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زمان به منظور بازیافت کننده همهاي غنیارزیابی کفایت محیط
استافیلوکوکوس اورئوس، لیستریا منوسایتوژنز و اشریشیاکلی انتروهموراژیک
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3/12/93: پذیرش مقاله2/12/93:دریافت اصالحیه از نویسنده26/7/93:ارسال مقاله به نویسنده جهت اصالح18/4/93:لهدریافت مقا

چکیده
کننده که بتواند همزمان چند پاتوژن را در در غذا، طراحی یک محیط غنیهابا توجه به مقدار کم پاتوژن:زمینه و هدف
سازي یهدف از این پژوهش، غن. شناسی استی بازیافت نماید، یکی از اهداف مهم میکروببه میزان کافو زمان مناسب 

انتروهموراژیک در نمونه شیر کلیاشریشیازمان سه پاتوژن غذایی لیستریا منوسایتوژنز، استافیلوکوکوس اورئوس و هم
.باشدیم

کننده هم زمان محیط غنی5در ابتدا . انجام شدن در کرما1391این مطالعه به صورت تجربی در سال :هامواد و روش
TSBوTSB،TB،TSBYE،SEBشامل (1.5%NaCl)لیستریا این محیط ها براي بازیافت. تهیه گردید

هاي شیر سپس نمونه. توسط روش کشت بررسی شدندکلی انتروهموراژیکاشریشیاواستافیلوکوکوس اورئوس،منوسایتوژنز
. هاي هدف و غیر هدف به طور مصنوعی آلوده گردیدندهاي تکی و سه تایی پاتوژنبا سوسپانسیوناستریلیزه و پاستوریزه

ساعت به صورت کیفی 24و 18، 8هاي آلوده شده در سه زمان کننده هم زمان براي نمونهمحیط غنی5سپس بازیافت 
.توسط روش کشت ارزیابی شد

با توجه به مواد غذایی موجود در . ي مورد مطالعه بودندهاو سه تایی پاتوژنقادر به بازیافت تکیهاتمام محیط:هاافتهی
ي هااما به علت ترکیبات مهاري نمونه شیر، رشد باکتري. نیز موفق به بازیافت شدندساعت 8در زمان هاشیر محیط

.استافیلوکوکوس اورئوس و لیستریا منوسایتوژنز مهار گردید
گذاري بهترین بازیافت را براي پیدایش ساعت گرمخانه18بر اساس SEBهش نشان داد محیط نتایج این پژو: گیرينتیجه

سه پاتوژن مورد مطالعه همزماننیز براي اولین بار در بازیافت TBاز طرفی محیط . ي مورد پژوهش داردهاباکتريهمزمان
.ارزیابی شد و در بازیافت موفق گردید

، لیستریا منوسایتوژنزوهموراژیک، استافیلوکوکوس اورئوسانترکلیاشریشیا،همزمانتشخیص :ي کلیديهاواژه

، جهرم، ایرانجهرمواحد،یاسالمآزاددانشگاهيولوژیکروبیمآموزشیگروهارشدکارشناس-1
، جهرم، ایرانجهرمواحدیاسالمآزاددانشگاهيولوژیکروبیمآموزشی گروهاریدانش)نویسنده مسئول(-2

mkargar@jia.ac.ir: ، پست الکترونیکی0711- 6476101: ر، دورنگا0711-6476101: تلفن

، بوشهر، ایرانبوشهریپزشکعلومدانشگاهفارس،جیخلییایدريآورفنستیزقاتیتحقمرکزيدکتريدانشجو-3
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مقدمه
ي منتقله از غذا به عنوان یکی از عوامل اصلی هاپاتوژن

انهباشند و آلودگی ناشی از آمیي غذایی هامسمومیت
از جمله . ]1[مشکل عمده سالمت عمومی جهان است 

توان میي غذایی اهي مسبب مسمویتهاترین پاتوژناصلی
به استافیلوکوکوس اورئوس، لیستریا منوسایتوژنز و 

بنابراین بحث . ]2[هموراژیک اشاره نمود انتروکلی ااشریشی
غذایی یکی از مسائل مهم يهاشناسایی و تشخیص پاتوژن

ي هالذا انواعی از روش. سازمان بهداشت جهانی است
ته از غذایی وجود دارد که گذشيهاشناسایی پاتوژن

توانند اطالعاتی از کمیت و یحساس و گران بودن م
کیفیت حضور میکروارگانیسم در نمونه غذا ارائه دهند 

غذایی در يهااز آنجایی که معموالً مقدار پاتوژن. ]4-3[
غذاها بسیار کم است، روش غنی سازي یکی از نیازهاي 

از طرف دیگر بحث زمان . ]3[است هاتشخیص این پاتوژن
بسیار حائز اهمیت هاهزینه در شناسایی این پاتوژنو 

چند نوع پاتوژن غذایی همزمانتشخیص ،همچنین. است
انتخابی زمان بر، پر کنندهغنیو مصرف چند نوع محیط 

بنابراین طراحی یک محیط . ]5[هزینه و دشوار است 
که بتواند چند پاتوژن را در زمان همزمانکنندهغنی

افی رشد دهد یکی از اهداف میکروب مناسب به میزان ک
مناسب باید بتواند در کنندهغنییک .]6[شناسی است 

مقابل ترکیبات مهارکننده نمونه غذا، اثر فلور طبیعی و 
کیفیت بازیافت مناسبی از يغیر هدف، دارايهاپاتوژن
در چند سال . ]7-10[در زمان مناسب باشدهاپاتوژن

کنندهغنیي هاهیه محیطگذشته مطالعاتی به منظور ت
صورت گرفته زا ماريیبيهابراي رشد برخی گونههمزمان

UPB)Universalتوان به محیط میاز این جمله . است

Preenrichment Broth (]11[،SEL)Selective

Enrichment Broth (]9[ ،SSL)Selective Enrichment

Broth (]12[حیطی ماز بین این موارد، . اشاره نمود
ر یا یتأثهدف بیيهاارزشمند است که بر روي رشد پاتوژن

.هاي غیر هدف را مهار نمایدسمیکم اثر باشد و رشد ارگان
کلی اشریشیامواد غذایی ممکن است به فراوانی به باکتري 

بنابراین حضور این ارگانیسم در مواد غذایی . آلوده شوند
به مدفوع باشد تواند نشان دهنده آلودگی مواد غذایی می

کی از یلیستریا منوسایتوژنز به عنوان . ]14-13[
تواند محصوالت لبنی ي منتقله از طریق غذا، میهاپاتوژن

يزاماريیاین ارگانیسم داراي فاکتورهاي ب. را آلوده نماید
شدید لیستریوز تواند سبب ایجاد بیماريمتعدد بوده و می

زنان باردار، نوزادان، به ویژه در افراد در معرض خطر مانند
.]15[افراد مسن و افراد داراي ضعف سیستم ایمنی گردد 

وسیعی از گسترهتواند استافیلوکوکوس اورئوس می
ها، هاي پوستی شامل جوشها از جمله عفونتبیماري

ها تا ، زرد زخم و آبسهتوکسیکسلولیت، سندرم شوك 
ی، مننژیت، کننده حیات از قبیل پنومونهاي تهدید بیماري

]11، 14[سمی ایجاد نماید اندوکاردیت و سپتی

کنندهغنیمحیط 5این مطالعه با هدف ارزیابی 
تحت شرایط یکسان آزمایشگاهی، جهت همزمان

جداسازي سه پاتوژن مهم غذایی شامل لیستریا 
کلی استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیامنوسایتوژنز،

. انتروهموراژیک انجام شد

هاروشمواد و
ي هااین پژوهش به صورت تجربی بر روي سویه

O157:H7)PTCCاستاندارد اشریشیاکلی  43889( ،
PTCC(استافیلوکوکوس اورئوس  و لیستریا ) 51740

مجموعهتهیه شده از ) 1163PTCC(منوسایتوژنز  
ي علمی صنعتی ایران انجام هامیکروبی سازمان پژوهش

همزمانسازي ارزیابی غنیاین مطالعه به منظور در . گرفت
SEB: شاملهااین محیط.محیط کشت استفاده شد5از 
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)Simultaneous Enrichment Broth ( پیشنهاد شده به
TSB)Tryptic Soy؛ ]10[شو همکارKobayashiوسیله 

Broth ( پیشنهاد شده به وسیلهJiangو ]6[و همکاران
Omiccioli؛ ]16[و همکارانTSBYE)TSB with 6%

Yeast Extract ( پیشنهاد شده به وسیلهLei و
TBنمک طعام و% 5/1واجدTSB؛]17[همکاران

)Tryptose Broth ( مربوط به شرکت مرك آلمان بوده
.است

هاي غنی کننده ها در محیطکشت باکتريبراي 
اشریشیا کلی جداگانه ي هاابتدا سوسپانسیونهمزمان
O157:H7)PTCC لوکوکوس اورئوس ، استافی)43889

)PTCC و ) 1163PTCC(و لیستریا منوسایتوژنز ) 51740
تهیه cfu/ml1-10شده با رقت ذکرپاتوژنهر سه مخلوط 

به طور جداگانه در پنج هاسپس این سوسپانسیون. گردید
کشت داده شد و در دماي همزمانکنندهغنیمحیط 

C°1±36 18[شدند يساعت گرمخانه گذار24به مدت ،
در نمونه شیر استریل و کشت هاتلقیح باکتريجهت.]16

ي هاابتدا نمونههمزمانکنندهغنیي هامحیطبا استفاده از 
به طوري که . شیر استریلیزه به طور مصنوعی آلوده گردید

ي هاسوسپانسیونازcfu/ml10-1حاويهالولههر یک از 
در سپس با کشت . ي هدف بودهاباکتريتکی و سه تایی 

به C°1±36در دماي همزمانکنندهغنیي هامحیط
. ]10، 15[شدند يگذارساعت گرمخانه24مدت 

در نمونه شیر پاستوریزه و هاتلقیح باکتريمرحله بعد
بود براي این همزمانکنندهغنیي هامحیطکشت در

ي شیر پاستوریزه به طور مصنوعی آلوده هالولهابتدا منظور
حاوي هابه طوري که هر یک از نمونه،]6، 12[گردید

cfu/ml10-1ي تکی و سه تایی هااز سوسپانسیون
ي هاسپس با کشت در محیط. ي هدف بودهاباکتري

ساعت 24به مدت C°1±36در دماي همزمانکنندهغنی
شدنديگذارگرمخانه
شیر در ي غیر هدف هاتلقیح باکتريبررسی اثر جهت

کنندهغنیي هامحیطدرهااین باکتريبازیافتايبر
ي هدف هاباکترينمونه شیر استریلیزه عالوه بر ،همزمان

سراشیا مارسنس، سالمونال تایفی(ي غیر هدف هاباکتريبا 
به طور ) 1cfu/ml-10(1:10با نسبت ) باسیلوس سرئوسو

.]3، 19[مصنوعی آلوده گردید
تمامیي تهیه شده درهاهر یک از سوسپانسیون

ي هاساعت بر روي محیط24و 18، 8در سه زمانمراحل
براي ) کیولب(اختصاصی، مانیتول سالت آگار 

استافیلوکوکوس اورئوس، سوربیتول مک کانکی آگار 
براي اشریشیاکلی انتروهموراژیک و پالکام آگار ) مرك(
. براي لیستریا منوسایتوژنز کشت گردیدند) مرك(

ه صورت کیفی کفایت بازیافت هر پاتوژن ب،همچنین
انجام این پژوهش به صورت تجربی.]3، 19[بررسی شد 

.گرفت و نتایج به صورت کیفی گزارش گردید

نتایج
مورد پژوهش به صورت جداگانه و يهاتمامی پاتوژن

بازیافت همزمانکنندهغنیدر هر پنج محیط ییتاسه
در مقایسه با نتایج مرحله اول مشخص گردید که . شدند

داراي TSBبه صورت جداگانه، محیط هاافت پاتوژندر بازی
درصد نمک توانایی بازیافت استافیلوکوکوس اورئوس 5/1

نیز توانایی بازیافت لیستریا TBمحیط ،همچنین. را ندارد 
به هادر بازیافت پاتوژن). 1جدول (منوسایتوژنز را نداشت 

توانایی بازیافت TBو TSB، محیط ییتاصورت مخلوط سه
نیز توانایی بازیافت SEBلیستریا منوسایتوژنز و محیط 

. استافیلوکوکوس اورئوس را نداشت
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ارزیابی اثر ترکیبات شیر استریل بر بازیافت باکتري هاي  مورد پژوهش به صورت مخلوط سه تایی- 1جدول 

باکتري هاي مورد بررسی )ساعت(زمان  TSB YE NaCl TB SEB

استافیلوکوکوس اورئوس
8 + ++ - + +

18 - - - + -

24 ++ +++ ++ + -

اشریشیا کلی
انتروهموراژیک

8 +++ +++ +++ +++ +++

18 +++ +++ +++ +++ +++

24 +++ +++ ++ +++ +++

لیستریا منوسایتوژنز
8 +++ +++ +++ ++ ++

18 + - + - ++

24 ++ - + - +

بازیافت زیاد+++: بازیافت متوسط             ++: م             بازیافت ک+: عدم بازیافت           : -

درکهدیگردمشخصدوممرحلهجینتاباسهیمقادر
وTSBيهاطیمحجداگانه،صورتبههاپاتوژنافتیباز

TSBYEمدتدرراتوژنزیمنوساایستریلافتیبازییتوانا
مخلوطتصوربههاپاتوژنافتیبازدر. نداشتندساعت24

TSBطیمحدرتوژنزیمنوساایستریلافتیبازییتاسه

مشاهدهساعت24زماندرSEBونمک% 5/1باهمراه
افتیبازاییتوانطیمحپنجهرساعت18زماندرامانشد،

).2جدول(داشتندرا
ش به صورت سه تاییارزیابی اثر فلوراي طبیعی شیر پاستوریزه بر بازیافت باکتري هاي مورد پژوه- 2جدول 

باکتري هاي مورد 
بررسی

زمان 
)ساعت( TSB YE Nacl TB SEB

استافیلوکوکوس 
اورئوس

8 +++ + - - ++

18 +++ +++ +++ +++ +++
24 +++ +++ +++ +++ +++

اشریشیا کلی
انتروهموراژیک

8 +++ +++ +++ +++ +++

18 +++ +++ +++ +++ +++
24 +++ +++ +++ +++ +++

لیستریا منوسایتوژنز
8 +++ +++ +++ +++ ++

18 +++ ++ ++ +++ +

24 + + - + -

بازیافت زیاد+++: بازیافت متوسط             ++: بازیافت کم             +: عدم بازیافت           : -
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در مقایسه با نتایج مرحله سوم مشخص شد که در 
در نمونه شیر خام آلودهبه صورت تکی،هابازیافت پاتوژن

)ي هدف و غیرهدفهاشیر استریل آلوده شده به باکتري(
هدف به صورت جداگانه، باکتري يهابه پاتوژن

ی انتروهموراژیک با کلایشیاستافیلوکوکوس اورئوس و اشر
سراشیا مارسنس، سالمونال (ي غیر هدفهاحضور پاتوژن

کتري لیستریا با. بازیافت شدند) باسیلوس سرئوسوتایفی

ساعت 18و 24در زمان SEBمنوسایتوژنز تنها در محیط 
به صورت هادر بازیافت پاتوژن. توانایی بازیافت را داشت

درصد5/1باهمراهTSBو SEB، محیط ییتامخلوط سه
و 18موفق به بازیافت لیستریا منوسایتوژنز در زمان نمک

انستند دو نیز توTBو SEBساعت شدند و دو محیط 24
شیاکلییباکتري استافیلوکوکوس اورئوس و اشر

).3جدول(ندرا بازیافت نمایانتروهموراژیک

ییتاارزیابی اثر ترکیبات شیر استریل بر بازیافت باکتري هاي مورد پژوهش به صورت مخلوط سه- 3جدول 

باکتري هاي مورد بررسی زمان 
)ساعت( TSB YE Nacl TB SEB

اورئوساستافیلوکوکوس
8 + ++ - + +

18 - - - + -
24 ++ +++ ++ + -

اشریشیا کلی
انتروهموراژیک

8 +++ +++ +++ +++ +++

18 +++ +++ +++ +++ +++

24 +++ +++ ++ +++ +++

لیستریا منوسایتوژنز
8 +++ +++ +++ ++ ++

18 + - + - ++

24 ++ - + - +

بازیافت زیاد+++: بازیافت متوسط             ++: بازیافت کم             +: عدم بازیافت           : -

بحث
ي جداگانه و هادر مطالعه حاضر بازیافت سوسپانسیون

ي مورد مطالعه در هر پنج محیط هاسه تایی پاتوژن
ساعت 24و 18، 8، در سه زمان همزمانکنندهغنی

بازیافت تایید کننده قدرتهااین یافته. مشاهده شد
ي مورد مطالعه هاي مورد بررسی توسط محیطهاپاتوژن

.باشدمی
امروزه یکی از مسائل مهم در سطح جهان کنترل 

از این رو در . باشدمیبهداشت و سالمت مواد غذایی 
پژوهش حاضر و سایر مطالعات پیشین به دنبال یافتن 

ر تتر، سریعتر، دقیقتر، کم هزینهسایی آساني شناهاروش

ي مختلف هاروش. به منظور حفظ سالمت بوده اند
ي آسیب هاسازي مزایایی مانند ترمیم و بازیافت سلولغنی

ي موجود در ماتریکس غذا، هاسازي مهارکنندهدیده، رقیق
ي هدف و در نتیجه افزایش هاافزایش تعداد سلول

. ]9، 20-23[را دارند PCRحساسیت روش 
Jiang ي هامحیطد نشان دادنو همکاران

به بازیافت سه قادرUPBوBPW،TSB ،NBکنندهغنی
و (VTEC)کلی مولد وروتوکسیناشریشیاپاتوژن غذایی 

. باشندمیو لیستریا منوسایتوژنز اس پی پیسالمونال
به دلیل محتواي بافري فراوان و UPBمحیط ،همچنین
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عدم حضور عوامل انتخابی و مهاري قادر به بازیافت 
.]6[باشد میpHي آسیب دیده و حساس به هاباکتري

Wang و همکاران ازTSBYE 13به منظور بازیافت
جهت بازیافت TSBYEو همکاران ازLeiپاتوژن غذایی و 

و Kawasaki]17، 24[پاتوژن غذایی استفاده نمودند 6
به منظور ساعت20در مدت No.17همکاران از محیط 

لیستریا ، پیاس پیالبازیافت سه پاتوژن سالمون
، 25[استفاده کردند O157:H7منوسایتوژنز و اشریشیاکلی 

لیستریا دلیل موفقیت این محیط در بازیافت . ]8-7
. کاهش محتواي کربوهیدارتی این محیط بودمنوسایتوژنز
Omiccioliي متفاوتی از دکستروز را هاو همکاران غلظت

سالمونالجهت بازیافت سه پاتوژن No.17در محیط 
O157:H7و اشریشیاکلیلیستریا منوسایتوژنز، پیپیاس

تر این میان محیط بدون دکستروز موفقاز . بررسی نمودند
با TSBي هااز محیطو همکارش Kobayashi.]16[بود 

جهت SEBو %) 3و % 5/1، %0(ي متفاوت نمک هاغلظت
به TSBمحیط . پاتوژن غذایی استفاده کرد6بازیافت 

را حمایت لیستریا منوسایتوژنز رشد pHیل کاهش دل
به دلیل جایگزینی گلوکز با عصاره SEBاما محیط . نکرد

پاتوژن غذایی را 6ساعت 18مخمر قادر بود در مدت 
. ]10[بازیافت نماید 

ي جداگانه و هادر پژوهش حاضر بازیافت سوسپانسیون
ي مورد مطالعه در هر پنج محیط هاسه تایی پاتوژن

ساعت 24و 18، 8، در سه زمان همزمانکنندهغنی
ي هاکنند که محیطمییید أتهااین یافته. مشاهده شد

ي مطالعه را داشته هامورد مطالعه قدرت بازیافت پاتوژن
براي اولین بار به TBدر این پژوهش محیط ،همچنین.اند

به صورت جداگانه و سه مذکور منظور بازیافت سه پاتوژن 
. ورد ارزیابی قرار گرفت و بازیافت را موفق نشان دادتایی م

کنندهغنیي هااین مطالعات بیانگر آن است که محیط

به دلیل عدم حضور عوامل انتخابی و مهاري همزمان
انتخابی توانسته نسبت به کنندهغنیي هاموجود در محیط

و همکارانEyassu. کفایت نشان دهدهمزمانبازیافت 
را بررسی و آنها را به ضد میکروبی شیر ي هاپروتئین

کننده و مانده مواد پاكینیاسین، باق،هابیوتیکصورت آنتی
ي هاپروتئین، اسیدهاي چرب آزاد وکنندهاستریل

.]3[میکروب طبیعی شیر معرفی نمودند ضد
Mullanر را به یشیي طبیعی ضد میکروبهاپروتئین

کتوپراکسیداز، آنزیم ال(صورت سیستم الکتوپراکسیداز 
، ها، ایمونوگلوبولین)یون تیوسیانات و پراکسید هیدروژن

ي متصل شونده به هالیزوزیم، الکتوفرین و پروتئین
ادشده، یعالوه بر موارد . ]15[ویتامین شناسایی نمود 

شایان یادآوري است که شیر حاوي پپتیدهاي زیست 
. فعالی است که خاصیت ضد میکروبی خاصی نیز دارند

هاي گرم منفی و کاتاالز مثبت نظیر سودوموناس، گانیسمار
، سالمونال، شیگال نه تنها سیستم هاکلی فرم

گردد، بلکه تحت میالکتوپراکسیداز مانع از فعالیت آنها 
غشاي داخلی . دینمامیآنها را نیز نابود یشرایط

ي گرم منفی بیش از انواع گرم مثبت توسط هاباکتري
سیستم .بیندداز آسیب میسیستم الکتوپراکسی

الکتوپراکسیداز در برابر استافیلوکوکوس اورئوس داراي 
. ]3[باشد میو باکتریواستاتیک یکشخاصیت باکتري

سازي سیستم یتوژنز بالفاصله پس از فعالالیستریا منوس
در .]5[گردد میالکتوپراکسیداز با سرعت بیشتري نابود 

تریل با بخش دوم پژوهش حاضر نمونه شیر اس
ي مورد مطالعه هاي تکی و سه تایی پاتوژنهاسوسپانسیون

. آلوده شد
مورد هاگذاري بازیافت محیطدر سه زمان گرمخانه

TBکنندهغنینشان داد محیط نتایج. بررسی قرار گرفت

نمک براي % 5/1با TSBستریا منوسایتوژنز ویليبرا
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رکیبات شیر استافیلوکوکوس اورئوس به دلیل اثر مهاري ت
و SEB ،TSBقادر به بازیافت نیستند؛ اما سه محیط 

TSBYEبا نتایج به هااین یافته. در بازیافت موفق بودند
Mullanو Eyassu ،Gayaدست آمده در مطالعات 

کلی اشریشیادر پژوهش حاضر.]3، 5، 15[دارد خوانیهم
و لیستریا منوسایتوژنز در هر سه زمان بازیافت داشتند اما 

این امر . گزارش گردید8بیشترین بازیافت در زمان 
ساعت 8ذي شیر در تواند به دلیل حضور ترکیبات مغمی

بنابراین شاید بتوان سرعت . گذاري باشدبعد از گرمخانه
.فساد شیر را نیز به حضور این ترکیبات مغذي نسبت داد

ثیر فلور طبیعی شیر أدر مرحله سوم پژوهش، ت
ي هدف مورد ارزیابی قرار هاپاستوریزه بر بازیافت پاتوژن

. گرفت
باکتریایی غذاها از جمله شیر خام و يهابازیافت پاتوژن

محصوالت لبنی غالباً به دلیل حضور شمار زیادي از میکرو 
زیرا،پیچیده استهافلوراي طبیعی و سایر پاتوژن

مورد نظر در زمان آزمون ممکن است به دالیل يهاپاتوژن
pHو با رشد نمایی فلورا و کاهش دهیمتعددي آسیب د

. ]6- 7، 10[غذایی مهار گردد يهامحیط، رشد پاتوژن
ي پژوهش حاضر هماهنگ با نتایج به دست آمده هاافتهی

دهند که فلوراي مینشان ]6- 7، 10[در سایر مطالعات 
بیغذایی سالم و آسيهاروي رشد پاتوژنشیرخام بر

زیرا با ،اثر مهاري دارندکنندهغنیي هادیده در محیط
غذایی به ویژه يهارشد پاتوژنpHرشد فلورا و کاهش 

. شودیلیستریا منوسایتوژنز مهار م
سه همزماندر بازیافت SEBدر این مطالعه محیط 

لور طبیعی شیر فدر برابر ساعت 24و 18اتوژن در زمان پ
SEBتوان به فرموالسیون محیطمیاین امر را . موفق بود

pHو جایگزینی قند با عصاره مخمر و به دنبال آن تغییرات

به همین دلیل . ها نسبت دادطیکمتر نسبت به سایر مح

تواند لیستریا منوسایتوژنز حساس به کاهش یاین محیط م
pHپژوهش حاضر و بر اساس نتایج . را بازیافت نماید

با این SEB، محیط ]10[و همکارشKobayashiمطالعه 
ساعت 24ساعت به جاي 18فرموالسیون در مدت 

که موجب صرفه جویی در زمان . دهدیبازیافت را انجام م
در این مطالعه براي اولین ،همچنین. گرددمیآزمون نیز 
همزمانکنندهغنیبه عنوان یک محیط TBبار محیط 

که بر اساس نتایج به دست آمده . ارزیابی قرار گرفتمورد 
در برابر ییتادر بازیافت سه پاتوژن به صورت مخلوط سه

.فلوراي طبیعی شیر موفق بوده است
Jiangهمچنین،و همکارانYu و همکاران  نقش

کنندهغنیي هاغیر هدف را در بازیافت محیطيهاپاتوژن
هاي آنها نشان داد پاتوژنهایافته. ]6، 12[بررسی نمودند

له در بازیافت أبر رشد یکدیگر اثر مهاري دارند که این مس
در . حائز اهمیت استکنندهغنیو طراحی یک محیط 

، SEBهمزمانکنندهغنیي هامطالعه حاضر از بین محیط
TB وTSBYE تنها محیطSEBرقابتیدر برابر اثر

هدف يهااتوژنموفق به بازیافت پغیر هدفيهاپاتوژن
هااین موضوع بیانگر این است که این محیط.گردیدند

هاتوانایی بازیافت این سه باکتري را بیشتر از سایر پاتوژن
این سه باکتري با توجه به همزماندارند و براي تشخیص 

.تر از بقیه عمل کردموفقSEBي مختلف، محیط هامتغیر

گیرينتیجه
د ترکیبات، فلوراي نمونه و نتایج این پژوهش نشان دا

سازي موثر ي غیر هدف در کیفیت بازیافت غنیهاپاتوژن
ي این مطالعه مشخص گردید هابا توجه به یافته. باشندمی

گذاري ساعت گرمخانه18با مدت زمان SEBمحیط 
براي بازیافت ترین زمانمناسبو ترین محیطمناسب
،همچنین. دنباشیمي مورد مطالعه در نمونه شیر هاپاتوژن
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گردد مطالعات بیشتري بر روي استفاده از میپیشنهاد 
.انجام گیردهمزمانسازي جهت غنیTBمحیط 

تشکر و قدردانی
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Background and Objective: Due to low quantity of pathogens in foods, designing a broth medium to enrich

simultaneously several pathogens through a suitable time to a detectable level is one of point of interest of many

microbiologists. This study aimed to enrich simultaneously three food-borne pathogens (Listeria monocytogenes,

Staphylococcus aureus and Enterohaemorrhagic Escherichia coli) transferred by milk products.

Materials and Methods: This experimental study was carried out in Kerman in 2013. First, a mixture of five

enrichment media, including TSB, TB, TSBYE, SEB and TSB (NaCl 1.5%) was provided. These mediums were

evaluated to enrich of L.monocytogenes, S.aureus and Enterohaemorrhagic E. coli using culture method. Then

sterilized and pasteurized milk samples were artificially contaminated with these bacteria, separately and in a

mixture. The enrichment ability of these five broth media was evaluated in three times (8, 18 and 24 hours).

Results: All five media were able to enrich the pathogens in both single and triple contaminated tubes. The

bacteria in the contaminated milk were enriched through 8 hours, probably due to use of the nutrients in the milk.

However, growth of Listeria monocytogenes and Staphylococcus aureus were inhibited in the mentioned

condition due to the inhibitory components of milk.

Conclusion: Based on results of this study, incubation of the bacteria in SEB broth for 18 hours showed the

highest simultaneous enriching ability. Furthermore, it is the first report in which Tryptose Broth was able to

show a simultaneous enriching ability for these pathogens.

Key words: Simultaneous, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Enterohaemorrhagic Escherichia

coli
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