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در نشخوارکنندگان نشریه پژوهش  

1392، چهارم، شماره اولجلد              
      http://ejrr.gau.ac.ir 

  

  هاي تولید کننده اسیدالکتیک از شکمبه گوسفند مهربانباکتري بررسیجداسازي و 
  

  4عربیو حسن علی 3، محمدیوسف علیخانی2داریوش علیپور*1،1منشوحیده وحدت 

سینا همدان، دانشکده کشاورزي دانشگاه بوعلی ،دانشیار گروه علوم دامی4استادیار و 2دانش آموخته کارشناسی ارشد، 1
  دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان گروه میکروبیولوژي دانشیار3

  03/10/92تاریخ پذیرش: ؛ 01/04/92تاریخ دریافت: 
  چکیده

هاي سریع التخمیر رخ تواند پس از مصرف کربوهیدراتدر نشخوارکنندگان می ايشکمبهاسیدوز 
 pHمنجر به از بین رفتن تعادل میکروبی و کاهش  اسید الکتیکتولید بیش از حد دلیل د که به ده

 3 از مایع شکمبهجدایه  30تولید کننده الکتات تعداد  يهاباکتريبه منظور شناسایی شود. شکمبه می
 شدند)تغذیه می یونجه درصد علوفه 40درصد کنسانتره و  60(با جیره شامل گوسفند نر مهربان راس 

آمیزي ها بر اساس رنگخصوصیات جدایهگردیدند. داسازي با استفاده از محیط کشت اختصاصی ج
شناسایی این از قندها مورد بررسی قرار گرفت.  برخیگرم، دارا بودن کاتاالز، تولید ایندول و تخمیر 

براي تعیین یکنواختی ژنتیک . انجام گرفت rRNA S16هاي نوکلئوتیدي ژن توالیها براساس جدایه
دست آمده از پایگاه اطالعاتی بانک ژنی س اطالعات بهبر اسااستفاده شد.  RFLPها از آزمون جدایه
استرپتوکوکوس ماسدونیکوس، استرپتوکوکوس لوتشیا، انتروکوکوس ها ها به جدایهترین گونهنزدیک

   .اهت) بودندشب درصد 99(بیش از  فکالیس و اشریشیا فرگوسنی
  
استرپتوکوکوس ماسدنیکوس، ، S rRNA16اسیدالکتیک، ژن ي تولید کننده باکتري هاي کلیدي:واژه

  ، اشریشیا فرگوسنیاسترپتوکوکوس لوتشیا، انتروکوکوس فکالیس
  

                                                             
  lipourd@basu.ac.iraنویسنده مسئول: *
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  مقدمه 
شود که هاي متابولیکی است و در نشخوارکنندگانی مشاهده میاي یکی از ناهنجارياسیدوز شکمبه

). 1998ن، اونز و همکاراکنند (هاي سهل الهضم مصرف میهاي حاوي مقادیر باالي کربوهیدراتجیره
الکتیک دو دسته باکتري وجود دارد کـه یـک مبه در ارتباط با متابولیسم اسید طبیعی شک شرایطتحت 

 .)1997هابسـون و اسـتوارت، ي الکتـات هسـتند (الکتات و یک دسته مصرف کننده دسته تولیدکننده
هاي با مقدار زیاد مقاومند و پس از مصرف جیره pHهاي تولید کننده الکتات در مقابل کاهش باکتري

هایی که در هضم ). از باکتري2003دهوریتی، ( یابدتعداد آنها افزایش میهاي سهل الهضم کربوهیدرات
و سلنوموناس رومینـانتیوم  ،1استرپتوکوکوس بویستوان به نشاسته و تولید اسید الکتیک نقش دارند می

ژوهش بـراي شناسـایی تـاکنون چنـدین پ). 2003دهـوریتی، اشـاره نمـود (ها انواعی از الکتوباسـیل
هاي مولد الکتات در شکمبه نشخوارکنندگان انجام شـده و خصوصیات فیزیولوژیکی و ژنتیکی باکتري

؛ 1992؛ ورنـري و ونسـوورت، 1959هانگیـت و همکـاران، ( انـدشناسایی شـدههاي مختلفی باکتري
کردنـد تولیـد ها تغذیـه میعنوان مثال در گاوهایی که در مرتع از علوفهبه ).2008هرناندز و همکاران، 

، 2اســترپتوکوکوس بــویس، الکتوباســیلوس ویتولینــوس :هاي غالــب الکتــات عبــارت بودنــد ازکننــده
  .)2008هرناندز و همکاران، ( 5و سلنوموناس رومینانتیوم 4، پروتال بریانتی3بوتریوویبریو فیبروسولونس

هـاي شـود کـه دلیـل آن تنـوع جمعیتعنوان جعبه سیاه یاد میاز متون علمی از شکمبه به در تعدادي
هنـوز بخـش زیـادي از هاي فراوان، وجود پیشرفتاي است. با میکروبی و تعامالت درون و بین گونه

هـاي موجـود در شناسـایی باکتري). 2012ناگاراجـا، (مانده است جمعیت میکروبی شکمبه ناشناخته 
به شـناخت بیشـتر تواند میشکمبه نشخوارکنندگان که در متابولیسم مواد غذایی مختلف دخیل هستند 

  این جعبه سیاه کمک کند. 
که در برگیرنده  گیردانجام میفازیک هاي پلیهاي باکتریایی بر اساس روشامروزه شناسایی گونه

، مورفولوژي، فیزیولوژي و کموتاکسونومی DNA-DNAریدیزاسیون ، هیبrRNA S16استفاده از ژن 
ها اهمیت فراوانی در شناسایی باکتري rRNA S16). استفاده از ژن 1994استاکبرانت و گوبل، است (

                                                             
1- Streptococcus bovis 
2- Lactobacillus vitulinus 
3- Fibrobacter succinogenes 
4- Prevotella bryantii 
5- Selenomonas ruminantium 
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هاي تغییرات شده است و در گونه نها سال تکامل دچار کمتریدارد زیرا این ژن در طول میلیون
   . )2009مدیگان و همکاران، (ف محافظت شده است لمخت

هاي مختلـف میزبان و موقعیت جغرافیایی بـر تنـوع و تعـداد گونـه عواملی مانند نوع جیره، گونه
). از سوي دیگـر بـراي مقابلـه و پیشـگیري 2003دهوریتی، گذارد (هاي شکمبه اثر میمیکروارگانیسم
هنجاري ضروري اسـت. بـر اسـاس ثر در این نامؤهاي خصوصیات باکترياي شناخت اسیدوز شکمبه

هاي شـکمبه بـا اسـتفاده از در ارتباط با شناسایی میکروارگانیسمگزارشی اطالعات نگارندگان تاکنون 
هاي تولید کننـده اسـیدالکتیک در خصوص باکتريهب )rRNA S16هاي مولکولی (استفاده از ژن روش

نشـده اسـت. لـذا هـدف از انجـام ایـن پـژوهش جداسـازي  منتشـر در ایراننشخوارکنندگان  شکمبه
هـاي زیسـتی مولکـولی بـر اسـاس ها با استفاده از روشهاي مولد اسید الکتیک و شناسایی آنباکتري
  .بود rRNA S16هاي نوکلئوتیدي ژن توالی

  
  هامواد و روش

گوسـفند  رأس سهمایع شکمبه از طریق فیستوال از شکمبه : هاي باکتريبرداري و کشت جدایهنمونه
 مکمل مواد معدنی و ویتـامین %1دانه جو،  %59گوسفندان آوري گردید. جیره دریافتی مهربان جمعنر 
محتویـات گـرم  5آزمایشـگاه مقـدار  بـه بود. پس از انتقال مایع شـکمبه یونجه خشک علوفه %40و 

مونو پتاسیم  گرم در لیتر، 4HPO2K( 45/0( دي پتاسیم فسفات( 1ADSلیتر محلول میلی 45شکمبه با 
 نمـک گـرم در لیتـر، 4SO2)4(NH( 9/0( آمونیـوم سـولفات گرم در لیتـر، 45/0 )4PO2KH(فسفات 

)NaCl( 9/0 ،منیزیم سـولفات گرم در لیتر )4MgSO (09/0 ،کلریـد کلسـیم گـرم در لیتـر )2CaCl (
 مخلوط گردیدکه به خوبی  مخلوط و پس از این میلی گرم در لیتر 1رزازورین  و )گرم در لیتر 119/0

هاي هانگیـت لیتر از مایع صاف شده بـه لولـهمیلی 1الیه پارچه متقال صاف گردید. مقدار  4از طریق 
از آخرین رقـت  سپسرقیق شدند.  10-6منتقل و به صورت سریالی تا رقت  ADSلیتر میلی 9محتوي 

اختصاصـی  هاي هانگیت حاوي محیط کشـتحاوي باکتري به لوله ADSحلول لیتر ممیلی 2/0مقدار 
گـرم در لیتـر،  4PO 3)4(NH( 2( (آمونیـوم فسـفات هاي تولید کننـده الکتـاتکتريبراي جداسازي با

گرم در لیتر، سدیم بتا گلیسروفسـفات  3گرم در لیتر، رافینوز  4گرم در لیتر، اینولین  1/0عصاره مخمر 

                                                             
1- Anaerobic Dilution Solution 
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گـرم در  05/0گرم در لیتر، بروموکرسول بنفش  1/0 نمکگرم در لیتر،  1/0سدیم آزید گرم در لیتر،  1
 )4HPO2K( دي پتاسیم فسـفات گرم در لیتر و 2/0 )O2.7H4MgSO( منیزیم سولفات هفت آبه لیتر،

منجمـد گـردد. روي یخ غلتانده شد تا آگـار  و آگار (ذوب شده) اضافه و بالفاصله گرم در لیتر)  1/0
گراد قـرار درجه سـانتی 39ساعت در دماي  48مدت هاي کشت داده شده به انکوباتور منتقل و بهلوله

هاي مجزا و منفرد بوسیله لوپ استریل برداشته شده و به محیط کشت گرفتند. پس از این مدت کلونی
گـرم در  4SO2)4(NH 9/0گرم در لیتـر،  4PO2KH 45/0/ گرم در لیتر، 1BM10 )4HPO2K 45مایع 
 1رزازوریـن گـرم در لیتـر،  2CaCl 119/0گرم در لیتر،  4MgSO 09/0گرم در لیتر،  NaCl 9/0لیتر، 
 کربنات سدیم گرم در لیتر، 1/0درصد، همین کلراید  1، مخلوط اسیدهاي چرب فرار گرم در لیترمیلی

)3CO2Na( 6/5  ،33/0گرم در لیتر، سلوبیوز  2سویا گرم در لیتر، پپتون  5/0عصاره مخمر گرم در لیتر 
بـه نسـبت  هاي رشد یافتههاي حاوي کلونیلولهمنتقل شدند.  گرم در لیتر) 33/0گرم در لیتر و گلوکز 

رشد یافتـه بـه لیتر از محیط کشت میلی 2/0محیط کشت شاهد کدر شده بودند. بر همین مبنا از مقدار 
آگاردار منتقل و چندین بـار کشـت متنـاوب در محـیط  BM10لیتر میلی 8/2هاي هانگیت حاوي لوله

هـا اطمینـان از خـالص بـودن آن ،هـاپی باکتريوکشت مایع و جامد انجام شد و با بررسی میکروسـک
. کلیه مراحـل ند) تهیه شد2003و همکاران ( الجسیمهاي کشت بر اساس روش محیط. گردیدحاصل 

دقیقـه  20هاي کشت بعد از تهیـه بـه مـدت انجام شد. محیط 2COهوازي و دمیدن گاز در شرایط بی
درجه سـانتی  -20ها با افزودن محلول حاوي گلیسرول در دماي کشت خالص باکتري اتوکالو شدند. 

  ).2004قالی و همکاران، ( گردیدها نگهداري گراد تا زمان انجام آزمایش
 5/2مقدار  2زمان دو برابر شدن گیرياندازهبراي : گیري رشد و بعضی خصوصیات بیوشیمیاییاندازه
هـاي حـاوي لیتر از محیط کشت حاوي هر باکتري که در مرحله رشد تصاعدي بودنـد بـه بطريمیلی

گراد در بن مـاري قـرار درجه سانتی 39لیتر) منتقل شده و در دماي میلی BM10 )5/47محیط کشت 
گیري و بـا اسـتفاده از نانومتر اندازه 600وج ت در طول مدقیقه جذب نوري محیط کش 30گرفتند. هر 

 با استفاده از معـرف کـواکس تست تولید ایندولشدن محاسبه شد.  دو برابراعداد به دست آمده زمان 
باکتري  ). فعالیت کاتاالزي با افزودن آب اکسیژنه به محیط کشت حاوي هر2000مکفادین، انجام شد (

). تخمیر قندهاي 2009مدیگان و همکاران، فعالیت کاتاالزي بود (ي دهندهبررسی و تولید حباب نشان
                                                             

1- Basal Medium 10 
2 - Generation time  
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بررسی و تبدیل رنگ قرمز  قرمزبا افزودن هر قند به محیط کشت فنل  الکتوزو  گلوکز، ساکارز، مالتوز
  ). 2009مدیگان و همکاران، به زرد بیانگر استفاده از قند مورد نظر بود (

لیتر میلی 1منظور استفاده گردید. بدین rRNA S16ها از ژن براي شناسایی باکتري: شناسایی مولکولی
دقیقه  2مدت به g ×12000هاي اپندورف ریخته شد و با سرعت از محیط کشت حاوي باکتري در لوله

به پلت میکروبی  استریل سانتریفوژ گردید. پس از دور ریختن مایع باالیی، با افزودن آب مقطر
دقیقه  2مدت به g ×12000ورتکس و با سرعت دست آمده هون تشکیل شد. سوسپانسیون بسپاسیسو

. داده شددست آمدن پلت میکروبی عاري از محیط کشت ادامه هسانتریفیوژ شد و مرحله قبل تا زمان ب
ا افزودن جوشانده شد و سپس بمیلی موالر  50سود  میکرولیتر 100 بادقیقه  20مدت پلت نهایی به 

 g ×10000ا سرعت دقیقه ب 2آن، به مدت میلی موالر به  20 هیدروکلراید میکرولیتر تریس 50
. با استفاده از تکنیک )2002یوزا و همکاران، ( آزاد گردد DNAها تخریب و تا سلولسانتریفوژ گردید 

1PCR  و با استفاده از پرایمرهايF27 )3-AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-5 و (R1512 
)5-ACGGCTACCTTGTTACGACTT-3 ژن (rRNA s16 ) ویلسون و همکاران، تکثیر گردید

گراد درجه سانتی 94سیکل  35دقیقه،  5مدت گراد بهدرجه سانتی 94به صورت  PCR). شرایط 1990
 5گراد براي مدت درجه سانتی 72نهایی  و مرحلهدقیقه،  1درجه سانتی گراد به مدت  72دقیقه،  5/0

با استفاده از ژل الکتروفورز و رنگ آمیزي  PCR. طول محصول )2009فالیت و اندریس، ( بوددقیقه 
  2RFLPPCRتعیین شد. براي تعیین یکنواختی ژنتیکی از تکنیک  bp 1500با سایبر سیف حدود 

اضافه و سپس بر روي ژل  PCRبه محصول  Alu1و  Dde1هاي منظور آنزیماستفاده شد. بدین
داراي الگوي مشترك یکی انتخاب شده و هاي ، از باکتريجدایه 30الکتروفورز منتقل شدند. از 

جنوبی ارسال شد. در کره Bioneerآن براي تعیین توالی نوکلئوتیدي به شرکت  PCRمحصول 
ب و توالی به دست ترکی BioEditهاي آغازگر رفت و آغازگر برگشت با استفاده از نرم افزار توالی

ترین خویشاوندان هر جدایه ) وارد گردید. نزدیک3BLASTطالعات ژنتیکی (اآمده در پایگاه 
استرپتوکوکوس ترین خویشاوندان و ها، نزدیکشناسایی شد. دندروگرام فیلوژنتیکی در برگیرنده جدایه

و بر اساس  MEGA 5.05افزار نرم کننده الکتات با استفاه ازعنوان باکتري تیپیک تولیدبه JB1 بویس

                                                             
1- Polymerase Chain Reaction 
2- Restriction Fragment Length Polymorphism 
3- Basic Local Alignment Search Tool  
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به  1ترموتوگا ترمارومدار کردن درخت فیلوژنی از رسم شد. براي ریشه joining -Neighborالگوریتم
اختصاص یافته براي هر توالی در بانک ژنی عبارت  2استفاده شد. شماره دسترسی group-Outعنوان 

 VMC02 (KF255794), VMB14 (KF255795), VMB18 (KF25796), VMB02بود از: 

(KF255797) .  
  

  و بحث نتایج
جدایه  ارائه شده است. 1دول دست آمده در جههاي بباکتري فنوتیپی و بیوشیمیاییخصوصیات 

VMB02  3انتروکوکوس فکالیسدرصد به  99بیش از ،VMC02  درصد به  99بیش از
 VMB14و  5استرپتوکوکوس ماسدونیکوسدرصد به  99بیش از  VMB18، 4استرپتوکوکوس لوتشیا

  شباهت داشتند.   6اشریشیا فرگوسنیدرصد به  99بیش از 

  هاجدایه فنوتیپی و بیوشیمیاییخصوصیات  -1جدول 
  VMB02 VMB14  VMB18  VMC02  خصوصیات

  مثبت  مثبت  منفی  مثبت  مورفولوژي گرم
  کوکسی  کوکسی  ايمیله  کوکسی  مورفولوژي

  60  23  120  270   (دقیقه)زمان دوبرابر شدن
  منفی  منفی  منفی  مثبت  کاتاالز آزمون
  مثبت  مثبت  مثبت  مثبت  ایندول آزمون

  کم تخمیر  کم تخمیر  کم تخمیر  عدم تخمیر  تخمیر پروتئین
 مثبت مثبت مثبت مثبت  تخمیر الکتوز
 مثبت مثبت مثبت مثبت  تخمیر گلوکز
 مثبت مثبت  منفی  منفی  تخمیر ساکارز

 مثبت مثبت مثبت مثبت  مالتوزتخمیر 
  KF255797  KF255796 KF255795  KF255794  شماره دسترسی

 Enterococcus  خویشاوندنزدیکترین
faecalis  

Escherichia 
fergusonii  

Streptococcus 
macedonicus  

Streptococcus 
luteciae  

                                                             
- Thermotoga thermarum 
- Accession number 
- Entrococcus faecalis 
- Streptococcus luteciae 
- Streptococcus macedonicus 
- Escherichia fergusonii 

1
2
3
4
5
6
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دارد،  ماسدونیکوساسترپتوکوکوس که قرابت ژنتیکی باالیی با  VMB18از لحاظ رشد جدایه 
ها . سایر جدایههمخوانی داشت )2004قالی و همکاران ( ترین سرعت رشد را دارا بود که با نتایجبیش

همین ها در شکمبه است. رشد کمتر آندهنده سرعت برابر شدن طوالنی داشتند که نشانزمان دو 
زمان دو شکمبه شتر و گوزن جداسازي کردند  از را یسواسترپتوکوکوس بهاي باکتريکه محققین 

  .کردند گزارشدقیقه  27تا  23را ها برابر شدن آن
مدیگان ها براي تجزیه تریپتوفان به ایندول و مشتقات آن است (توانایی باکتري دهندهتولید ایندول نشان

از اهمیت خاصی برخوردارند  را دارندهایی که توانایی تولید اندول و اسکاتول باکتري ).2009و همکاران، 
ها محصوالت لبنی و گوشت بعضی از دامحاصل از این مواد باعث ایجاد طعم خاصی در هاي زیرا متابولیت

شود محصوالت شود. وجود این طعم باعث مینامیده می 1مرتعیطعم روستایی یا  شود که اصطالحامی
  .)2006وود و همکاران، آت( کنندگان قرار نگیرددامی موردپسند بعضی از مصرف

ترین هاي به دست آمده رسم شده است که شامل نزدیکدرخت فیلوژنی جدایه 1در شکل 
 هایی مانندبعضی از پژوهشگران براساس فراسنجه. است JB1خویشاوندان و استرپتوکوکوس بویس سویه 

شناسی در کتاب باکتري اند.استرپتوکوکوس بویس تغییراتی دادهگذاري در نام فنوتیپی و بیوشیمیایی
 استرپتوکوکوس اکووینوسو  استرپتوکوکوس بویسهاي ها نامگروه از باکتري این براي 2سیستماتیک برگی

ها تمایل دارند هرچند بعضی از میکروبیولوژیست). 2009شیلیفر و همکاران، ( اندمشابه در نظر گرفته شده
که در دستگاه گوارش حیوانات اهلی زندگی زا براي نوع غیربیماري استرپتوکوکوس اکووینوس نام از

که بیش از  استرپتوکوکوس ماسدونیکوس کنند.زا استفاده براي نوع بیماري استرپتوکوکوس بویس وکنند می
در یک  3استرپتوکوکوس گالولیتیکوس باشد و بامی دوداشت جزء خوشه  VMB18شباهت با  درصد 99

 JB1 سویه استرپتوکوکوس بویسشباهت بیشتري با  VMC02خانواده قرار دارد. براساس درخت فیلوژنی 
در یک . )1(شکل  دارد JB1 سویه استرپتوکوکوس بویس این باکتري فاصله بیشتري با VMB18دارد و 
 اعالم کردند کهها نآدست آوردند. هرا ب نتیجه مشابهی نیز )2003شلگل و همکاران ( پژوهش

 دارند. بر قرار سهشماره  DNAدر خوشه  استرپتوکوکوس لوتشیاو  JB1سویه استرپتوکوکوس بویس
 استرپتوکوکوس گالولیتیکوس هاي، هیبربدیزاسیون کمی با سویهسهشه هاي خويها باکتراساس نتایج آن

 است استرپتوکوکوس گالولیتیکوسهاي نیز یکی از زیرگونه استرپتوکوکوس ماسدونیکوس داشتند که

                                                             
1- Pastoral flavor 
2- Bergey’s manual of systematic bacteriology  
3- Streptococcus gallolyticus 
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، )2008دي ووست و ساکالیدو، است (. این باکتري بیشتر از محصوالت تخمیري لبنی جدا شده )2(شکل 
هایی که در بیشتر یکی از باکتري و گزارشی از جداسازي آن از شکمبه نشخوارکنندگان ارائه نشده است.

است که توسط  JB1سویه  استرپتوکوکوس بویسمنابع به عنوان تولید کننده اسیدالکتیک معرفی شده است 
. این باکتري پس از )2000(وایتهد و کوتا،  در دانشگاه کرنل جداسازي و تعیین توالی شدجیمز راسل 

-یابد. از محصوالت تولیدي آن المیدریافت نشاسته زیاد توسط حیوان نشخوارکننده به سرعت تکثیر 
هانگیت  . در یک گزارش)1984راسل و رابینسون، الکتات و مقدار کمتري استات، اتانول و فرمات است (

ر شکمبه گوسفند اعالم کردند که این باکتري در کاهش شدید هضم مواد خوراکی د )1952و همکاران (
در اثر حضور این باکتري است.  7/4و  1/4به مقدار  شکمبه pHگیري کردند که کاهش نقش دارد و نتیجه

هاي مختلف از جمله گاو، گوسفند، شتر و گوزن جداسازي هاي مختلفی از این باکتري در شکمبه دامسویه
کننده اسیدالکتیک در  رغم اینکه این باکتري مهمترین تولیدعلی .)2004قالی و همکاران، شده است (

اند که تحت شرایط خاص )، اما گزارشاتی نیز ارائه شده2002ی و همکاران، مکشکمبه شناخته شده است (
اهمیت بیشتري در  سلنوموناس رومینانتیومو  الکتوباسیلوس ویتولینوسهاي دیگري مانند اي باکتريتغذیه

 انتروکوکوس فکالیس باکتري ).2004قالی و همکاران، تولید الکتات دارند و سرعت رشد بیشتري دارند (
هاي تولیدکننده الکتات است که از دستگاه گوارش انسان و حیوانات جداسازي شده است اکترينیز از ب

هاست که به ی از باکتریوسینها تولید انواعصوصیات این باکتري). یکی از خ1997هابسون و استوارت، (
آزمایشات  ).1998همکاران، گالوز و کنند (میها عمل یوتیک طبیعی علیه بعضی از باکتريبعنوان یک آنتی 

توانند سبب کاهش تولید متان و کاهش ها مانند نیسین میاند که بعضی از باکتریوسینتنی نشان دادهبرون
هایی از این ها سویههمچنین در بعضی از پژوهش). 2002راسل و مونتاناوي، تولید آمونیاك شوند (

لیندگرین و ( تولید اسیدالکتیک کیفیت سیالژ را بهبود ببخشنداند تا با ها به سیالژها افزوده شدهباکتري
  ).1985همکاران، 

کتیک در ال هاي اسیدباکتري بررسیدر ارتباط با  گزارشاین مقاله اولین  براساس اطالعات نگارندگان
هـاي میکـروب که مرحله اول تغذیه حیوان نشخوارکننده، تغذیـه هاي ایرانی است. از آنجاشکمبه دام

ها بـه درك مـا از یولوژیکی آنزها و بررسی خصوصیات فیشکمبه است، شناسایی این میکروارگانیسم
شخص شد که جمعیت غالـب کند. براساس نتایج این تحقیق مها کمک مینحوه تغذیه و متابولیسم آن

ماسـدونیکوس، اسـترپتوکوکوس  اسـترپتوکوکوسهاي الکتات در شکمبه گوسفند مهربـان، تولیدکننده
یشتري در مورد هاي ب. الزم است پژوهشباشدمی هافرمو انواعی از کلی انتروکوکوس فکالیس ،لوتیشیا

  ها بررسی شود.ها، مقدار تولید الکتات و احتمال تولید باکتریوسینبیوتیکها به آنتیحساسیت این باکتري
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. ترموتوگا هاهاي مشابه آنهاي این پژوهش و گونهاز جدایه S rRNA16هاي توالی درخت فیلوژنی - 1شکل 

ها محاسبه بر روي انشعابات شاخه 2000از  Bootstrapدر نظر گرفته شد. مقادیر  Outgroupعنوان ترماروم به
نشان داده شده است. 

  

  
(برگرفته از  16s rRNAهاي ژن بر اساس توالی S. bovis/S. equinesکمپلکس درخت فیلوژنی  -2شکل 

  )2003شلگل و همکاران، 

 VMC02 

 Streptococcus bovis strain JB1

 Streptococcus luteciae

 VMB18 

 Streptococcus macedonicus 

 VMB02

 Enterococcus faecalis

 VMB14 

 Escherichia fergusonii

 Thermotoga thermarum

100

100

99

100

54

52
99

0.01
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Abstract 

Rumen acidosis can be caused by overeating of readily fermentable 
carbohydrate, and as a result an imbalance may be seen in rumen microbial 
population. In order to characterization of lactate producing bacteria 30 isolates 
were collected from ruminal fluid of three male Mehraban sheep (receiving a diet 
containing 60% concentrate and 40% alfalfa hay) using specific cultural media. 
The isolates were evaluated based on gram staining, catalase activity, indole 
production test and their ability to ferment some sugars. Identification of isolates 
was undertaken using 16s rRNA gene sequences. A RFLP procedure was used to 
test the genetic homogeneity of isolates. Four isolates were selected and their 16s 
rRNA were sequenced. Based on information obtaind from Gene Bank, the isolates 
were closely (>99%) related to Streptococcus macedonicus, Streptococcus luteciae, 
Enterococcus faecalis and Escherichia fergusonii.  
 
Keywords: lactate producing bacteria, 16s rRNA gene, Streptococcus macedonicus, 
Streptococcus luteciae, Enterococcus faecalis, Escherichia fergusonii      
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