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  مستخلص
  

ر ال   ن أآث بن م ا حمض الل ر بكتيري ةتعتب ضيات المجهري دًة لمتع سان فائ ن إلن ث يمك ، حي

ة،               ة بعض األطعم ي تحسين نكه ا ف ي   االستفادة منه يط بعض العوامل الممرضة       وف ا  وتثب ربم

ي  ا ف ذه المنتجاتبعض قتله بن من بعض منتجات . ه ا حمض الل ت سالالت من بكتيري ُعزل

طابع  س ال ُدِر. الحليب التقليدية في سورية، والتي ُجمعت عيناتها من مناطق مختلفة من سورية             

ة ال   ُتسْ االظاهري لهذه السالالت و    وليميراز   خدمت تقني سلي للب ا،  PCR تفاعل السل حيث   لتنميطه

 faecium, E. faecalis األنواع تَدُوِج. ة للنوع لدى بكتيريا حمض اللبنرت مورثة محافظختيا

 E. و S. thermophilus   د   و.في اللبن الرائب و  البلديةفي الجبنة ه يمك   ق ا أن ا  نأوضحت نتائجن ن

راء          ا حمض        ) FT-IR (استخدام مطيافية تحويل فورييه لألشعة تحت الحم واع بكتيري د أن لتحدي

  .ناللب

  
  
  

   :آلمات مفتاح
  .FT-IR، الـ ، تفاعل التضخيم المورثيAPIبكتيريا حمض اللبن، تقنية الـ 

  



  
 

6

Typing some of lactic acid bacteria in Syria using PCR and FT-IR 
techniques 

 
Summary 
 

Lactic Acid Bacteria (LAB) are considered to be the most useful 

microorganisms. They are beneficial in flavoring foods, inhibiting 

pathogenic as well as spoilage bacteria in food products. The isolates of 

LAB were obtained from traditional Syrain dairy products (white cheese 

and curdled yogurt) obtained from different regions in Syria. The isolates 

were subjected to phenotypic characterization analyses. The PCR technique 

of bacterial DNA was evaluated as an advanced tool for the identification of 

LAB. It was found that strains: E. faecium, E. faeccalis and S. thermophilus 

dominate in white cheese and in yogurt. Our resultes demonstred that we 

could identify LAB using Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR) 

patterns. 

 
 

Key words:  
Lactic acid bacteria, API technique, PCR, FT-IR. 
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  المقدمة. 1

بن    ا حمض الل ةً )Lactic Acid Bacteria )LAB تمتلك بكتيري رة باعتباره   أهمي دة  ا آبي  مفي

ة ي البيئ شار ف عة االنت د ُب. وواس ذه البكتيريب ئِدوق تخدام ه صنيع ااس اء ت اج الحموضة أثن  إلنت

ة     ، حيث آان الحليب يُ   يهامنتجات األلبان المتخمرة قبل التعرف عل      ترك في درجة حرارة الغرف

ب         صنيع               عدة ساعات يتم خاللها تكاثر بكتيريا حمض الل ستخدم في ت م ي ادة، ث ه ع ن الموجودة في

ان           . المتخمرةواألجبان  األلبان    Hammer و Bailyاستمر العمل على هذا النحو حتى أثبت العالم

 أن البادئ الواجب استخدامه في إنتاج مشتقات لبنية ذات طعم ونكهة مرغوبين يجب              1919عام  

ى    في حين اللبن، األول ينتج حمض : أن يحتوي على نوعين من البكتيريا   ادرًا عل اني ق يكون الث

ة   ز والنكه ى   . )Ayad et al., 2003 (إنتاج األحماض الطيارة التي تمنح الطعم الممي باإلضافة إل

ة                        ة الغذائي ع القيم ا ترف رة فإنه ان المتخم وام المناسب لمنتجات األلب دور البادئات في إعطاء الق

  ).Aslim and Beyatli, 2004(والصحية لهذه المنتجات 

تج بإضافة عصيات    ذاء المن ا وحيث أن الغ ذاء   بكتيري شكل جزءًا من الغ بن ي حمض الل

ستهلك   ومي للم ل(الي دةةالجبن: مث ة   ،)، الزب ة إيجابي فات غذائي ك ص و يمتل تخدام  وه إن اس ، ف

 ورغم ذلك فقد يستغرب المستهلك من الحقيقة التي تؤآد .ًا عميقًا قلقيثيربكتيريا حمض اللبن لن 

ة وخاصة            استخ ي المنتجات الغذائي ا ف ة     دام البكتيري د معرف دد الهائ  عن ة    لالع ا الحي  من البكتيري

  !مع آل لقمةالذي يتناوله 

ا          ات  "تم التعرف على بكتيريا حمض اللبن في بداية القرن التاسع عشر واعتبرت بأنه الكائن

ب   ى حموضة الحلي ؤدي إل ي ت ة الت ا ، "الحي س أم صوية الم ا الع بن  البكتيري ر الل ن تخم ؤولة ع

الم       . بداية القرن العشرين   فقد جرى اآتشافها في     البلغاري   د وجد الع  1904 عام    Hennebergوق

بن الموج     ا حمض الل واع بكتيري شبه أن بن ت ي حموضة الل سبب ف ي تت ا الت ي وأن البكتيري دة ف

ة ا .الترب زل Grigoroff أم د ع ب،  فق ن الحلي ام م ف بأش، 1905ع ة تختل ات دقيق كالها آائن

  ).cocci) Gobbetti, 2001 ومنها الكروي rodsالمجهرية فمنها العصوي 

  

  :تصنيف بكتيريا حمض اللبن 1.1
ام      قام   ـ          1873جوزيف ليستر في ع أول الدراسات عن ال ات    حيث    Lactococciب حاول إثب

صلة    ة باستور ذات ال سبب  ب  نظري ي ت ة الت ة  هاالتغيرات التخمري اء الدقيق ستر تمكن  .  األحي ي  لي ف
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 نقية؛ بكتيرية، من الحصول على أول زراعة التي استخدمت الحليب المغلي آوسط مغذٍ   تجاربه  

  :ووصفها قائًال

ع " ا م ل هن ا نتعام راف بأنن ا االعت نس علين ط ج د فق ري واح ه بكتي ر خواص شكلية ُيْظِه ال

ة سميته  و ،والفيزيولوجي رح ت ه ح   . Bacterium lactisأقت دًا أن تحفظ معتق ذا ب وم به ذا  أق ى ه ت

ذه المواصفات               ،التاريخ نفس ه ع ب ا تتمت شاف بكتيري تم اآت ا ليست      .  لم ي د أنه ا أعتق ا   البكآم تيري

ي           ة التخمر اللبن وم بعملي ي تق ى أن      . "الوحيدة الت اً        وتجدر اإلشارة إل مَِّيت الحق ا ُس ذه البكتيري  ه

"Streptococcus lactis".  

  

  
   : بكتيريا حمض اللبنتصنيفالطرائق التقليدية ل 

بن           ) Orla-Jensen )1919قام   ا حمض الل ى      (بوضع أسس تصنيف بكتيري ْسَتْخدم حت ي ُت الت

شكلي          )رغم إدخال بعض التعديالت   ،  وقتنا الحالي  ى األساس ال دًا عل ) آروي، عصوي   (، معتم

ر متجانس     (، ونمط تخمير سكر الغلوآوز       )مفرد، ثنائي، سلسلي  (ونمط التجمع    ، )متجانس، غي

يما        إلى جانب دراسة نمو    ة الس ونس  (م ˚45م و˚10 هذه البكتيريا في درجات حرارة مختلف و ي  أب

ى أربع       Orla-Jensen َقسَّم    وبناًء على ذلك،   ).2007،  هاؤوزمال اس   ة بكتيريا حمض اللبن إل  أجن

  :هي

 Lactobacillus ،Leuconostoc ،Pediococcus، Streptococcus.  

رح           املة، اقت ق ش ْصل ) 1985( وزمالؤه    Schleiferوعند إجراء إعادة تحقي ـ                َف  ال

Enterococci  ـ عن م  Streptococciال دم، ومن ث ة لل و تمت الحال د ه سميتها باسم جنس جدي ت

"Lactococcus") Naser et al., 2005( .ح وي شكل وض ور   1ال جرة التط  phylogeneticش

ين     وجود اختالفا من ناحية أخرى، ينبغي مراعاة   .لبكتيريا حمض اللبن   ت في الحدود الفاصلة ب

اس  دد ). Williams and Coliins, 1990(األجن د ح واع Orla-Jensenوق  األن

Thermobacterium bulgaricum المسماة حاليًا Lactobacillus bulgaricus )Tharmaraj and 

Shah, 2003.(  
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  مخطط توضيحي لتصنيف بكتيريا حمض اللبن. 1الشكل 
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اد ى الدراس ًااعتم ا    عل ام به ي ق ة الت بن   Patrick Tailliezة الهام ا حمض الل ن بكتيري  ع

د   ،  Lactococciالمتضمنة للـ    ا             فق ل البكتيري د ظهرت قب بن ق ا حمض الل رح أن تكون بكتيري اقت

دت في رسوبيات          .  التي تقوم بعملية الترآيب الضوئي       Cyanobacteriaالزرقاء   ا ُوِج ا أنه وبم

 بليون سنة من     3قد ظهرت قبل    أن تكون بكتيريا حمض اللبن       لفُيْحَتَم بليون سنة،    2.75عمرها  

سِّ             ا الضعيف    ر  احتواء الغالف الجوي على الكمية الكافية من األآسجين، وهذا يمكن أن يف تكيفه

ة ة الهوائي ع البيئ ل.م ار  ، بالمقاب ى Tailliezأش ـ  إل ى  Lactococciأن ال ول إل ا للتح ي طريقه  ف

  .)2001(التنفس بشكل واضح 

  : بكتيريا حمض اللبنتصنيفلطرائق الحديثة ل ا
ادة             تعتمد الطرائق الحديثة لتصنيف بكتيريا حمض اللبن       رة من الم ذه األخي وى ه ى محت  عل

ة و ال ة  األحماض الن وراثي . )DNA )Ehrmann and Vogel, 2005; Settanni et al., 2005ووي

و                  واع وتحت األن د األن ي تحدي ر ف ة أآب ق بدق ًا         وتتمتع هذه الطرائ ًا واختالف ك تنوع ي تمتل اع الت

ضها    ن بع ا ع ي تمييزه ساعدان ف ة ي ادة الوراثي ي الم رْين ف وم ). Bae et al., 2005(آبي وتق

ل          من حق وعة ض ة موض ى هالم ا عل ة للبكتيري ادة الوراثي ل الم ى ترحي ة عل ة الحديث الطريق

ائي  ضخيم  ) gel-electrophoresis(آهرب ة ت ام بعملي د القي ورثيبع ة   م من  لمورث ة ض محافظ

 ويمكن تطبيق هذه الطريقة على أنواع متعددة من بكتيريا حمض اللبن شريطة استخدام    .الجنس

  ).Picozzi et al., 2006(ُمَرئِّسات مختلفة ومناسبة 

ة من أجل تصنيف      اسْ  ذه الطريق ة من أن    Lb. casei subsp. Caseiُتْخِدَمت ه واع المعزول

ة ان األوروبي ن األجب ة م ذلمختلف صنيف، وآ  Lactobacillus وLactococcus lactis ك لت

plantarum     سي اممبير الفرن اج جبن الك  Mangin( المعزولتْين من الحليب الخام الُمْسَتْخَدم إلنت

et al., 1999 .(   احثون ـ     تمكن الب ة ال ى طريق ادًا عل واع       PCRاعتم ين األن ز ب  .Lbمن التميي

acidophilus وL. gasseri وL. johndoniiآانت قد مفيدة،  الشكل وي جميعها أنواع عصوية وه

ي    acidophilusَفت قديمًا على أنها منتمية إلى مجموعة   ُصنِّ ل البروتين ى التحلي  وذلك اعتمادًا عل

)Randazzo et al., 2005 .(استخدام الـ وبPCR تم جمع النوعين ،Lb. caseiو Lb. paracasei 

subsp. paracasei  ِمي د ُس وع واح ي ن ـ   Lb. casei ف ن ال ا م ابق محتويهم رًا لتط  DNA نظ

ة  ( ي                )مادتهما الوراثي ل الجدار البروتين ى تحلي د عل ان يعتم ذي آ سابق ال ًا أن التصنيف ال ، علم

  .)Corsetti et al., 2003 (ما إلى نوعْينللبكتيريا هو الذي فصله



  
 

11

 .L ضافة إلى اآتشاف وتمييز أنواع جديدة باإلفي Lactococci التصنيف الجزيئي للـ ساهم

lactis وهي  :L. graviaeو L. raffinolactisو L. plantarumو L. piscium .  ُشِخَصت  حيث

Lactococcus graviae المسبب اللتهاب الضرع عند األبقارالعامل على أنها .  

ِزَل     ادرة، ُع ي حاالت ن وع وف ولي والتهاب     .lactis Lالن از الب د إصابة الجه شر عن  من الب

  .ضى االلتهاب الشغافيلجروح ومن مرا

  :أجناس وأنواع بكتيريا حمض اللبن
ا             بكتيريا حمض اللبن   تدل عبارة  ى مجموعة من البكتيري صنيفيًا، عل ي    ت ع بالخصائص    الت تتمت

  : )Davidson et al., 1996 (المشترآة التالية

البة الكات ة، س ر متبوغ رام، غي ة الغ ا ذاتاموجب سيتوآرومات، إال أنه ة من ال ل الز، خالي  تحم

اتجَ   َعد  ، ويُ للحموضةهوائي، وذات تحمل     ذي           حمض اللبن الن سكر ال ائي لتخمر ال  الرئيسي النه

  .تقوم به هذه البكتيريا

  

 :  األجناس التاليةالناتجة عن تخمرات األغذيةبكتيريا حمض اللبن تتضمن 

Carnobacterium, Enterococcus, Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc,  

Oenococcus, Pediococcus, Streptococcus, Tetragenococcus, Weissella, Vogococcus  

) Konstantinidis and Tiedje, 2005( .   ع د جم ل بيرجي   وق ي  Bergey's Manualدلي ، ف

ام    سابعة لع ه ال ائلتيْ 1957طبعت بن   ، ع ض الل ا حم شكل   (Streptococceae بكتيري ذات ال

روي ضوي أو الك صوي (Lactobacilleaeو) البي شكل الع ماها ) ذات ال دة س ة واح ي عائل ف

Lactobacillaceae .    ْائلتي ى ع صلهما إل اد وف ث أن ع ا لب ه م ا إال أن  Streptococcaceaeن هم

ام   Lactobacillaceaeو ة ع ه الثامن ي طبعت ك ف ونس  (1974 وذل و ي اؤ وزمالأب د ). 2007، ه وق

ـ   ات أن ال صف الثمانين ي منت ين ف ن  و هS. thermophilus تب د م وع الوحي نسال الن  ج

Streptococcus      ـ ى ال  الشتراآه  LABالذي له عالقة بتخمر الغذاء، حيث ينتمي هذا الجنس إل

بن،    اج حمض الل ري وإنت تقالب التخم ل االس ة؛ مث ح النمطي بعض المالم ا ب ممعه ذه رغ  أن ه

ـ    ع ال رتبط م ا ال ت ة  LABالبكتيري ة التطوري ن الناحي أري( م يخالت  phylogenetically ) العرق

آما تم ضم البكتيريا المسببة للتقيحات إلى هذا الجنس     . وتستخدم طريقة وحيدة الستقالب السكر    

ه ام  . ذات عة ع ه التاس ي طبعت ي ف ل بيرج ر دلي ذلك أظه ر 1986وآ رى غي ًا أخ  أجناس

ـ  ضم  ؛ Aerococcus, Lactobacillus, Leuconostoc, Pediococcus: هي  Streptococcusال وي
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دة     آ ذه المج               .ل جنس تحت أجناس عدي سمت ه دليل بيرجي ق وعات  مإال أن الطبعات األحدث ل

ـ    نس ال ر ج ستقلة فظه اس م ى أجن ـ Enterococcusإل نس ال ـ Lactococcus وج نس ال  وج

Vagococcus)  صنيف،     ). 2007،  هاؤ وزمال أبو يونس ي الت شاآل ف وبسبب بعض األخطاء والم

ثالً ِج فُوEnterococcusأعيد تصنيف بعض أنواع الجنس  وع  د م ان   E. solitarius أن الن د  آ أش

  ).Tetragenococcus) Eaton and Gasson, 2001; Giraffa, 2002قرابًة إلى الجنس 

  : بيئة بكتيريا حمض اللبن4.1
ة                     الطعم والنكه ًا ب ك المصنعة تجاري دي عن تل شكل تقلي  تختلف منتجات األلبان المصنعة ب

وام ورا  والق سبب الفل ا    ب دة فيه بن المتواج ا حمض الل ة لبكتيري ه   ، الطبيعي ق علي ا تطل و م  وه

ادئ          دون ب بن ب ا حمض الل ة اسم بكتيري وهي  ). Kieronczyk et al., 2003(الدراسات الحديث

َصنَّ   تتمتع بأهمية آبيرة نظرًا لتواجدها في منتجات ا           ان الُم ر معامل           أللب ًا من حليب غي عة غالب

  .)Beresford et al., 2001 ( غير آاٍفريًا أو أنه معامل بشكلحرا

ة المتواجدة             تعدوفي جبن الشيدر،     ورا البكتيري  بكتيريا حمض اللبن هي المسيطرة على الفل

صنيعه    ن ت هر م ة أش د ثالث ه بع اس    .في ى األجن ود إل ًا تع ا أنواع ذه البكتيري شمل ه ة وت  : التالي

Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc, Pediococcus )Ayad et al., 2001( . تنتج هذه

دي            ة آال واد النكه تج م ا تن ل، آم ض الخ بن وحم ض الل ل حم ة مث ًا مختلف ا أحماض البكتيري

يتيل ان    diacetylأس ات األلب زة لمنتج ة الممي رة النكه ذه األخي نح ه ث تم د بحي يت ألدهي  واألس

ضاً  اتقوم هذه البكتيري . يدية والتي توافق ذوق المستهلك التقل ا أي يتوين   بإنت من  ) acetoin(ج األس

رة                 بعض المنتجات المتخم زة ل ًة ممي ذلك نكه يتوين هو       (تخمر الغلوآوز معطيًة ب ًا أن األس علم

  ).ي يولد الدي أسيتيلمرآب من مرآبات النكهة وهو الذ

ات                ة مع البادئ ة بالمقارن ورا الطبيعي ا الفل ز به ي تتمي ة الت إلى جانب الخصائص التكنولوجي

ة  ب تتمتعا التجارية، فإنه ر  مقاوم ة للمضادا أآب ذا باإلضافة   . )Citak et al., 2004 (ت البكتيري ه

ان            صنيعية لألجب امالت الت ا للمع ادرة   )جةضَّنَ سواء الطازجة أو المُ    (إلى إمكانية تحمله ، فهي ق

ة     سبة رطوب ي ن و ف ى النم ة  %39عل ة متراوح سبة ملوح ي ن ابين  وف ن%6  و4 م د  م  آلوري

آما . )2007أبو يونس وزمالؤها،     (5.3 و 4.9 تتراوح ما بين     pH  الـ ة، ودرج NaCl الصوديوم

طة   رارة المتوس ة للح ورا المحب ات أن الفل رت الدراس ة  (أظه ورا الطبيعي ى الفل ي إل ي تنتم وه

ان                   ) للحليب ار أن معظم األجب ك باعتب شيدر وذل من بكتيريا حمض اللبن تكون سائدًة في جبن ال
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ًا        بدءًا من حليب غير معامل حراريًا،       ع   التقليدية ُتَصنَّ  البلدية ذآورة آنف إضافة إلى هذه الفلورا الم

  ).Pediococcus) Fitzimons et al., 1999قد نجد بكتيريا تنتمي إلى الجنس 

    : تصنيع اللبن4.2

 إنتاجهنشأت صناعته في بلغاريا ثم انتشر   منتج حليبي متخمر متماسك القوامواللبن ه

أخرى في العالم إلى  ةبن المنتج من منطقليختلف ال أنحاء العالم، حيث مختلف إلىواستهالآه 

 حليب الحيوانات المختلفة من الممكن استخدامأنه   آما.من حيث اللزوجة والنكهة والطعم

ج اللبن المتخمر من الحليب انتويمكن إ .األآثر استخدامًا ن حليب األبقار هورغم أ اللبن إلنتاج

  .الدسمي من خالالأو الحليب " لدسم جزئياع ا منزوآامل الدسم أو الحليب

 اللبن المتخمر أهمها أن إلنتاجيفترض توفرها في الحليب المستخدم  هناك عدة شروط

 وأن يخلو الحليب من بقايا المضادات الحيوية الناجمة البكتيري للحليب متدنيًا يكون المحتوى

 ب عدم خلط حليب الحيوانات المعالجةحيث يج(معالجة بعض الحيوانات المنتجة للحليب  عن

للحليب  ، آما يفترض أن تكون األبقار المنتجة)بالمضادات الحيوية مع حليب األبقار السليمة

 ْفَرزذي ُيال) بالسرسو( من اللبأ غير مصابة بمرض التهاب الضرع، وأن يكون الحليب خاليًا

 ;Danielsen and Wind, 2003 (لوليدغذية الت دًاَع ويكون ُم،بعد والدة أنثى الحيوان مباشرة

Cintas et al., 1995(. اللبن المتخمر من إلنتاجد َعلحليب الُمو ا يتوجب خلزد على ذلك، أنه 

خلوه من أي أثر للمنظفات الكيميائية المستخدمة  الطعوم غير المرغوبة مثل طعم التزنخ وآذلك

  .في غسل أواني الحليب

 للحليب والبادئ باإلضافةصنيع اللبن المتخمر مكونات أخرى خالل ت ةضافيمكن إ

ضافة الحليب منزوع الدسم المرآز أو الحليب خالي الدسم المجفف أو إمثل  )الروبة(البكتيري 

 ما تضاف تلك المكونات لزيادة محتوى المواد الصلبة كر الالآتوز، وغالبًاو سمصل الحليب أ

لوآوز أو السكروز أو غيات مثل سكر الِلَح بعض الُمةضافومن الممكن أيضًا إ .في اللبن

الحالوة آاألسبارتام، وقد تضاف بعض مثبتات القوام مثل الجيالتين ة يات الصناعية عاليِلَحالُم

 والنكهاتأتضاف أيضا قطع من الفاآهة أو  .ليلوز والكاراجينان وغيرها سلييتوالكاربوآسي م

  .اوغيره

اللبن  حمض خليط من بكتيريا  من، اللبن عادًةإنتاجيتكون البادئ البكتيري المستخدم في 

 إنتاج أن معدل إال . اللبنإلنتاجفقط ا هماحدإ الكروية، آما يجوز استخدام وتلكالعصوية 

 من ه أنإذ . معًالروبة المحتوية على نوعي البكتيريام احمض اللبن يكون أآبر عند استخدا
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 نذْيلتج الحمض وثاني أآسيد الكربون الشكل أسرع وتنو بالمعروف أن البكتيريا الكروية تنم

بعض األحماض األمينية ة، وتنتج هذه األخيرة ونشاط البكتيريا العصوي نموبدورهما  انيحفز

  ).Tserovska et al., 2002 (لكرويةا ا من قبل البكتيريم الحقًاَدْخَتْسوالببتيدات التي ُت

 يحتوي اللبن الرائب إذ .لبن المستحبةينتج عن نشاط البكتيريا المبينة أعاله قوام ونكهة ال

لديهيد  أ واألسيتاللبنثل حمض  م، النكهة المميزةتمنحهعلى مرآبات ناتجة عن عملية التخمر 

  .لك والدي أستييوحمض األسيت

 لزم إذان والدهمحتواه من بتصفية الحليب ثم تعديل ) الرائب(اللبن المتخمر  يتم تصنيع

 إلى دقائق 10 أو لمدة م˚85درجة إلى ال دقيقة 30حليب بتسخينه لمدة ال رَتْسَببعد ذلك ُي. األمر

لمتخمر تكون  ا اللبنإلنتاج حيث يالحظ أن المعاملة الحرارية للحليب المعد .م˚95رجة الد

  بيئةإلى الحليب المبستر وذلك للوصول إنتاجمنها في حالة باستخدام حرارة أدنى ولمدة أقصر 

ساهم في ي  تشكيل وترسيب بروتينات مصل الحليب مماإلعادة و،تيريناسبة لعمل البادئ البكم

، لحليبمجانسة اع  م آما تترافق عملية البسترة. اللزوجة والقوام المناسبين للبن المتخثرإعطاء

) المتخمر(على سطح اللبن الرائب  )قشدة( منع تشكل طبقة آريمة إلى تهدف هذه العملية حيث

 يتم ثم .آذلك لتحسين ثباتية وقوام اللبن، وةفظ اللبن داخل الثالجخالل عملية الحضن وخالل ح

ضاف ُيم وعندها ˚43وهي المثلى لعمل البادئ البكتيري ة  درجة الحرارإلىتبريد الحليب 

 متساوية من بكتيريا  نسٍببما يحتويه من نشاطه وآفاءته يتم تقييم آٍل من البادئ البكتيري الذي

 البادئ البكتيري يتم حضن الحليب لمدة إضافة بعد .العصوية وتلك اللبن الكرويةحمض 

 إلىد اللبن المتخمر رََّبُي بعدها .ساعات بدون تحريك لتتم عملية التخمر 5 و3تتراوح مابين 

 Revol (مًاعََّطُم  أوهًاكََّن آان اللبن ُمإذا قد تضاف الفواآه والنكهات وهنا ،م˚5الحرارة درجة 

and Herbin, 1999(.  

ريم                     و ى آيس آ ي صناعة المثلجات للحصول عل يمكننا أن نضيف هنا أهمية دخول اللبن ف

ذه    فإ،  إضافًة إلى ذلك  . Enterococcusخاٍل من العوامل الممرضة مثل الـ        ن استخدام اللبن في ه

االت   ن احتم ل م صناعة يقل دوث ال سمم  ح ة   الت ا الممرض سينات أو البكتيري سببه التوآ ذي ت ال

  .على تلك العوامل اإلمراضية بكتيريا حمض اللبن تفوقنتج وذلك بفضل الموجودة في الم

ا  اج األلب ي إنت ْسَتْخَدم ف ات ُت بن آبادئ ا حمض الل ة بكتيري رًا ألهمي درة نونظ رة، ون  المتخم

ى                ة، وعل الدراسات التصنيفية لهذه البكتيريا والسيما تلك التي تدرس المنتجات المحلية من ناحي

م المن ار أن معظ ة  اعتب ة تقليدي َتج بطريق ة ُتْن ة المحلي ات اللبني تعمال تج ل باس ر معام ب غي حلي
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ك     بن وذل ا حمض الل يط بكتيري ى عزل وتنم تنا إل دفت دراس د ه رى، فق ة أخ ن ناحي ًا م حراري

مطيافية تحويل فورييه لألشعة تحت  و PCRتطبيق تقنية الـ    (باستخدام طرائق التصنيف الحديثة     

صنيع بعض منتجات الحليب              مستخداتمهيدًا ال ) FT-IR الحمراء  األنواع األفضل آبادئات في ت

  . المحليالمحلية بطريقة صحية ومتوافقة مع ذوق المستهلك
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  الطرائق .2

  االعتيان 1.2
ة  نََّص ُم)األغناممن األبقار و (لبن رائبو ة بلدية عينة جبن96تم إحضار    عة بالطريقة التقليدي

  .، أثناء مدة الدراسةوريالقطر العربي السمن مناطق مختلفة من 

دات     ُحضَِّرتحيث   العينات،   عزل بكتيريا حمض اللبن من    تم   ارًا من     سلسلة من التمدي اعتب

ول األم  زيذ( المحل ل/غ 1  الترآي ا حمض  ل )م راد عزل بكتيري رة الم ان المتخم منتجات األلب

  .على الوسط المالئمُزِرَعت هذه التمديدات  منها ومن ثم اللبن

  
   البكتيريالعزل 2.2

والمكورات ) Lactobacillus( لعزل العصيات M17 وMRS االستنبات بيئتْيَرت ضُِّح

)Streptococcus (37ْ     الدرجة فيأطباق البتري مجموعة من  تَنِض ُحثم. اللبنية على التوالي 

 المجموعة األخرى تَنِضُحينما  ب. لعزل العصيات اللبنية ساعة في ظروف الهوائية48 لمدة م

تمييز بين األنواع المحبة من أجل ال وذلك ، ساعة48 لمدة م 31ْو م 42ْ  الحرارة درجتْيفي

  . من المكورات اللبنيةللحرارة المرتفعة والمحبة للحرارة المتوسطة

  
  :المجهريالفحص  3.2

  :جرى الفحص المجهري باتباع الخطوات التالية
 على صفيحة زجاجيةالبكتيريق لََّعُمالضع و .  

 بواسطة اللهبهتيبثت و الُمَعلَّقفيجفت .  

 دقائق10  مدة نيلسن-الفيوشيسين زيل بالتلوين .  

 بالماء الجاريالصفيحة  غسل.  

  لمدة دقيقة%3الصفيحة بواسطة حمض السيترات تلوين .  

 مرة ثانية بالماء الجاريالغسيل .  

 محلول أخضر مالشيت إضافة Malachite 1% ثانية20 لمدة .  

 الفحص المجهري إجراءو،  الصفيحةتجفيف.  

  



  
 

17

  االختبارات الكيميائية الحيوية 4.2
السكروز والغلوآوز (آسيداز والكاتاالز وتخمير السكاآر وات األ اختبارُأْجِرَيت

تم اختيار عدد من العزالت آما . بواسطة بيئة حاوية على ثالثي سكر الحديد) والالآتوز

  ):API 50) BioMérieux  الـ أوAPI 20الختبارها بتقنية الـ 

  .%0.85 المستعمرات البكتيرية بمحلول ملحي حل  -

  . بالماءAPIحفر قاعدة صفيحة الـ  ملء  -

دة    التحضينثم  . API المحلول الملحي الحاوي على البكتيريا في صفيحة الـ          وضع  - -24 لم

  . مناسبةال حرارةال درجة في ساعة 48

 النتيجة بمقارنة الصفيحة مع     وُقِرَئتناسبة   الكواشف الم  ُوِضَعت  بعد انتهاء فترة الحضن،       -

  .الجداول المناسبة

  

  

  

  
   الجزيئيةة االختبارات البيولوجي5.2

  
  :DNAعزل الـ . 1.5.2
 م 37ْ الدرجة في ُحِضَنتو، وسط االستنباتفي  مستعمرة بكتيرية معزولة اْسُتْنِبَتت  

  .آاملة ليلةلمدة 

 ثانية20 ، لمدةد/ دورة9000 بسرعة لفِّوُث مل من المستنبت البكتيري 1.5 ُأِخذ .  

 الـ ميكرولتر من موقي500ع ِضُو  TE 50ف يضُأثم  ،فوق الراسب البكتيري 

  ).مل/ ملغ10( ليزوزيمال منميكروليتر

 م37ْ  حرارتهحمام مائي درجةفي ن ك لمدة ساعتْيِر المزيج جيدًا ثم ُتجرى رج .  

 م50ْدرجة في ال  آاملًةليلًةالمزيج ك ِرُت .  

 بروتينازال ميكروليتر من 25ف يضُأ K) 20م 37ْالدرجة في المزيج وُحِضَن ، )مل/ ملغ 

  .لمدة ساعة

 ميكروليتر 25ف يضُأSDS  ) 25%(مع الحضن لمدة ساعة .  

 مول5 (من آلوريد الصوديوم ميكروليتر 200ف يضُأ (.  
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 مع ) 1 :24 :25(  إيزوأميل: آلوروفورم: مزيج فينولمن  ميكروليتر 750ف يضُأ

  .المزج الجيد

 دقائق6لمدة ، د/ دورة13000بسرعة المزيج  ُثفِّل .  

 13000بسرعة المزيج  وُثفِّلإلى الطافي بربانول يزواإلمن  ميكروليتر 450ف يضُأ 

  . دقيقة45د لمدة /دورة

 لراسب إلى ا%70يتانول  مل من اإل1ف يضُأ.  

 الراسب فِّفثم ُج، م 4ْ في الدرجة دقائق 5د لمدة / دورة13000بسرعة المزيج  ُثفِّل 

  ). إيبندورف ألمانيا(باستخدام جهاز ترآيز الحموض النووية 

 الـ من موقيميكروليتر 20ف يضُأ  TE لحين )م 20ْ-( المجمدةفي  المزيج وُحِفظ 

  .االستخدام

  :PCRتقنية الـ . 2.5.2
ي  تحضير مزيج حجم  جرى ر   25 ه الكل ى  ميكروليت وي عل ر  2 :يحت ق  ميكروليت ـ   من معل  ال

DNA) 500  ى     ) نانو غرام ر  1.5، باإلضافة إل وقي التفاعل    من  ميكروليت ر    3 و ، م من  ميكروليت

ر  1و، )20 mM (dNTPs منميكروليتر  0.5 و،) نانو مول25(آلوريد المنغنزيوم   من  ميكروليت

 DNA  أنزيم الـمنميكروليتر  1 و)1الجدول  ( التي تناسب أجناس البكتيريا المدروسةساتئَِّرالُم

polymerase)   مقطر الماء الل الحجم باستخدام   ِمْآ أُ ثم،  ) قسم التقانة  ،الطاقة الذرية السورية  هيئة .

  : للتمييز بين النوعينLacZتم اختيار مورثة 

 Streptococcus thermophilus وEnterococcus feacalis.   

   المستخدمة في الدراسة المرئسات .)1(الجدول 
  تتالي المرئسة  المورثة  يالنوع البكتير التسلسل

5'- ATACGTTCCCGGGCCTTGTA -3' 1  Lactobacillus spp. 16s RNA 
5'- GAACCATCGACCTCACGCTT -3'  
5'- AACGGGTGAGTAACGCGTGG -3' 2  Lactococcus lactis 16s RNA 
5'- CCACGCTTTCGAGCCTCAGT -3' 

5'- AGACAAGCAAGTCTCGCGGA -3' 3  Lactococcus bulgaricus  16s RNA  
5'- CGCCACTGGTGTTCTTCCA -3' 

5'- GTGTTGCATGGTGTCG -3' 4  Streptococcus 
thermophilus 

LacZ 
5'- CCACCACCAGAGTTACCCAT -3' 
5'-ATTAATCGGTTGCCTGGACG-3' 5  Enterococcus feacalis LacZ 
5'-GCCAATTTCCAGGAACAGTG-3' 
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مرحلة   دقيقة،1لمدة ْ م 95مرحلة التمسخ : PCR جهاز الـ في اُتِبَعت المراحل التالية

حضن ال، آما تضمن البرنامج  دقيقة1م لمدة ْ 72مرحلة االستطالة   دقيقة،1لمدة ْ م 50 االرتباط

 دقائق 10ْ م لمدة 72الدرجة نابيب في  األتَعِضُوبعد االنتهاء ، ائق دق5لمدة ْ م 72 الدرجة في

ن م بعد الدورة األخيرة، وقد تكّوْ 4 في الدرجةالتبريد في النهاية تم و .آمرحلة استطالة نهائية

  . دورة35البرنامج من 

  :الرحالن الكهربائي. 3.5.2 
  مل من الـ 100  فيلهحتم و غ من اآلغاروز 1زن وجرى TAE، حيث تكون درجة الـب 

 pH  =7.  

  الميكروويف حتى تمام الذوبانفي اآلغاروز جرت إذابة.  

 عصائب  يتيديوم بروميد إلظهاراإل من ميكروليتر 3لى الهالمة السائلة إ فيضُأ

  .شديد بحذر وذلك الترحيل

 فقاعات تشكلعدم مراعاة مع ، الهالمةبَّت ُص ثممن اط الرحالن و أمشَعتِضُو 

  . لتجفُتِرَآتبشكل تام، ثم الهالمة  استقامةالحفاظ على و

 موقي الرحالن بشكل يغمر  فيضوُأ ،الن الهالمة بعد تحريرها إلى وعاء الرحُنِقَلت

 .اآلبار المتشكلة

 ـعينات ال ُحضَِّرت DNAميكروليتر 15نهائي ال هاحجمآان بحيث ترحيلها راد  الُم.  

 واسم الجزيئيع الِضُو Marker )100والعينات في اآلبار)  أساس آوزتي.  

 الكهربائي من  اإللكترودات بحيث تم تمرير التيارُجهَِّزت و، جهاز الرحالنيطُِّغ 

  .ن تقريبًا أمبير لمدة ساعتْي60شدة ب الجهاز ُشغِّل .القطب الموجب القطب السالب إلى

 إظهار العصائب   الهالمة بواسطة جهازَصتِحُف)gel documentation(. 

  

  FT-IR تقنية الـ 6.2
رى تنج م   اس لبة ث اط ص ى أوس ا عل ي ال َنتِضُحبات البكتيري ة ف ار . ْ م30درج م اختي ت

  ). من الضروري أن يكون المستنبت صافيًا(تعمرات مفردة نقية للتلقيح مس

  :حسب الخطوات اآلتيةتحضير العينة تم 

 هاالبالتينيوم قطر من   مادة العينة مباشرة من مرآز االستنبات باستعمال غانة          ُأِخَذت .1

ائن و          ت .ملم 1 ى الك ة الضرورية عل ساق "عتمد آمية العين ستعمر   " ات و م ته، لكن   انم
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ادة  يجب أن تكون     .  واحدةٍ غانٍةل آاملًة أن تمأل العينة حلقةً   يتمثل ب  النموذجي   شكلال م

  .المستعمراتفي مندمج النمو المن مناطق  حصرًاالعينة مأخوذة 

   ).96صفيحة (كتيري إلى بئر بق اللََّعمن الُمميكروليتر  25 ُأِخَذ .2

 . دقيقة30لمدة  م 40 في درجة الحرارةْ الجافعينات في الفرن الُجفَِّفت  .3

ر .4 وبي    ىج امج الحاس ضل البرن ات بف ل العين ع   تتم وOPUSتحلي ا م مقارنته

 ).مكتبة بكتيريا حمض اللبن(عية التي يحويها البرنامج السالالت المرج
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  النتائج  .3

  :PCRنتائج تحديد هوية بكتيريا حمض اللبن بتقنية الـ  1.3
ـ     َددِّ حُ  - واللبن الرائب     ة البلدي ة من الجبن  بكتيريةالالت  سالال عدد من س تنميط   ُدِر ة ال ت بتقني

API 20 Strep    وع ة للن ا تابع ونس وزمالؤه   ( Streptococcus thermophilus على أنه و ي  –)اأب

سالالت      عزل   وقد جرى  .PCR  الـ ةيباستخدام تقن  ذه ال سورية          ه رة ال ان المتخم من منتجات األلب

ْ م لمدة   42 درجة الحرارة    في بعد الحضن    M17  الـ لى بيئة  ع وهانمإثر  ) ةبلدية   جبن –لبن رائب   (

ة       48 ى تضخيم مورث اد عل م االعتم ة المحافظة في سالالت     وهي    LacZ ساعة، حيث ت المورث

 في أساس آزوتي 242حوالي شدفة طولها  والتي تحصر Streptococcus thermophilusبكتيريا 

   .هذه السالالت

شكل   ي )2.2 و 1.2 (2ويظهر ال واتج التفاعل مع ساللة     ) 1( المسار  ، ف  S. thermophilusن

وع، وُيالحظ         -حضرة من شرآة هانسن   الساللة المُ  ذا الن  الدانمارك والمستخدمة آشاهد إيجابي له

ة          4 وحتى   2من المسارات    ي للمورث الحجم الجزيئ ق ب سن        LacZ تواف وع مع ساللة هان ا   ، للن  مم

ائج  . S. thermophilusوع  هي للنلثالثيشير إلى أن هذه السالالت ا ع نت  API وهذا ما يتوافق م

20 Strep وع    من  هي ة البلدي ة أن السالالت المعزولة من اللبن الرائب والجبن والتي تؤآد  .Sالن

thermophilus.  

  

  

  
  :  LacZ  باستخدام مرئسات للمورثة PCR  الـالكهربائي لنواتج تقنية نتائج الرحالن .)1.2(الشكل 

1:Streptcoccus thermophilus)سن ابي،)هان شاهد االيج  Streptococcus:4-2 ال
thermophilus   ة من ة   المعزول ة الجبن سورية    من  البلدي اطق ال  Enterococcus: 5، بعض المن

fecalisالشاهد السلبي،. Mw :الواسم الجزيئي.  
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  :  LacZئسات للمورثة  باستخدام مر PCR  الـالكهربائي لنواتج تقنية نتائج الرحالن .)2.2(الشكل 

1: 1:Streptcoccus thermophilus)سن ابي،)هان شاهد االيج  Streptococcus:4-2 ال
thermophilus ن ة م ن  المعزول بن م سورية الل اطق ال ض المن  Enterococcus: 5، بع

fecalisالشاهد السلبي،. Mw :الواسم الجزيئي .  
  

من اللبن الرائب ومن الجبنة (  البكتيريةالسالالت عدد من تم عزل إضافًة إلى ذلك،

 على بيئة زراعتها بعدوذلك موجبة الغرام وعصوية بأنها ظهرت تحت المجهر   حيث،)البلدية

 سالبة لسالالتا  آانت جميع. م37ْ الدرجة في ساعة 48 لمدة هاحضنو ROGOSA الـ

 على APIلـ  اباستخدام تقنيةت هذه السالالت َددِّ ُح. هوائيةالز، وذلك ضمن ظروف الاالكات

  .Lactobacillusس جنلل تابعةأنها 

عن المورثة للكشف  ساتئَِّرالُم عدد من َمِدْخُتاْس، PCRأجل التنميط باستخدام تقنية الـ ومن 

16sRNA  جنس ضمن  مورثة محافظةوهيLactobacillus ) حيث أن هذه ، )1الجدول

للكشف عن  ساتئَِّر الُمْخِدَمت هذهاْسُت آما . أساس آزوتي425 طولها شدفة تحصر الُمَرئِّسات

بين األنواع تم تمييز ال ومن أجل ؛ورثة محافظة ضمن الجنسوهي أيضًا م 23SRNAالمورثة 

 ،)1الجدول  (من نوع إلى آخر تختلف ها لكون16SRNAاستخدام المنطقة التي تلي المورثة 

 565 بطول شدفةرت  والتي حصL. delbrueckii subsp. bulgaricusلتحديد النوع وخاصًة 

   .أساس آزوتي

شكل   ح ال رى  3ويوض د ج ه ق نس  أن زل ج  6 و 5ن اصابتُعال (Lactobacillus ع

او ي  425طولهم اس آزوت ي   565 و أس اس آزوت والي أس ى الت وع ) عل  Lb. bulgaricusون

صابة ( م4الع ي 340  بحج اس آزوت سورية    )  أس ان ال ات األلب ض منتج ن بع شابه  .م ذه وتت ه

وع   3 و2 و1لعصائب  مع ا الجزيئي العصائب بالحجم  Lactobacillus bulgaricus للجنس والن
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د   ه   أن  نفسه آما يالحظ من الشكل      .مة آشاهد إيجابي  َدْخَتْس الدانمارك المُ  –من شرآة هانسن     م ق  ت

والي  bp 565  وbp 425 بحجم  هما و8 و 7 تانالعصاب (Lactobacillusعزل الجنس  ى الت )  عل

وع  من منتجات األلبان ال اب العصابة    Lb. bulgaricusسورية ولكنها لم تكن تابعة للن ك بغي  وذل

  .9من المسار 

  

  
شكل  ة    . )3(ال واتج تقني ائي  لن رحالن الكهرب ائج ال ـ                            نت تخدام PCRال  باس
ة  سات مورث اشدفةال و16sRNAمرئ ي تليه  .Lactobacillus delbrueckii ssp :3 و 2 و 1:  الت

bulgaricus  دانمارك –من شرآة هانسن ابي،    : ال  Lactobacillus delbrueckii: 6 و 5 و 4 شاهد إيج
ssp. bulgaricus      ،سورية ان ال ة من منتجات األلب  Lactobacillus delbrueckii : 9 و 8 و 7 المعزول

ssp. lactisة المعزولة من منتجات األلبان السوري. MW :الواسم الجزيئي.  
  

رام    إلجراء تنميط جزيئي ل    PCRجرى اللجوء إلى تقنية الـ       البة   ،لمكورات موجبة الغ  س

د الحضن      M17  الـ النامية على بيئة  ،  الكاتاالز ي  بع دة   م   ْ 25 الدرجة    ف ا     ، ساعة  48لم ة م للمنطق

ورثتين   ين الم دف  23SRNA و16SRNAب وع   به ة للن سالالت التابع ز ال  Lactococcusتميي

lactis  - ذه المُ -هذا النوعفي  ألنها مناطق محافظة  أساس  680 بطول  شدفة سات تحصر  ئِّ َر ه

  .آزوتي

ـ    تقريبًا، لنواتج   أساس آزوتي680 عصائب ذات حجم جزيئي 4يظهر الشكل    تفاعل ال

PCR  ع ال ق م م يتواف ذا الحج سورية وه ان ال ات األلب ن المنتج ة م سالالت المعزول  شدفة لل

ص ين المح شير . 23SRNA و 16SRNAورة ب ا ي ى مم وع   إل ن ن ي م سالالت ه ذه ال أن ه

Lactococcus lactisم يكن   . ، وهذا يتوافق مع ما ذآر من نتائج االختبارات الكيميائية الحيوية ل
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ة                لهذه التجربة شاهد إيجابي لصعوبة الحصول على سالالت نقية مفردة من أحد المخابر العالمي

سات مع                    . لنوعالُمَنمِّطة لهذا ا   ذه الُمَرئِّ د استخدام ه لبيًة عن ائي س رحالن الكهرب وآانت نتيجة ال

  ).1المسار  (S. thermophilusالنوع 

  
شكل  ة  .)4(ال ائي لتقني رحالن الكهرب ائج ال ـ نت وع PCRال ن ن سبع سالالت م  Lactococcus ل

lactis عزولة من ألبان بعض المناطق السوريةم .MW :الواسم الجزيئي.  
  

  ):FT-IR(مطيافية تحويل فورييه لألشعة تحت الحمراء نتائج  2.3
ة    استخدام   ب واللبن الرائب  ة البلدي ةمن الجبن  عزولةالمتم تنميط عزالت بكتيريا حمض اللبن        ذه التقني ه

ة م ، حيث الحديث ًةت ى بداي االتعرف عل ذه البكتيري ل جنس من ه وعي لك الحظ ضمن  ُي. الطيف الن

  : عن آخرًا بكتيريًاتميز جنسالطيف ثالث مناطق 

cm-1  1500-1200 (1 :مرآبات فوسفاتية– حموض دهنية –بروتينات : منطقة متنوعة .  

cm-1 1800-1500 (2 :األميدمنطقة  amide وخاصة روابط أميد Ιوأميد  II للبروتينات والببتيدات.  

   : cm-1 3000-2700 (3 متعدد السكاريد الليبيديمنطقة.  

  . Weissella الطيف النوعي لجنس 5 الشكل يوضح
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  .Weissellaبكتيريا لFT-IR 500-3500  cm-1  الـطيف. 5الشكل 

شكالن  ح ال ا يوض ة 7 و6آم ورات اللبني ا المك ز لبكتيري ف الممي  Lactococcus الطي

  . على التواليStreptococcusو

ريا العصيات اللبنية وطيفي بكتي  Enterococcus  طيف بكتيريا الـ   10 و 9 و 8وتوضح األشكال   

Leuconostocو Lactobacillus على التوالي.  

  
  .Lactococcusا الـ بكتيريلFT-IR 500-3500  cm-1  الـطيف. 6الشكل 
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  .Streptococcus ا الـ بكتيريل FT-IR 500-3500 cm-1  الـطيف. 7الشكل 

  

  

  .Enterococcus الـ بكتيريال FT-IR 500-3500 cm-1  الـطيف. 8الشكل 
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  .Leuconostocالـ  بكتيريال FT-IR 500-3500 cm-1  الـطيف. 9الشكل 

  
  .Lactobacillusالـ بكتيريا لFT-IR 500-3500  cm-1  الـطيف. 10الشكل 

  
ذآر، أن   و دير بال ن الج ائج  م ذه النت ت ه ًةآان ائج  متطابق ع نت بن    م ا حمض الل يط بكتيري تنم

  .ابقة مع نتائج االختبارات الكيميائية الحيويةمتط، آما أنها PCRالـ باستخدام تقنية 

الجبنة واللبن الرائب من  المعزولة Streptococcusالـ  عزالت  أطياف تطابق   11يوضح الشكل   

سوري        Streptococcus الـ    اختالف طيفيْ  12بينما ُيظهر الشكل    . البلدية  المعزولة من اللبن الرائب ال

  .)ساللة عيارية( من اللبن في ألمانيا وتلك المعزولة
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  .البلديةللبن الرائب والجبنة امن  المعزولة Streptococcus عزالت الـ أطياف تطابق .11الشكل 

  

  
  .)األزرق(واأللمانية ) األحمر(السورية  Streptococcus الـ اختالف طيفي .12لشكل ا

  

سوري   المعزولة من اللبن الرائ Lactococcus الـ  تطابق ساللة 13ًيظهر الشكل    ) األحمر (ب ال

ة    مع   شكل   ). األزرق(الساللة العيارية األلماني ا ال سورية عن       14أم ساللة ال  فيظهر اختالف طيف ال

  ). عياريشاهد(هانسن الدانمارآية من مارآة   ذاتهاساللةالطيف 
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   .)األزرق(واأللمانية ) األحمر(السورية Lactococcus  الـتطابق طيفي .13لشكل ا

  
  .)األزرق(وهانسن الدانمارآية ) األحمر(السورية  Lactococcus الـختالف طيفيا .14لشكل ا

  

  ).15الشكل (السورية واأللمانية  Enterococcusآما لوحظ تطابق جنس الـ 
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  .)األزرق(واأللمانية ) األحمر(السورية   Enterococcus الـتطابق طيفي .15لشكل ا

  

سورية و   Lactobacillusـ  جنس ال    ختالف بين طيف   اال 16 يوضح الشكل  د      ال ك العائ للجنس  ذل

  . هانسنالدانمارآيةذاته من المارآة 

  
  .)األزرق(وهانسن الدانمارآية ) األحمر(السورية   Lactobacillus الـاختالف طيفي .16لشكل ا

  . السورية واأللمانية والدانمارآيةLeuconostoc الـ أطياف اختالف 17ُيالحظ من الشكل 
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شكل ا افاختالف  .17ل ـأطي سورية  Leuconostoc  ال ة )األحمر(ال سن الدانمارآي ة ) الزهر(وهان واأللماني

  .)األزرق(

  

واع     من   رغمعلى ال  أنه   ،الحظ مما سبق  ُي ة   (تطابق األجناس واألن سورية والعياري باستخدام  ) ال

ة          PCRالـ   ا    واالختبارات الكيميائية الحيوية، إال أن البصمة الوراثي ي يظهره ـ      الت از ال د   FT-IR جه  ق

ي     ( تختلف    قدو) 15 ،13 ْينالشكلآما في   (تتطابق   ا ف د أن     ،)17 ،16،  14،  12 األشكال آم لكل   ونعتق

  .  التطبيقية في صناعة األلبان الناحية االختالف والتطابق أهمية آبيرة منمن

امج الحاسوبي     ة  سمح بت  Quality Testسمى تُ  OPUSهناك معايرة أتوماتيكية ضمن البرن مقارن

ة اف المدروس ة لألطي صائص المختلف صاصية، اإل: الخ ارةاالمت ضجيج، /ش تخدام إ...ال خ؛ وباس ل

Ward's algorthim     ة المدروسة سالالت البكتيري ارب أو تباعد ال .  يظهر الشكل العنقودي ليوضح تق

شكل   ح ال ات،18يوض ـ معطي بن     32  ال ض الل ا حم سالالت بكتيري ًا ل ًا مختلف ةطيف :  التالي

Lactobacillus، Lactococcus، Enterococcus، Streptococcus، Leuconostoc، Weissella .  
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شكل  شكل .18ال ل ال وديتحلي ـ cluster  العنق ف 32 ل ص FT-IR طي الالتتخ بن  س ض الل ا حم  بكتيري
ة ( سورية والعياري تنباتها  )ال م اس ي ت دةالت ا48  لم ف  ة،ع س االت الطي -1800 و2800cm-1-3000 مج

1500cm-1 1500-1200 وcm-1   900-1200 وcm-1 م        اطيأ توضع. 1-700-900  و ًا وت واع مع ف آل األن
  .تعريفها

  . العياريتينLactobacillusساللتي : 1-2
  . السوريةLactobacillusسالالت : 3-5
  . العياريةLactococcusساللة : 6
  . السوريةLactococcusسالالت : 7-11

  .رية العياEnterococcusسالالت : 12-14
  . السوريةEnterococcusسالالت : 15-17
  . العياريةStreptococcusسالالت : 18-20
  . السوريةStreptococcusسالالت : 21-23
  . العياريةLeuconostocساللة : 24
  . السوريةLeuconostocسالالت : 25-27
  . العياريةWeissellaساللة : 28
  . السوريةWeissellaسالالت : 29-32

ل ا  م تحلي ائجت تقاق،    : لنت ودي، االش شكل العنق ل، ال ل التحلي ةمعام وبي   الطريق امج الحاس تخدام البرن  OPUS، باس
)Brukerألمانيا .(  

اس، حيث ُيالَحظ وجود             ع اختالف األجن ق م ودي يتف  مجموعة  23نالحظ أن الشكل تحت العنق

ن( ى  1 م شكل   23إل ي ال ـ    ) 18ف ن ال ل م ي لك ط طيف  Lactococcus وLactobacillusأو نم

ي Enterococcus وStreptococcusو ا يل َوزَّع آم ي  : ، ُت الالت ه س س سَِّمت Lactobacillusخم ، ُق

ا ى شعبتْين هم دورها إل سورية: ب ة والعزالت ال ساللة العياري ـ  . ال اف لل تة أطي ا يالحظ وجود س آم

Lactococcus  ـ اف لل تة أطي ـ Enterococcusوس اف لل تة أطي د  Streptococcus وس رع توج ي الف ف

ان ى 6من  (يالث شكل  23 إل ي ال اني ). 18ف ودي الث شكل تحت العنق وي ال ا يحت رع (بينم ي ف ا ف وإنم
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من  ( Weissellaوعزالت الـ ) 18 في الشكل   27 إلى 24 من( Leuconostocعلى عزالت الـ    ) منفصل

  . )18 في الشكل 32 إلى 28

سورية    تحليل الشكل العنقودي ألطياف سالالت الع      19يوضح الشكل    صيات والمكورات اللبنية ال

  ).هانسن الدانمارآية واأللمانية(وتلك العيارية ) المعزولة من اللبن الرائب والجبنة البلدية(

سن             شكل    5-1(ُيالحظ من الشكل السابق تقارب سالالت المكورات اللبنية األلمانية وهان ر  ) 19، ال أآث

رة في         من العزالت السورية؛ حيث نجدها في فرع منفصل عن          ذه األخي سورية، ونجد ه  العزالت ال

ة   )19، الشكل  9-6(فرع آخر؛ المكورات اللبنية المعزولة من اللبن الرائب          ، وتلك المعزولة من الجبن

  ). 19، الشكل 11-10(البلدية 

  

ا     سالالت  تخص FT-IR طيف   19 لـ   clusterتحليل الشكل العنقودي     .19الشكل    و  Lactobacillus بكتيري
Streptococcusة سورية والعياري تنباتها  ال م اس دة التي ت اعة، مجاالت الطيف 48لم  2800cm-1-3000 س

  . 1-700-900  و900cm-1-1200 و 1500cm-1-1200  و1500cm-1-1800و
  ).هانسن( العيارية Streptococcusسالالت : 1-3
  ).األلمانية( العياريتين Streptococcus ساللتي: 4-5
  ).لبن رائب( السورية Streptococcus تسالال: 6-9

  ).جبنة بيضاء( السورية Streptococcus يساللت: 10-11
  ).هانسن( العياريتين Lactobacillusساللتي : 12-13
  ).األلمانية( العياريتين Lactobacillusساللتي : 14-15
  ).لبن رائب( السورية Lactobacillusساللتي : 16-17
  ).جبنة بيضاء(سورية  الLactobacillusساللتي : 18-19
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ائج   ل النت م تحلي تقاق،    : ت ودي، االش شكل العنق ل، ال ل التحلي ةمعام وبي   الطريق امج الحاس تخدام البرن  OPUS، باس
)Brukerألمانيا .(  
  

ارب سالالت العصيات ال     آ ضًا تق ا ُيالحظ أي ة     لم سن واأللماني ة هان ة العياري شكل 15-12(بني ، ال

ر من )  19 كأآث سورية تل شكل 19-16( ال ة ) 19، ال بن الرائب والجبن ة من الل ةالمعزول ى البلدي  عل

شكل          ) العيارية والسورية ( أن المكورات اللبنية     )19(يوضح الشكل   . التوالي رع من ال ى ف تتواجد عل

  . العنقودي بينما نجد العصيات اللبنية على فرٍع آخر

بن الرائب    ن طيفًا لسالالت بكتيريا حمض اللبن ي وعشرًا ثالث 20يوضح الشكل    المعزولة من الل

  . من بعض مناطق القطر العربي السوريالبلديةوالجبنة 

  

سورية   بكتيريا حمض اللبن  سالالتتخص FT-IR طيف 23 لـ clusterتحليل الشكل العنقودي   .20الشكل   ال
ن ( ة م ة معزول ب والجبن بن الرائ ةالل ة) البلدي تنباتها والعياري م اس دةت االت ال48  لم اعة، مج -3000طيف  س

2800cm-11500-1800 وcm-11500-1200  وcm-1 900-1200 وcm-11-700-900  و.  
  ).البلديةالجبنة ( السورية Enterococcus ساللتي: 1-2
  ).اللبن الرائب( السورية Enterococcus ساللتي: 3-4
  ).البلديةالجبنة ( السورية Streptococcus ساللتي: 5-6
  ).اللبن الرائب(لسورية  اStreptococcusساللتي : 7-8
  ).األلمانية( العيارية Streptococcusة سالل: 9

  ).األلمانية( العيارية Lactobacillus ة سالل:10
  ). الدانمارآيةهانسن( العيارية Lactobacillus ة سالل:11
  ).اللبن الرائب( السورية Lactobacillus التسال: 12-13
  ).اللبن الرائب( السورية Lactobacillus التسال: 14-16
  ).ألمانيا(العيارية  Leuconostocساللة : 17
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  .)اللبن الرائب( السورية Leuconostoc ساللتي :18-19
  ).البلديةجبنة ال( السورية Leuconostoc التسال: 20-21-22
  ).هانسن الدانمارآية(العيارية  Leuconostocساللة : 23

ائج   ل النت م تحلي شكل ال  : ت ل، ال ل التحلي تقاق،  معام ودي، االش ةعنق وبي   الطريق امج الحاس تخدام البرن  OPUS، باس
)Brukerألمانيا .(  
  

ـ   ود عزالت ال ث ُيالحظ وج ة Enterococcusحي ة البلدي ن الجبن ة م بن ) 2-1( المعزول ن الل وم

  .في فرعْين منفصلْين عن بعضهما) 4-3(الرائب 

ساللة        ) 9(األلمانية   Streptococcusُيالحظ من الشكل ذاته أن ساللة الـ              ذه ال بعيدة عن عزالت ه

شكل    ). 8-7(أآثر من اللبن الرائب     ) 6-5(المعزولة من الجبنة البلدية      ضاً ) 20(ويبين ال أن عزالت    أي

ب       بن الرائ ن الل ة م ة المعزول صيات اللبني ة     ) 13-12(الع اريتين األلماني ساللتين العي ى ال رب إل أق

ة  ك المعز) 11-10(والدانمارآي ة من تل ة البلدي ة من الجبن ضًا أن ). 16-14(ول شكل أي ذا ال ر ه وُيظِه

بن الرائب        Leuconostocأقرب إلى الـ    آانت   األلمانية   Leuconostocساللة الـ    -18( المعزولة من الل

ة   )19 ة البلدي ن الجبن ة م زالت المعزول ا الع ت ) 22-20(؛ بينم اللة  آان ى س رب إل  Leuconostocأق

  ).20الشكل (الدانمارآية العائدة لمارآة هانسن 
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   المناقشة.  4
لعزالت بكتيريا حمض اللبن المعزولة من منتجاتنا المحلية النسب  ةدراسال أثناء تلوحظ

 من مجموع العزالت حيث آانت %56 البلدية نسبة المكورات اللبنية في الجبنة :المئوية التالية

وأخيرًا ) 26%( Streptococcusالـ ة تليها نسب؛ )%53 (األعلى هي Enterococcusالـ نسبة 

وصلت  و%37بلغت  E. faecium  أن نسبة الـُوِجدآما ). Lactococcus )21%جنس الـ يأتي 

 Lactobacillus 17%لجنس لبينما آانت نسبة العصيات اللبنية  . %63 إلى E. faecalisنسبة الـ 

  . فقط

 من مجموع العزالت حيث آان %61 تقد بلغفأما نسبة المكورات اللبنية في اللبن الرائب 

ثم ؛ )%27(بنسبة  Lactococcusجنس ال تاله؛ )%66 ( بنسبة السائدو هEnterococcusس الـ جن

في  %64وصلت إلى  E. faecium نسبة الـ تبين أيضًا أن). %7 (بنسبة Streptococcus الجنس

 Lactobacillusلجنس ة لآانت نسبة العصيات اللبنيو. E. faecalis 36%نسبة الـ حين بلغت 

 Lb. delbruecki lactis و Lb. delbruecki bulgaricus: هماحيث استطعنا تنميط نوعين( 12%

 .P والنوع Pediococcusعزالت بيضوية من الجنس حصلنا على آما ). PCRبواسطة الـ 

pentosaceus .  

وهذا ) %6.5بترآيز (  للملوحة متحملًةStreptococcusلقد آانت العزالت السورية من الـ 

من ترآيز في النمو عادًة هذا الجنس ال يستطيع ما يتفق مع نتائج أبو يونس وزمالئها؛ بينما 

  ). Geis et al., 2003( %4أعلى من آلوريد الصوديوم 

قمنا  وLABبكتيريا حمض اللبن  لتنميط FT-IR الـ استخدمنا جهاز المطيافية تحت الحمراء

هذا المطيافية جهاز  يتميز .PCRتقنية الـ تلك التي حصلنا عليها بمع نميط ة نتائج هذا التمقارنب

 عن بنى طياف تعبر هذه األ. بشكل طيفيبإعطاء معلومات حول المحتوى الكلي للميكروب

 أظهرت لك،ذم رغ ولكن .ريا ومن الصعب فصلها بسهولةيمعقدة في الجدار الخلوي للبكت

حتى الساللة ووالنوع  أن يكون مفيدًا لتمييز الجنس FT-IRز تقارير علمية عديدة أنه يمكن لجها

)Helm et al., 1991; Maquelin et al., 2003(.الـأطيافن  حيث أ  FT-IR عتمد ت للميكروبات

يه لألشعة تحت ي تحويل فورأطياف إن .نوعيًا على الطابع الظاهري والمورثي للخلية البكتيرية

ريا على يتنميط البكتيعتمد  الذ. للجنس البكتيري لوراثيةالحمراء للبكتيريا هي آالبصمة ا

ر معقدة لمجموع َوخذ بعين االعتبار أن هذا الطيف هو ُص، مع األال الطيفي آامًالالمج
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يمكن و. )الخ.... ، حموض نووية ، جدر خلويةأغشية ،بروتينات (المحتوى الكيميائي للخلية

 تآيميائية، آما أن بعض مجاال أو زمربعض العصائب أن تميز بين مجموعات وظيفية ل

 ال يوجد طيف وعندما .)Mariey et al., 2001 ( محددة حسب فحوصات خاصة للخليةطيافاأل

 وقد لوحظ . لتحليل النتائجcluster  يجب االعتماد على الشكل العنقوديفإنه  ما،رياينوعي لبكت

 مما يشير إلى ،PCRتقنية الـ مع  FT-IRبين تنميط بكتيريا حمض اللبن بطريقة الـ تطابق 

ائج اعتمادًا على الشكل تحليل النتوعند  .هذا التنميطفي  الطريقة األولى إمكانية استخدام

السوري عزالت بكتيريا حمض اللبن المعزولة من اللبن الرائب بين لوحظ تقارب العنقودي، 

المعزولة من لة البكتيريا في حا هأآثر من) األلمانية والدانمارآية(السالالت العيارية وبين 

؛ وقد يكون سبب ذلك هو استخدام البادئات المستوردة في )20-18األشكال  (البلديةالجبنة 

 في تنميط بعض أجناس بكتيريا حمض FT-IR ولقد استخدمت تقنية الـ .تصنيع اللبن المحلي

  ).Curk et al., 1994; Kirschner et al., 2001(اللبن 
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  لتوصياتا االستنتاجات و.5

 ة بعض              ت سورية التقليدي ان ال ي منتجات األلب واع   تواجد ف ـة        أن بن المهم ـريا حمـض الل بكتي

ي   ل        يمكن ا الت ذه المنتجات مث صنيع ه ـات في ت ـتخدامها آبادئ  .S. thermophilus،  Lcس

lactis ،Lb. bulgaricus  ،Lb. casei.  

 ة ر تقني ـتعتب ا حمض  ًةيقدق PCR  ال ة بكتيري د هوي ي تحدي ات   ف ن منتج ة م بن المعزول الل

  .ذه البكتيرياه  في تنميطFT-IRيمكن استخدام تقنية الـ و. األلبان المحلية

      بن   بكتيرياليجب دراسة أثر التضاد صادات            حمض الل د ال ا الممرضة، وتحدي ى البكتيري عل

  .الحيوية التي تنتجها

                  شامي، و اعز ال وق والم بن من الن ا حمض الل ا في   اسة  دريجب عزل وتنميط بكتيري دوره

  .تخمير الحليب
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  آلمة شكر

سرنا   ة،            ي ام للهيئ دير الع دآتور الم سيد ال ى ال ل إل شكر الجزي ل، أن نتوجه بال ذا العم ة ه في نهاي

ى        ى إجراء مختلف الدراسات والبحوث    لتشجيعه المستمر عل   شكر ال رئاسة  : ، آما يسرنا أن نتوجه بال

ادر        ،وية البيولوجيا الجزيئية والتقانة الحي    قسم ادي  وإلى السيد الدآتور عبد الق املين       عب ة الع ى آاف  وإل

  .دة حيث أمكنهم ذلكالذين لم يتوانوا عن تقديم المساع والمناعيات لوجياو مخبر الميكروبيفي
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