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 شده از پنیر سنتی کردي به آنتی جداهاي بررسی مقاومت انتروکوکوس

  ها آنو ژالتینازي  فعالیت همولیتیکی،هاي رایج درمانیبیوتیک
 

              ،3 بهروز علیزاده بهبهانی،2، فخري شهیدي 2علی مرتضوي، سید1حسین زنگانه
  5رضا عدالتیان دوممحمد ،4الناز میالنی

 

 دانشکده کشاورزي، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایرانگروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، ،  دکتريدانشجوي -1

 صنایع غذایی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایرانمهندسی  گروه علوم و ،استاد .-2

  ، ایرانمالثانی، علوم کشاورزي و منابع طبیعی خوزستان، دانشگاه اییگروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذ یار،استاد -3
 مشهد، مشهد، ایران  گروه پژوهشی کیفیت و ایمنی مواد غذایی، پژوهشکده علوم و فناوري مواد غذایی، جهاد دانشگاهی،استادیار -4

 ی مشهد، مشهد، ایرانصنایع غذایی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه فردوسمهندسی  گروه علوم و دانشیار، -5

)10/06/98: پذیرش تاریخ  98/ 27/04:  دریافت تاریخ(  

  چکیده
 سویی اما از تبدیل کردههاي غذایی  آغازگر در تولید فراوردههايجهت تهیه کشتهاي مناسبی باکتري ها را به آن،ها از یک سو دوگانه انتروکوکوسویژگی

 جهت  تجربیپژوهشدر این  . استکننده شده سالمت مصرفحوزه نگرانی در باعثزایی،  و فاکتورهاي بیماريهابیوتیک مقاومت به آنتیویژگیدیگر بروز 
انتشار در آگار به کمک دیسک  از هاي جدا شده از پنیر سنتی کرديانتروکوکوس هايایزوله ، فعالیت همولیتیکی و ژالتینازيبیوتیکیبررسی مقاومت آنتی

هاي بیوتیکهاي انتروکوکوس نسبت به آنتینتایج حاصل از هاله بازدارندگی مربوط به ایزوله. شداستفاده  مبتنی بر کشت هايشروو )  دیفیوژن دیسک(
قاوم هاي کانامایسین و استرپتومایسین مبیوتیکو نسبت به آنتیبوده سیلین حساس هاي ونکومایسین و آمپیبیوتیکبه آنتیها جدایهکه رایج درمانی نشان داد 

هاي بیوتیک آنتییها به تمام از جدایههیچ یک . دادندنشانمقاومت بسیار کمی نسبت به تتراسایکلین و کلرامفنیکل از خود هاي مورد بررسی جدایه .بودند
رد آزمون قادر به تجزیه خون و  موهايباکتريیک از ها نشان داد که هیچ  همولیتیکی جدایهفعالیت نتایج حاصل از بررسی .ندمورد آزمایش مقاومت نداشت

نتایج حاصل از .  همولیتیکی بودندفعالیتهمولیتیک و فاقد هر گونه -ها گامادر نتیجه ایجاد هاله شفاف در محیط حاوي خون گوسفند نبوده و تمامی آن
  .نمایند حاوي ژالتین، ایجاد هاله روشن TSAهاي مورد بررسی نتوانستند در محیط ها نشان داد که هیچ کدام از جدایهفعالیت ژالتینازي سویه

 
  . ژالتینازيفعالیت، فعالیت همولیتیکی، بیوتیکیانتروکوکوس، پنیر سنتی کردي، مقاومت آنتی: واژگان کلید

  
  
  

                                                   
 مسئول مکاتبات : morteza@um.ac.ir  
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  مقدمه - 1
هاي گوناگون توجه پیشرفت علم بیوتکنولوژي در زمینهامروزه با 

طور طبیعی وبی که به  به استفاده از مواد ضدمیکرپژوهشگران
شوند در صنعت غذا متمرکز گردیده تولید می هاتوسط باکتري

هاي توانند جایگزین نگهدارندههاي طبیعی میاین بازدارنده. است
-در حال حاضر باکتري .شوند) داراي عوارض جانبی(شیمیایی 

از اهمیت هاي طبیعی  اسید الکتیک به عنوان نگهدارندههاي
-هاي اسید الکتیک می باکتري.ندهستتجاري خاصی برخوردار 

شامل اسیدهاي میکروبی ي وسیعی از ترکیبات ضدتوانند دامنه
استیل،  هیدروژن، دي هاي لیزکننده، پراکسیدآلی، آمونیاك، آنزیم

ترکیبات ضدمیکروبی  .را تولید کنندها و باکتریوسین روترین
هاي يباکترتوانند میهاي اسید الکتیک تولیدي توسط باکتري

  .]1[دهند فساد مواد غذایی را تحت تاثیر قرار عامل و زابیماري
ها مربوط به ایجاد هاي زیان آور انتروکوکوسبیشترین فعالیت

تر از آن  مهمبوده امافساد در برخی مواد غذایی مانند گوشت 
ها در انتروکوکوس. باشدها میزایی توسط تعدادي از آنبیماري
توانند  فرصت طلبی هستند که میهايمیکروارگانیسمواقع 
 که متاسفانه يیکی از موارد. هایی را در انسان ایجاد کنندعفونت

هاي در دو دهه اخیر بسیار شایع شده است، ایجاد عفونت
باشد که بیمارستانی در بیماران بستري شده به مدت طوالنی می

 آنتی ها بهتر عوامل ایجاد کننده این گونه عفونتدر حالت وخیم
  .]2[ دهندهاي رایج نیز مقاومت نشان میبیوتیک

هاي تولید شده توسط به علت خواستگاه غذایی باکتریوسین
-ها  در جلوگیري از رشد پاتوژن  به همراه نقش آنهاانتروکوك

اي براي به گسترده هايپژوهش امروزههاي غذایی مانند لیستریا، 
هاي محافظ یا استفاده ريها به عنوان باکتکارگیري انتروکوکوس

 شده به عنوان نگهدارنده در مواد غذایی انجام خالصاز انتروسین 
 مواد غذایی روي انجام گرفته هايپژوهش .]3و 4[ شده است

هاي محلی نشان داده که تعدادي از مختلف از جمله پنیر
توانند  انواع مختلفی از   شده میایزولههاي انتروکوکوس

  .]5و 6[  تولید نمایندها را انتروسین
ها و هاي ناشی از انتروکوکوسیکی از دالیل اصلی شیوع عفونت

ها به تعداد زیادي ها، مقاومت بعضی از سویهنگرانی در مورد آن
ها ممکن است به شکل  انتروکوکوس.باشدها میبیوتیکاز آنتی

و یا به ) ها قرار داشته باشدژن مقاومت روي کروموزوم آن(ذاتی 
بیوتیک را پالسمید حاوي ژن مقاومت به آنتی(شکل اکتسابی 

  .]8و 7[ بیوتیک مقاوم باشندنسبت به آنتی)  دریافت کنند
 انتروکوکوس سویه 48 به بررسی ،)2001( و همکاران فرانز

        شده از  جدایه انتروکوکوس فکالیسسویه 47و فاسیوم 
هشگران نشان داد که نتایج این پژو. هاي غذایی پرداختندفراورده

ها مقاومت  آنتی بیوتیکیها به تمامجدایههیچ یک از 
 نمونه ماده 229 میان از ،)2009(  و همکارانلوپز .]9[نداشتند
 نمونه ماده غذایی انتروکوکوس مقاوم به ونکومایسین 9در  غذایی
ن به هاي مقاوم عالوه بر ونکومایسیانتروکوکوس. کردندجدا 

 اریترومایسین، سیلین،ها از جمله آمپیبیوتیکآنتیتعداد دیگري از 

 سولفا کانامایسین، استرپتومایسین،  تتراسایکلین،،تري متوپرین
 مقاومت نشان دادند باسیتراسین  ومتوکسازول، کلرامفنیکول

]10[.  
مقاومت ررسی ب،  این پژوهشهدف ازبه طور کلی  

به  هاي جدا شده از پنیر سنتی کردي نسبتانتروکوکوس
و همولیتکی  هايبررسی ویژگیو درمانی هاي رایج بیوتیک آنتی

   .بودها ژالتینازي آن
  

   هامواد و روش - 2
 تا 1391 اسفندماهاین پژوهش آزمایشگاهی در فاصله زمانی 

میکروبیولوژي صنعتی، هاي مایشگاهز در آ1393 شهریورماه
وم و و بیولوژي سلولی و مولکولی گروه علهاي نوین فناوري

 دانشگاه فردوسی ،دانشکده کشاورزيصنایع غذایی، مهندسی 
  .مشهد انجام پذیرفت

  هایهسازي جدافعال - 2-1
 جدا شده از پنیر سنتی کردي هايانتروکوکوس سازيبراي فعال

)  شده بودندو ذخیره نگهداري گراددرجه سانتی - 80در دماي (
در  (یمایشگاهآزدر زیر هود  ذخیره باکتریایی مورد نظر ابتدا

 از مقداري،  استریل توسط لوپ. شدقرار داده) فضایی استریل
آگار   MRS1مایع داخل میکروتیوب برداشته و در محیط کشت

به هاي مربوط به هر ایزوله پلیت.  شددادهبه صورت خطی کشت 
         گراد درجه سانتی37 ساعت در دماي 48 تا 24مدت 

                                                   
1. De Man, Rogosa and Sharpe, 
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هاي  اسامی سویه،1 جدول در .]11[ گذاري شدندگرمخانه
  .انتروکوکوس جدا شده از پنیر سنتی کردي آورده شده است

Table 1 Enterococcus strain isolated from 
traditional Kurdish cheese  

Strain  Species Genus NO 

Aus0003 faecium  Enterococcus 1 

Aus0004 faecium Enterococcus 2 

HN-N35  faecium Enterococcus  3 

IDCC2103 faecium Enterococcus  4 

IDCC2105 faecium Enterococcus 5 

CK1113 faecium Enterococcus 6 

NWL46 faecium Enterococcus 7 

NWL47 faecium Enterococcus 8 

HN-N28  faecium Enterococcus 9 

R  hirae Enterococcus 10  

SK10 lactis Enterococcus 11 

L lactis Enterococcus 12 

CK1024 lactis Enterococcus 13 

CK1025 lactis Enterococcus 14 

CK1027  lactis Enterococcus 15 

  
ها نسبت به انواع بررسی حساسیت جدایه - 2-2

  آنتی بیوتیک
 هايیوتیکبها نسبت به آنتیبه منظور بررسی حساسیت جدایه

، ، کانامایسین، کلرامفنیکلسیلین، ونکومایسینسیلین، پنیآمپی
، جنتامایسین، اریترومایسین، سیپروفلوکساسین و تراسیکلینت

، مرك( TSB 2 محیط جدایه در  پس از تلقیح  هراسترپتومایسین
: فارلند مک5/0معادل (تا رسیدن به کدورت مناسب ) آلمان

Colony Forming Unit/mL 108 ×5/1(ي ها، کشت
. گذاري شدنه گرمخاگراد درجه سانتی37 در دماي میکروبی

میکروبی به دست آمده در محیط کشت  سوسپانسیونسپس از 

                                                   
2. Tryptic soy broth 

-و دیسکده شد کشت سطحی دا)، آلمانمرك( مولر هینتون آگار

 فاصله مناسب  با رعایت)، دانماركRosco( بیوتیکهاي آنتی
 بر سطح )لبه پلیتمتر از  میلی20ز یکدیگر و متر ا میلی25(

 37گذاري در دماي پس از گرمخانه. محیط کشت قرار گرفت
عدم (هاي شفاف هاله قطر  ساعت24در مدت و گراد درجه سانتی

گیري شد و با کش اندازهک با خطاطراف هر دیس) رشد میکروبی
  ونیمه حساسهاي حساس، جدایه CLSI3 توجه به استاندارد

مشخصات  .]11[ بیوتیک مشخص گردیدمقاوم نسبت به هر آنتی
، آورده شده 2هاي مورد استفاده در جدول بیوتیکتمامی آنتی

   .دهد را نشان میهاي مورد آزمونجدول زیر آنتی بیوتیک. است
Table 2 Common therapeutic antibiotics  

Abbreviation Antibiotic NO 
AMP Ampicillin 1 

P  Penicillin  2 
VA  Vancomycin  3 
K  Kanamycin  4 
C Chloramphenicol  5 

TE Tetracycline 6 
GEN Gentamycin 7  

E Erythromycin 8 
CIP Ciprofloxacin 9 
S Streptomycin 10 

  
   همولیتیکیفعالیتبررسی  - 2-3
ت خطی خالص  همولیتیکی، از روي کشفعالیت بررسی جهت 

  درصد خون گوسفندTSA4  +5هر جدایه بر محیط کشت
ها هایی که اطراف آنجدایه.  شدانجام، کشت )شرکت پویا آزما(

همولیتیک شناخته - هاي بتایههاله شفاف دیده شد، به عنوان جدا
  .]12[شدند 

   ژالتینازيفعالیتبررسی  - 2-4
، از روي کشت خطی خالص فعالیت ژالتینازيمنظور بررسی  به 

، کشت TSA+ 3% gelatinهر جدایه بر روي محیط کشت 
 درجه 37 ساعت در دماي 24ها به مدت پلیت.  شدانجام داده

-گرمخانه گراد درجه سانتی4 ساعت در دماي 4  وگرادسانتی

ها هاله روشن دیده هایی که اطراف پرگنه آنایهجد.  شدندگذاري
 باکتري از .شد، به عنوان ژالتیناز مثبت شناخته شدند

                                                   
3. Clinical and laboratory standard institute 
4.Tryptic soy agar 
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 به عنوان کنترل مثبت ATCC 25923 استافیلوکوکوس اورئوس
  .]12[ استفاده شد

  

  نتایج و بحث - 3
 ي انتروکوکوس نسبتهابررسی مقاومت جدایهنتایج حاصل از 

، آورده شده 3ایج درمانی در جدول ربیوتیک  نوع آنتی10به 

بیوتیک ها نسبت به دو آنتیه تمام جدایهنتایج نشان داد ک. است
هاي سویه. سیلین و ونکومایسین حساس هستندآمپی

ا به ترتیب نسبت به  بیشترین مقاومت رانتروکوکوس فاسیوم
 و پس از آن%) 100(  و استرپتومایسینکانامایسین

 ،%)40(سیلین پنی، %)47(جنتامایسین  ،%)67(سیپروفلوکساسین 
  . نشان دادند %)7(و تتراسایکلین % ) 13(کلرامفنیکل 

Table 3 Evaluation of resistance of isolates to ten types of antibiotics 
 

S CIP E GEN K  C TE VA  P AMP Microorganism 
R I I I R S S S S  S E. faecium Aus0003  
R R I S R S S S S S E. faecium Aus0004  
R R I R R I I S R S  E. faecium IDCC2103 
R R S I R S S S S S E. faecium IDCC2105 
R R I S R R I S S S E. faecium CK1113 
R I I R R I S S S S E. faecium NWL 46  
R R I S R I S S R S E. faecium NWL 47  
R R I R R I I S R S E. faecium HN-N28  
R R I R R S S S R S E. faecium HN-N35 
R R I R R S R S R S E. hirae R  
R S S I R I I S S S E. lactis SK10 
R I I R R R S S S S E. lactis L 
R R S R R I I S R S E. lactis CK1024 
R I I S R S S S S S E. lactis CK1025 
R R I I R S S S S S E. lactis CK1027 

S: Susceptible                                       R: Resistant                                              I: Intermediate 
    
  

هاي نتایج حاصل از فعالیت همولیتیکی و ژالتینازي سویه
، آورده 4انتروکوکوس جدا شده از پنیر سنتی کردي در جدول 

ي ها همولیتیکی جدایهفعالیتبررسی نتایج حاصل از . استشده 
ي مورد آزمون در هایک از جدایهکه هیچ نشان داد  انتروکوکوس
و در نتیجه ایجاد هاله شفاف در   قادر به تجزیه خوناین پژوهش

 همولیتیک- ها گامامحیط حاوي خون گوسفند نبوده و تمامی آن
 نتایج حاصل از .بودندیکی  همولیتفعالیت و فاقد هر گونه بوده

هاي جدایه که هیچ کدام از نشان دادنیز ها  ژالتینازي سویهفعالیت
اد هاله  حاوي ژالتین، ایجTSAمورد بررسی نتوانستند در محیط 

  .کنندوشن ر
  
  
  
 

Table 4 Effect of hemolytic and gelatinase 
activity of Enterococcus isolates 

Gelatinase 
Activity 

Hemolytic 
Activity  Microorganism  

-  - E. faecium Aus0003  
- - E. faecium Aus0004  
- - E. faecium IDCC2103 
- - E. faecium IDCC2105 
- - E. faecium CK1113 
- - E. faecium NWL 46   
- - E. faecium NWL 47  
- - E. faecium HN-N28  
- - E. faecium HN-N35 
- - E. hirae R  
- - E. lactis SK10 
- - E. lactis L 
- - E. lactis CK1024 
- - E. lactis CK1025 
- - E. lactis CK1027 
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هاي لبنی حضور هاي مهم در تولید فراوردهیکی از دغدغه
لذا  .باشددر این نوع محصوالت میزا هاي بیماريمیکروارگانیسم

هایی که از شیر  فراوردهبه ویژههاي لبنی تأمین بهداشت فراورده
. رسدبه نظر میشوند براي سالمت جامعه ضروري خام تهیه می

         بیماري و مقاومت بههاي ایجاد اگر چه یافتن شاخص
هاي جدا شده از مواد غذایی، نشان  در انتروکوکوسبیوتیکآنتی

          ، اما تاکنون باشدها میزایی آني پتانسیل بیماريدهنده
 هاي غذایی گزارش نشده استهاي ناشی از انتروکوکوسعفونت

از مواد هاي جدا شده  سویههاپژوهشطور که در اکثر همان .]13[
و تعداد  ]14و 15[ سیلین حساس می باشندغذایی نسبت به آمپی

هاي مقاوم به ونکومایسین نیز بسیار ناچیز گزارش شده اند، سویه
           هاي مورد بررسی نسبت به دودر این پژوهش نیز جدایه

. حساسیت داشتند% 100سیلین و ونکومایسین بیوتیک آمپیآنتی
سیلین و ونکومایسین یکی از  آمپیآن کهدلیل این ویژگی به این 

هاي ها براي درمان عفونتبیوتیکبهترین و موثرترین آنتی
البته  . آیدمی به شمار یمثبت نکتهباشند، انتروکوکی در انسان می

 و VanAحساسیت به ونکومایسین  به واسطه عدم وجود ژن 
VanB) ها جدایهدر )  مقاومت به ونکومایسینهاي اکتسابیژن

  .]16[رسد بدیهی به نظر می
- مقاوم به آنتیوسهاي انتروکوکترین منابع ایجاد سویه    مهم 

ها و ستان، بیمارهابیوتیکدلیل مصرف نادرست آنتیه  ببیوتیک
هاي مقاوم از افراد سویه، اما جداسازي باشندمراکز درمانی می 

و همچنین نی ي بیمارستاتن هیچ گونه سابقهبدون داشسالم، 
 تیمار حیوانات اهلی و شیرده با  حیوانات اهلی این فرضیه را که

هاي مقاوم را از طریق تواند قابلیت انتقال سویهبیوتیک، میآنتی
از طرفی  .]17[ بخشده غذایی امکان پذیر سازد، قوت میچرخ
توانند ، میهابیوتیک یا تعداد کمی از آنتی به یکهاي مقاومسویه
هاي اتریکس غذایی، روده انسان و یا در افراد بیمار و محیطدر م

بیوتیک دیگر را نیز کسب بیمارستانی، مقاومت به چندین نوع آنتی
ها به از آنجایی که انتقال ژن در انتروکوکوس .]19و 18[کنند 

بیوتیک نیز مانند هاي مقاومت به آنتیشود، ژنوفور مشاهده می
-توانند از طریق پالسمیدها و ترانسپوزون مولد بیماري میهايژن

 همانندزایی هاي بیماريهاي دیگر و یا حتی به باکتريها به سویه
. انتقال یابند مونوسیتوژنزلیستریا و  اورئوسیلوکوکوس استاف

هاي غذایی انتقال ژن مقاومت به تتراسایکلین به وفور در سویه

 احتماال هاي انجام شدهپژوهش  بر اساس.]20[ شوددیده می
هاي سایر ژنورود این ژن به سلول شرایط را براي دریافت 

 یکالزم به ذکر است که تنها  .]21[ کندمقاومت نیز فراهم می
هاي مورد بررسی از جدایه )Enterococcus hirae R(جدایه 
  .بودسبت به تتراسایکلین مقاوم  نپژوهشدر این 

اي جدایه شده از مراحل مختلف تولید هوهش سویهدر این  پژ
ن بیوتیک مقاومت نشا نسبت به چند نوع آنتیسنتی کرديپنیر 

هاي کلینیکی بیوتیکترین آنتیها نسبت به مهمدادند، اما این سویه
مقاومت بسیار کمی نیز نسبت به  حساس بوده و) سیلینآمپی(

  .تتراسایکلین و کلرامفنیکل از خود بروز دادند
هاي گزارش کردند که انتروکوکوس ،)1999 (و همکاران توبر

 هايبیوتیک آنتیمقاومت باالیی نسبت بهجدایه شده از پنیر داراي 
نسبت به  ها اکثر جدایه.دارنداریترومایسین و تتراسایکلین 

  .]21[ بودند) متوسطی(اریترومایسین داراي مقاومت حدواسط 
مورد آزمون در این هاي  همولیتیکی جدایهفعالیتعدم وجود 

 . مطالبقت داشت،)2001 (گریدمطالعه با نتایج حاصل از بررسی 
 جدایه انتروکوکوس 67هیچ یک از  کهگزارش کرد ) 2001(گرید 

داراي هاي مدفوعی گرازهاي وحشی دست آمده از نمونهه ب
 فعالیت ،)2008( سابیا .]22[ فعالیت همولیتیکی نبودند
 را که از منابع مختلف روکوکوسهمولیتیکی چندین سویه انت

 این پژوهشگر نتایج .جداسازي شده بودند مورد بررسی قرار داد
 .]23[ بودند همولیتیکی داراي فعالیتهفت سویه  کهدادنشان 

 در این هاي مورد بررسیدر جدایه ژالتینازي نداشتن فعالیت
خوانی  هم،)2012( و همکاران سیکریکانیسهاي  با یافتهپژوهش 

  .]24[ شتدا
  

  گیري نتیجه- 4
هاي انتروکوکوس نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تمامی جدایه 

سیلین و ونکومایسین بیوتیک آمپیمورد بررسی نسبت به دو آنتی
نتایج حاصل از بررسی فعالیت . حساسیت داشتند% 100

هاي مورد یک از باکتريها نشان داد که هیچ همولیتیکی جدایه
ه تجزیه خون و در نتیجه ایجاد هاله شفاف در محیط آزمون قادر ب

همولیتیک و فاقد - ها گاماحاوي خون گوسفند نبوده و تمامی آن
نتایج حاصل از فعالیت . هر گونه فعالیت همولیتیکی بودند
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هاي مورد ها نیز نشان داد که هیچ کدام از جدایهژالتینازي سویه
با توجه به نتایج به  .بررسی نتوانستند، ایجاد هاله روشن کنند

هاي بررسی وجود ژنبه توان پژوهش میاین دست آمده در 
هاي انتروکوکوس موجود در بیوتیک در سویهمقاوم به آنتی

-خواص بیماري ها وامکان انتقال ژنو همچنین پنیرسنتی کردي 

به عنوان اهداف ، هاي ایمنهاي مشکوك به سویهزایی از سویه
  .نمودشاره بعدي در این راستا ا

  

  تشکر و قدردانی - 5
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Dual properties of Enterococcus on the one hand, have made them suitable and accepted bacteria as 
starter cultures in the production of food products and probiotics, but on the other hand, because of 
antibiotic resistance properties and virulence factors, has resulted in concerns about the consumer’s 
health. In this study, in order to evaluate the antibiotic resistance of enterococcal isolates, the disk 
diffusion method was used. Also, culture-based method was applied for hemolytic and gelatinase 
activities. The results of the inhibition zone of Enterococcus isolates against common clinical antibiotics 
revealed that the isolates were sensitive to Vancomycin and Ampicillin and are resistant to Kanamycin 
and Streptomycin. The isolates showed very little resistance to Tetracycline and Chloramphenicol and 
none of the isolates were resistant to all tested antibiotics. Results obtained from hemolytic activity of 
isolates showed that none of examined isolates were capable of blood hemolysis and consequently no clear 
zone of inhibition in medium containing sheep’s blood. All of isolated were γ hemolytic and they have no 
hemolytic activity. Gelatinase activity results confirmed that none of the isolates are able to produce clear zone 
in tryptone soy agar containing gelatin. 
 
Keywords: Enterococcus, Kurdish traditional cheese, Antibiotic resistance, Hemolytic activity, 
Gelatinase activity. 
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