون پتریهوا قورار داده شود .بعود از خشوک شودن

باکتریهوا بوا بررسوی مورفولووژی آن هوا بوا اسوتفاده از

سفوتاکسوویم سفتریاکسووون کربنسوویلی
استفاده شد ک هر  3عدد قور

1. Bootstrap
2. Felsenstein
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سوسپانسیون باکتری آغشت شد تا یک کشت متوراکم و

نا آغازگر

توالی آغازگر (´)5´→3

طول توالی

دمای اتصال

پژوهشی

الهام موسوی و همکاران

میکروسکون نوری و مورفولوژی سلولها با اسوتفاده از
میکروسکون الکترونی مورد بررسی قرار گرفتند .بورای
آمادهسازی نمون ها برای عکسبرداری با میکروسکون
الکترونی از روش گتیورت با استفاده از

گلوتارآلدیید6

استفاده شد( .)33پس از تثبیت باکتریهوا مراسول آمواده
سازی باکتری با میکروسکون الکترونی انجا شد .برای
ایو کووار از دسووتگاه  Desk sputter coater-DSR1بووا

تصویر شماره  :1تصویر میکروسکون نوری ( )a( )×611و الکترونی
( )bباکتریهای اسیدالکتیک

پوشش نوانو سواختار طوت اسوتفاده شود .پوس از پوشوش
سوواح سوولول بوواکتری بووا ذرات طووت از میکروسووکون
الکترونی مدل  FE SEM / Mira3 LmuوHV= 51 kV

برای عکسبرداری از ساح سلول باکتری استفاده شد.

یافته ها
در ای آزمایش از بی  234کلنی اولی تعوداد 582
کلنووی (23/37درصوود) انتخوواب شوودند کوو از لحووا
ویژگیهای ظاهری نمایندهی هم بواکتریهوا بودنود .از
تعداد کلنی برای آزموونهوای موورد نظور اسوتفاده شود.
تعووداد  611کلنووی (21/6درصوود) کاتوواالز منفووی و گوور
مثبت بودند .مشاهدات میکروسوکون نووری بوا درشوت

تصویر شماره :2آزمون تخمیر قند گلوک
 )aشاهد (محیط  MRSفاقد باکتری)
 )bباکتری Enterococcus faecalis
 )cباکتری Lactobacillus reuteri f275

نمووایی  ×611و میکروسووکون الکترونووی نشووان داد ک و

 )dباکتری سوی

)Enterococcus faecium B (KX185055

باکتریها ب شوکل کوکسوی و در دسوت هوای دوتوایی و

 )eباکتری سوی

)Enterococcus faecium A (KX185054

چندتایی قرار دارند کو مشخصو ی اصولی باکتریهوای
توانایی تخمیر گلوک را داشتند اما تنها  33کلنی (54/4

در یک گروه فنوتیپی جداسوازی شودند .کوکسویهوای

درصد) قادر ب تولید گاز بودند (تصویر شماره  .)5ب علوت

کاتاالز منفی گر مثبت هوازی و بیهوازی اختیواری کو

شباهت بسیار زیاد بی کلنیها تعوداد  61کلنوی از میوان

ب خوبی قادر ب رشد در نمک کلرید سودیم (1/2 )w/v

 611کلنی انتخاب شدند و آزمونهوای تشخیصوی مختلوف

درصدو رشد در دمای  61و  58و  42درج سانتیگوراد

روی آنها صورت گرفت .از تعوداد  61کلنوی انتخوابی

و رشد در  pH=3/1بودنود بو عنووان انتروکوکوو ،در

همگی توانایی رشد در شورایط هووازی و بویهووازی و

نظر گرفت شدند ک از ای میان  31درصود بواکتریهوا

 pH=3/1را داشتند .تعداد  3کلنی ( 31درصود) توانوایی

قادر ب رشد در  pH=4/4نی بودند .از میان باکتریهوای

رشد در  pH=4/4و تعداد  7کلنی ( 71درصود) توانوایی

ای جنس غالب دو نمون انتخاب شدند سوی ی انتخابی

رشد در کلرید سدیم ( 1/2 )w/vدرصدرا داشتند.

ک قادر ب رشد در  pH=4/4و عد تولید گاز بود ب نا
سوووی ی  (KX185055) Bو سوووی ای کوو توانسووت از

1. glutaraldehyde

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران
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اسیدالکتیک هستند (تصویر شماره  .)6هم ی  611بواکتری

با توج ب نتایج آزمونهای انجا شده بواکتریهوا

طيف آنتي¬بيوگرام و ژن¬های مرتبط با بيماری¬زایي دو سویه از شيره¬ی درخت بلوط

TGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGT
TTAATTTGAAGCAACGCGAAGAACCTTACCAGGTCT
TGACATCCTTTGACCACTCTAGAGATAGAGCTTCCC
CTTCGGGGGCAAAGTGACAGGTGGTGCATGGTTGTC
GTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCG
CAACGAGCGCAACCCTTATTGTTAGTTGCCATCATT
CAGTTGGGCACTCTAGCAAGACTGCCGGTGACAAA
CCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCATCATG
CCCCTTATGACCTGGGCTACACACGTGCTACAATGG
GAAGTACAACGAGTTGCGAAGTCGCGAGGCTAAGC
TAATCTCTTAAAGCTTCTCTCAGTTCGGATTGCAGGC
TGCAACTCGCCTGCATGAAGCCGGAATCGCTAGTAA
TCGCGGATCAGCACGCCGCGGTGAATACGTTCCCGG
GCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCACGAGAGTTT
GTAACACCCGAAGTCGGTGAGGTAACCTTTTGGAGC
CAGCCGCCTAAGGTGGGATAGATGATTGGGGTGAA
GTCGTAACAAGGTAGCCGTATCGGAAGGTGCGGCT
GGATCA

 نبوودpH=4/4 گلوک گاز تولید کند ولی قادر بو رشود در
) نا گااری و آزمایشهایKX185054( A ب نا سوی ی
 برای تشخیص باکتریها در.بعدی روی آنها انجا شد
ساح گون از الگوی تخمیر قندی آزمون اکسیداسویون
) و آزمون سرکوت بواکتری اسوتفادهO/F( یا تخمیر گلوک
شد ک هر دو سوی واکنشهای مشابهی را نشوان دادنود
جهت شناسایی دقی تر سوی ب روشهای نووی مولکوولی
ی آنها61S rRNA  توالی ناسیDNA پس از استخرا
.)3 تکثیر و ب توالییابی ارسال گردیود (تصوویر شوماره
نتایج توالییابی برای ای سوی ها در بانک ژن نشان داد

 در بوواکتری سوووی ی61S rRNA  توووالی ناسیوو:3 تصووویر شووماره

) بواKX185054( A ی سووی ی61S rRNA توالی ناسی ی

. جداسازی شده از شیرهی بلوط6232 bp  ب طولKX185054

 نوکلئوتید بو بواکتری6232 درصد تشاب آن در طول33
NR_114742.1 هووای

 سووویEnterococcus faecium

 مشووووابهت داشووووت وKP326370.1  وAY172570.1
(KX185055) B ی

همننی ای ناسی در باکتری سووی

 نوکلئوتید سوی های6477 درصد مشابهت در طول33 با
 بو بوواکتریKP326370.1  وFJ378687.1 LC035125.1
.)2 و4 ن دیک بود (تصاویر شمارهEnterococcus faecium
.، ژنوومی از بواکتریهوای انتروکوکووDNA  اسوتخرا:4 تصویر شماره
 مربوط ب نمونو هوایی61  تا6  چاهکهای6Kb  نشانگر:M چاهک
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. کلنی از باکتریها است61 ) تعداد61μg/μl(  ژنومیDNA از

 با استفاده از آغازگرهوای61S rRNA  تکثیر ناسی ی:5 تصویر شماره
E. coli  بواکتری:C+

 کنتورل منفوی:C- 6Kb  نشوانگر:M .عموومی

 کلنوی از61  مربووط بو تعودادPCR  محصوول61  توا6 چاهکهای
 همانطور ک مشواهده مویشوود.  فاسیو،باکتریهای انتروکوکو
-) هم6211 bp(  با اندازه مورد نظرrRNA باند مربوط ب تکثیر ناسی
.خوانی دارد

6931  اسفند، 641  شماره،دوره بيست و ششم

A)
> Enterococcus faecium A (KX185054)
TGGCTCAGGACGAACGCTGGCGGCGTGCCTAATAC
ATGCAAGTCAAACGCTTCTTTTTCCACCGGAGCTTG
CTCCACCGGAAAAAGAGGAGTGGCGAACGGGTGAG
TAACACGTGGGTAACCTGCCCATCAAAAGGGGATA
ACACTTGGAAACAGGTGCTAATACCGTATAACAATC
GAAACCGCATGGTTTTGATTTGAAAGGCGCTTTCGG
GTGTCGCTGATGGATGGACCCGCGGTGCATTAGCTA
GTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAGGCCACGATGC
ATAGCCGACCTGAGAGGGTGATCGGCCACATTGGG
ACTGAAACACGGCCCAAACTCCTACGGGAGGCAGC
AGTAGGGAATCTTCGGCAATGGACAAAAGTCTGAC
CGAGCAACGCCGCGTGAGTGAAAAAGGTTTTCGGA
TCGTAAAACTCTGTTGTTAGAGAAGAACAAGGATGA
GAGTAACTGTTCATCCCTTGACGGTATCTAACCAGA
AAGCCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTA
ATACGTAGGTGGCAAGCGTTGTCCGGATTTATTGGG
CGTAAAGCGAGCGCCAGGCGGTTTCTTAAGTCTGAT
GTGAAACCCCCCGGCTCAACCCGGGGAGGGTCATT
GGAAACTGGGAGACTTGAGTGCAGAAGAGGAGAGT
GGAATTCCATGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATA
TGGAGGAACACCAGTGGCGAAGGCGGCTCTCTGGT
CTGTAACTGACGCTGAGGCTAGAAAGCGTGGGGAG
CAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTA
AACGATGAGTGCTAAGTGTTGGAGGGTTTCCGCCCT
TCAGTGCTGCAGCTAACGCATTAAGCACTCCGCCTG
GGGAGTACGACCGCAAGGTTGAAACTCAAAGGAAT
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نتایج ساصل از آزمون تعیی سساسویت سووی هوای
انتروکوکو ،فاسیو جداسازی شده از شیرهی بلووط نشوان

بلوط با نمون های منتخب از جنس انتروکوکو ،قرابوت
ن دیکتری را نشان میدهند.

داد ک هر دو سوی ب طیفوی از آنتویبیوتیوکهوا مقواو
هستند .سوی ها نسبت ب آنتیبیوتیوکهوای جنتامایسوی
کوتریموکسازول اریترومایسی سفوتاکسیم آزیترومایسی
سفتریاکسون مقاو بودنود .بویشتوری میو ان سساسویت
مربوط ب آنتیبیوتیکهای آمپیسیلی

سیپروفلوکساسوی

و نیتروفورانتویی بود .از میان دو سوی ی مورد آزموایش
سوووی ) Enterococcus faecium A (KX185055ب و
کربنسیلی سسا ،و سووی

Enterococcus faecium B

) (KX185055بو توریمتووپریم سسوا ،بودنود .هور دو
سوی نسبت ب آنتیبیوتیکهای ونکومایسی و پنیسیلی
نی سساسیت نشان دادنود .در آزموون شناسوایی ژنهوای
عامل بیماریزایی هر دو سوی ی انتروکوکو ،فاسویو
 Aو  Bتنهووا دارای ژن  efaAبودنوود (تصووویر شووماره .)1
هماناور ک در تصویر شماره  1مشاهده میشود هور دو
سوی فاقد سایر ژنهای بیماریزایی هستند.

تصویر شماره  :7درخت فیلوژنی بوا روش سوداکثر تاواب بور اسوا،
توووالی ناسیو  61S rRNAاز گونو هووای مختلووف جوونسهووای اسووید
الکتیک .از باکتری  Bacillus subitilisبو عنوان بورون گوروه بورای
ریش دار نمودن درخوت اسوتفاده شود .اعوداد روی شواخ ها مقوادیر
بوت استرن با تعداد تکرار  6111را نشان مویدهنود .کود دسترسوی
سوی ها در داخل پرانت نمایش داده شد.

در ادامو بورای اطمینوان بویشتور و تأییود تشوخیص
موقعیووت فیلوژنتیووک جدایو ها در سوواح گونو مراسوول
تعیی بهتری همردیفوی ترسویم درخوت فیلووژنی بورای
تصویر شماره  :6الکتروفورز محصول ژنهای بیمواریزایوی در سووی هوای

انتروکوکو ،انجا گرفت .موقعیت فیلوژنتیکی ژنهای

) (KX185055جداسازی شوده از شویرهی بلووط بو کموک تکنیوک

 61S rRNAجدای های ساصل از شیرهی بلوط ن دیکوی

 PCRتخصصی .اندازه محصول  PCRژن ( efaA )433bpمیباشد.

تکاملی بسیار زیادی ب گون های انتروکوکوو ،فاسویو
را نشان دادند (تصویر شماره  .)8همان طور ک متسظو

تصویر شماره  7درخت فیلوژنی مربوط ب بواکتری

میشود دو سوی ی  Aو  Bای ماالع در کوتد مربووط

اسیدالکتیک ب همراه دو سوی ی  Aو  Bایو ماالعو را

ب باکتری انتروکوکو ،قرار گرفت اند و اعتبار آمواری ایو

نشان میدهد .هماناور ک مشاهده میشود توالی تقریبوا

درخت در شاخ های مربوط ب کتد انتروکوکو،ها 38

کامل ناسی ی  61S rRNAجدای های ساصل از شویرهی

درصد میباشد.
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) Enterococcus faecium A (KX185054و Enterococcus faecium B

جدای های ساصول از شویرهی بلووط و گونو های جونس

طيف آنتي¬بيوگرام و ژن¬های مرتبط با بيماری¬زایي دو سویه از شيره¬ی درخت بلوط

مقاومت پادزیستی و عوارض ناشی از مصرف داروهوای
شیمیایی استفاده از درمانهای طبیعوی جوایگ ی ضوروری
ب نظر میرسد( .)31نتایج ای ماالع نشوان داد کو همو
 234کلنی قادر ب رشد در دماهای مختلف بودند اما در
دمای  37°Cرشد بهتری داشتند و کلنیهوا در ایو دموا
رشد بیشتری نشان دادند .کشت مجدد کلنیهای ساصل
از کشت در دماهای  58 62و  42درج سوانتیگوراد در
دمای  37°Cسبب اف ایش رشد و اندازه کلنویهوا شود.
جکسون و همکاران ( )5112با بررسی اثر دما و  pHمحویط
کشت بر رشد باکتریهای اسیدالکتیک نشان دادند کو
تغییر در درج سرارت محیط کشت باعث کاهش رشود
برخی از نمون های باکتریایی موجود در آب و محصووالت
تصویر شماره  :8درخت فیلوژنی بوا روش سوداکثر تاواب بور اسوا،
توالی ناسی  61S rRNAاز گون های مختلف جونس انتروکوکوو.،
از باکتری  Tetragenococcus solitariusب عنوان برون گوروه بورای
ریش دار نمودن درخوت اسوتفاده شود .اعوداد روی شواخ ها مقوادیر
بوت استرن با تعداد تکرار  6111را نشان مویدهنود .کود دسترسوی

لبنوی میشوود( .)37تشوخیص دقیو گونو هوای مختلوف
باکتریهای اسیدالکتیک و از آن جمل باکتریهای جونس
انتروکوکووو ،تولیدکننوودهی پپتیوودهای ضوودمیکروبی
جهت ارای سوی های مناسب ب عنوان عوامل پروبیوتیک
و نگهدارندههای زیستی مواد غاایی ضروری مویباشود .در

سوی ها در داخل پرانت نمایش داده شدهاند.

سال ساضر یکی از روشهای استاندارد جهت شناسایی

بحث

انتروکوکها تشخیص بر پایو خصوصویات ظواهری بوا

باکتریهای اسیدالکتیک اولی بار از شیر جداسازی

استفاده از آزمونهوای بیوشویمیایی مویباشود( .)33 38در

آغازگر در صنایع لبنی گوشت سب یها و غوتت اسوتفاده

واکنشهای بیوشیمیایی سرکت تخمیر قنودها و تولیود

شده است( .)34هنوز هم منابع با ارزشی در طبیعت بورای

پیگمان طبق بندی میشوند( .)41اگر چ بیش از  51گونو

جداسازی باکتریهای پروبیوتیک وجود دارد کو بایود

انتروکووک بوا اسوتفاده از ایو روشهوا قابول شناسوایی

مورد ماالع قرار گیرند .اهمیت باکتری اسویدالکتیک و

هستند اما ای قبیل آزمونها عموما در لول آزموایش انجوا

عرض محصوالت ساوی باکتریهای پروبیوتیوک بو بوازار

میشوند و ب مدت زمان طوالنی جهوت گرماگوااری و

نیاز ب شناسایی سوی های جدیدی از باکتریهای مفید را

متعاقبا تفسیر نتایج نیاز دارند( .)45 46نتوایج بررسویهوای

دو چندان کرده است .مصرف ای باکتریهوا مویتوانود

مورفولوژیکی آزمونهای فی یولووژیکی و بیوشویمیایی

ستمت دستگاه گوارش را بهبود بخشیده و سیستم ایمنی

ای ماالع نشان داد ک باکتریهای ب شوکل کوکسوی

را تقویووت کنوود( .)32امووروزه اسووتفاده از بوواکتریهووای

کاتاالز منفی گر مثبت هسوتند کو مشخصو ی اصولی

اسیدالکتیک و متابولیوتهوای ضود میکروبوی آنهوا در

باکتریهوووای اسووویدالکتیک را نشوووان میدهنووود(.)44 43

پیشگیری از فساد فرآوردههای غواایی و افو ایش زموان

محققان از نتایج ساصل از تخمیر قندها و آزمون سرکت

ماندگاری ب ویژه در فرآوردههای غنی از مواد مغای و

باکتری برای تشخیص باکتریها در ساح گون اسوتفاده

ویتامی ها بسیار رایج شوده اسوت .همننوی

44
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باکتریها ب جنس انتروکوکو ،تعل دارند .با ایو سوال

در هم آزمایشگاهها مشکلساز میباشد زیرا عوتوه بور

آزمووایشهووای مولکووولی نشووان داد ک و گون و هووای ای و

متفواوت بوودن شورایط کشوت در هور آزمایشوگاه تنووع

باکتری استماال فاسیو هستند ک بوا گونو هوای شوناخت

گون ها نی زیاد میباشد( .)42بنابرای شناسایی دقی تر باید

شده از طری آزمونهوای بیوشویمیایی ماابقوت داشوت.

توسوط روشهوای مولکوولی انجوا بگیورد توا بوا قدرت

مانند تخمیور قنودها آزموون

و دقووت بهتوووری سووووی هوووا تشوووخیص داده شووووند(.)41

اکسیداسیون یا تخمیر گلوک ( )O/Fو آزمون سرکت از

تکنیکهای شناسوایی بواکتریهوا مبتنوی بور تووالییوابی

جمل آزمونهوایی هسوتند کو مویتووان از آنهوا بورای

 DNAیکووی از مهوومتووری و کوواربردیتووری روشهووای

شناسووایی گونوو هووای مختلووف بوواکتریهووای جوونس

شناسایی مولکولی باکتریها میباشد .ب دلیل گستردگی

استرپتوکوکو ،و انتروکوکوو ،اسوتفاده نموود( .)44بوا

و سختی توالییابی تموا طوول ژنوو بواکتری عموموا از

انجا ای آزمایشها عوتوه بور شناسوایی بواکتریهوا در

توالییابی ژنهای خان دار استفاده میشود ک توالیشان

ساح گون میتوان نتایج قبلی ای پژوهش را نی تأییود

در طول زمان تغییر زیادی نمیکنند( .)47برای تشوخیص

کرد .نتایج ساصل از تخمیر قندها ک مهمتوری آزموون

باکتریهای جنس انتروکوکو ،همانند سایر جنسهای

بیوشیمیایی باکتریها در ساح گون میباشود نشوان داد

باکتریوووایی از تووووالی ناسیووو ی  61S rRNAاسوووتفاده

ک تموامی بواکتریهوای جونس انتروکوکوو ،قوادر بو

موویشووود( .)48در ای و ماالع و پووس از اسووتخرا

تخمیر قنودهای گلووک سواکارز سووربیتول ترهوالوز

ژنووومی از بوواکتریهووا ناسی و ی  61S rRNAی آنهووا بووا

فروکتوز گاالکتوز آرابینوز مانیتول و الکتوز هسوتند

استفاده از واکونش  PCRو آغازگرهوای عموومی تکثیور

اما توانایی تخمیر قندهای رافینووز زایلووز ملویبیووز را

شد .پس از تعیی تووالی ناسیو  61S rRNAبواکتریهوا

نداشتند .با مقایس ی الگووی تخمیوری قنودها در ماالعو

توالییابی ب صورت دوطرف انجا شد بدی صورت ک

ساضر و نتایج ب دست آمده در ماالعات موانرو و بتنو

از هر طرف محصول  PCRتا سداکثر  6 Kbتووالییوابی

( )6333مشوووخص شووود کووو بووواکتریهوووای جووونس

شد .تعیی بهتری هومردیفوی بوی تووالی  61S rRNAو

انتروکوکو ،ب گون فاسیو تعل دارند .نتوایج ساصول

توالیهوای  61S rRNAموجوود در پایگواههوای داده در

از کووار مووانرو و بتنوو نشووان داد کوو بوواکتریهووای

صورتی ک بی دو توالی شوباهت (همولووژی) بیشوتر از

انتروکوکو ،فاسیو گر مثبوت کاتواالز منفوی هسوتند

 33درصد باشد شناسایی در ساح گون و سووی مقودور

ک توانایی رشود در دماهوای  21 42 61 4و همننوی

موویباشوود و اگوور شووباهت بووی  37تووا  33درصوود باشوود

رشد در  pH= 3/1و غلظت باالی نمک کلرید سدیم را

شناسایی در ساح گون انجا میشوود( .)43بوا توجو بو

دارند .در رابا با تخمیر قندها بور اسوا ،نتوایج ایو دو

همپوشانی نوکلئوتیدهای مربوط ب تووالی بواکتریهوای

آزمونهای بیوشیمیایی خا

ساصوول از شوویرهی بلوووط ای و ماالع و بووا توووالی ناسی و

گون ی فاسیو و سایر گون های جنس انتروکوکوو ،بو

 61S rRNAبواکتری انتروکوکوو ،فاسویو موجوود در

انتروکوکو ،فکوالیس (ن دیوکتوری گونو بو

پایگاه  NCBIمی ان تااب  33درصد برآورد شد .بورای

فاسیو ) میشود قنودهایی چوون سووربیتول ملویبیووز

تشخیص موقعیت فیلوژنتیک جدای های ایو ماالعو در

آرابینوز رافینوز هستند( .)66شناسایی فنووتیپی بواکتریهوای

ساج جنس توالیهوای ژن rRNAی 61Sبواکتریهوای

اسویدالکتیک بویشتور براسوا ،مورفولووژی سولولی و

انتروکوکووو ،ایوو ماالعوو همووراه بووا توالیهووای ژن

تفاوت در سوبستراهای کربوهیدراتی انجا میشود اموا

 61rRNASی گون های سایر جنسهای اسیدالکتیک با

در روشهای شناسایی فنوتیپی عد تکرارپوایری نتوایج

اسووتفاده از نر اف ارهووای  Clustal Wهمردیووف شوودند.

خصو
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محق

مهمتری قندهایی ک باعوث ایجواد تفواوت بوی

DNA

طيف آنتي¬بيوگرام و ژن¬های مرتبط با بيماری¬زایي دو سویه از شيره¬ی درخت بلوط

هماناور ک مشاهده میشود توالی تقریبا کامل ناسی ی

پایگاه  NCBIو با اسوتفاده از نور افو ار  BLASTنشوان داد

 61S rRNAجدای های ساصل از شیرهی بلوط با نمون های

ک بهتری اناباق با تووالی ژن  61S rRNAی متعلو بو

منتخب از جنس انتروکوکو ،قرابت ن دیوکتری را نشوان

باکتری انتروکوکو ،فاسویو بوا  33درصود همپوشوانی

میدهند ک نشاندهنده ای است ک ای گونو ها متعلو

اتفاق افتاد .تووالی  61S rRNAمربووط بو بواکتریهوای

ب جنس انتروکوکو ،هستند .همننی در درخت فیلووژنی

انتروکوکو ،فاسیو ای ماالع بو صوورت سووی هوای

ساصوول گون و هووای وابسووت ب و یووک جوونس در کتدهووای

جدیوودی بوو نووا هووای  Enterococcus faecium Bو

مربوطو قوورار گرفتنوود .همننووی رسووم درخووت فیلوووژنی

 Enterococcus faecium Aبو ترتیوب بو شومارههوای

بوواکتریهووا و مقایس و ی ای و درخووت بووا درخووت ایجوواد

دسترسی  KX185055و KX185054در پایگواه NCBI

شده توسوط محققوان دیگور نشوان میدهود کو درخوت

ثبت گردیدند .نتیج توالییوابی  61S rRNAسووی هوای

ساصل از صحت کافی برخوردار است( .)21باکتریهای

جدا شوده از شویرهی بلووط بوا نتوایج بو دسوت آموده از

اسیدالکتیک باکتریهای گر مثبوت کاتواالز منفوی و

آزمونهای بیوشیمیایی کوامت ماابقوت داشوتند .هماننود

میکروآیروفیلیووک هسووتند کوو قووادر بوو تولیوود هووا

نتووایج( )23توووالییووابی ناسیو ی  61S rRNAبو خوووبی

نمیباشند( .)38دوا باکتریهای جنس انتروکوکو ،بو

توانست دو سوی ی  Aو  Bرا از هم تمیو دهود .اگرچو

محدوده وسیع رشد دموایی  61-42 °Cدامنو ی تحمول

ای دو سوی در بیشتر موارد آزمونهوا رفتوار یکسوانی از

اسوویدیت ی محوویط ( )pH=4 -3/1و تحموول نمووک (بووا

خود نشان دادند اما آزمونهای سساسیت ب آنتویبیوتیوک

غلظووت  1/2درصوود  )NaClنسووبت داده موویشووود(.)26

و تولید گاز از گلوک و رشد در  pH=4/4تفواوتهوایی

انتروکوکووووو ،فکووووالیس انتروکوکووووو ،فاسوووویو و

را نشان دادند .انتروکوکو ،کاربردهای مهموی در صونعت

انتروکوکو ،دورانس گون هوایی هسوتند کو بویشتوری

لبنیات دارد و در تکووی خصوصویات ارگوانولپتیکی در

فراوانی را در بی سایر گون های جنس انتروکوکو ،ب

طی رسیدن بسیاری از پنیرها نقش ایفا میکنند .همچنی

یافت میشوند( .)25در ای ماالع روشهای غربالگری

استفاده میشوود( .)3بورای تأییود ایو مسوأل بسویاری از

از جمل و رن وگآمی و ی گوور آزمووون کاتوواالز آزمووون

محققان ادعا نمودهانود کو انتروکوکوو،هوا مویتواننود

تحموول نمووک طعووا رشوود در دماهووای مختلووف رشوود

دارای فعالیتهای پروتئولیتیکی و لیپولیتیکی باشوند(.)24

در  pH=4/4و pH=3/1و بررسووویهوووای مورفولووووژیکی

با اف ایش روز اف ون مقاومت دارویی در انتروکوکهوا

نشان داد ک  21/6درصداز کل کلنیها کاتاالز منفوی و

اهمیت بررسی فاکتورهای مرتبط با کلونی اسویون و پواتوژن

گوور مثبووت بودنوود کو مشخصو ی اصوولی بوواکتریهووای

ای باکتریها ضروری بو نظور مویرسود .پوروتئی هوایی

اسیدالکتیک است .اگرچو ایو قبیول آزموونهوا کموک

همنوووون هموووولی ی

ژالتینووواز و فووواکتور تجمعوووی

مؤثری ب شناسایی جنس و گونو هوای مختلوف بواکتری

( )Agglutination Substanceدر سیسووتمهووای تبووادل

میکننود اموا در بیشوتر مووارد قوادر بو تشوخیص سووی

پتسمیدی شرکت میجویند .ای پوروتئی هوا بو هموراه

باکتریها نیستند .شناسایی دقی تر با استفاده از توالییابی

سایر فاکتورها در بیمواریزایوی انتروکووکهوا شورکت

DNA

دارند هر چند نقش دقی آنها در عفونتزایوی نامشوخص

خود اختصا

 61S rRNAصوورت گرفت کو پوس از اسوتخرا

ژنومی ناسی ی 61S rRNAی آنها با استفاده از واکنش

باقی مانده اسوت( .)22سووی ای از انتروکوکوو ،بو نوا

 PCRو آغازگرهای عمومی تکثیور شود .مقایسو تووالی

 E. faecium SF68بو عنوووان پروبیوتیووک در سوووییس

ناسی  61S rRNAباکتریهای ای ماالع بوا تووالیهوای

استفاده شده کو اثور کلینیکوی موؤثری در جلووگیری از
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میدهد ک آنها مویتواننود بو عنووان اسوتارترهای غیور

اسهال دارد و در فرآیند درمان اسهال در کودکان موؤثر

سنتی برای ایجواد خصوصویات ارگانولپتیوک و تضومی

 اخیرا کمیت نظارت بر مواد غاایی در.شناخت شده است

.)28(ستمت استفاده شوند

 را ب عنوانE. faecium K77D انگلیس استفاده از سوی

سپاسگزاری

اسوووتارتر محصووووالت لبنوووی تخمیوووری تأییووود نمووووده
 بوو عووتوه تفوواوت در برخووی ویژگوویهووای.)21(اسووت

 آزمایشوووگاه،از سووورکارخانم نووووروزی کارشووونا

تکنولوژیکی (ب ویژه فعالیوت پروتئوولیتیکی) مویتوانود

،بیوتکنولووووژی و سووورکارخانم شووواکرمی کارشووونا

منجر ب انتخاب سوی های ویژه شده و بنوابرای در کنوار

تصویربرداری با میکروسکون الکترونی نهایت تشوکر و

بوواکتریهووای اسوویدالکتیک ب و عنوووان اسووتارتر اسووتفاده

ماالع با استفاده از گرنت

 ای.قدردانی ب عمل میآید

 عد وجود فاکتورهای بیماریزایوی و واگیور.)27(شوند

.پژوهشی دانشگاه لرستان صورت گرفت است

 فاسویو ایو ماالعو نشوان،در سوی هوای انتروکوکوو
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