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چکیذٌ
آلیسبیکلَثبسیلَس ثبکتزی اسپَردار ٍ هقبٍم ثِگزهبست کِ هَخت تغییز هشُ ٍ ثَی آةهیَُ هیضَد ٍ خسبرات قبثل تَخْی را ثِ غٌبیغ
آة هیَُ سبسی ٍارد هیسبسدّ .ذف اس ایي تحقیق ضٌبسبیی ایي ثبکتزی اس آةهیَُّبی هختلف ثب ٍاکٌص سًدیزُای پلی هزاس ثب استفبدُ اس
پزایوزّبی اختػبغی ثَد .ثزای ایي هٌظَر ،پس اس اًتقبل ثِ هحیظ کطت ٍ گزمخبًِ گذاری ،استخزاج ٍ ٍ DNAاکٌص سًدیزُای پلی هزاس
ثز رٍی ًوًَِّب غَرت گزفتً .تبیح حبکی اس آلَدگی ً 5وًَِ اس هدوَع ً 24وًَِ ثزرسی ضذُ ثَد .پس اس ثزش ثب آًشین  ٍ EcoR1اًدبم
الکتزٍفَرس ثبًذّبیی ٍاضح در ًَاحی  528 ٍ 118خفت ثبسی هطبّذُ ضذ کِ ایي حبلت هغبثق ثب الگَی  RFLPحبغل اس ثبکتزی
آلیسبیکلَثبسیلَس اسیذٍتزستزیس هیثبضذ .ثب تَخِ ثِ ًتبیح ایي تحقیق هیتَاى ثیبى کزد کِ آلَدگی ثِ ایي ثبکتزی در غٌبیغ تَلیذ
آةهیَُ هطکل سبس است ٍ ثزای تطخیع آى تکٌیک  RCPثب دقت ثبال ،هَخت کبّص ّشیٌِّب ٍ غزفِخَیی در سهبى هیضَد.
ياژگبن کلیذی :آلیسبیکلَثبسیلَس ،فسبد آةهیٍَُ ،اکٌص سًدیزُای پلی هزاس ،ثبکتزی تزهَفیل.

مقذمٍ
در اٍایل دِّ  90هیالدی ثِدًجبل هَج گزهبی

گَاالیکَل ٍ ّبلَفٌَلّب در آةهیَُّبیی هبًٌذ سیت،

ثیسبثقِ در ارٍپب هقبدیز سیبدی آة هیَُ دچبر فسبد ثب

پزتقبل ،گزیپ فزٍت ٍ اًگَر سفیذ هٌدز ثِتَلیذ ثَی

ثبکتزی آلیسبیکلَثبسیلَس ضذًذ کِ تَخِ ارٍپبییّب ثِ

دارٍیی ،گَضت پختِ ضذُ یب ثبقبال پختِ ضذُ هیضَد

ایي ثبکتزی را ثیطتز خلت ًوَد ،ثِعَری کِ سبیز

(.)Bianchi et al., 2010; Witthuhn et al., 2012

کطَرّبی خْبى ًیش ثِ ایي هَضَع ػالقِهٌذ گزدیذًذ

اًدوي ثیي الوللی فزآٍری هَاد غذایی در سبل 1998

( .)Smit et al., 2011اس آًدب کِ رضذ ایي ثبکتزی ثز

ثیبى داضت کِ  %35اس فسبد گشارش ضذُ در آةهیَُّب

خالف ثیطتز ثبکتزیّبی هَاد غذایی ،ایدبد گبس ًوی-

ًبضی اس ثبکتزیّبی اسپَردار اسیذ دٍست است ٍ اس

ًوبیذ ،لذا اس ظبّز ثستِثٌذی آةهیَُ ٍ هطبّذُ تَرم

آىخبیی کِ ثِخش ایي ثبکتزی سبیز هیکزٍارگبًیسنّبی

در آى ًویتَاى ثِ فسبد ٍ آلَدگی آةهیَُ پی ثزد

رایح در آةهیَُّب ٍ هحػَالت اسیذی دارای هقبٍهت

( Khageh-Nasir et al., 2006; Baumgart et al.,

دهبیی پبییيتزی ّستٌذ ،اخیزاً اس ایي ثبکتزی ثِػٌَاى

 .)1997ثبکتزی آلیسبیکلَثبسیلَس اٍلیي ثبر در سبل

ثبکتزی ّذف در ایي هحػَالت یبد هیضَد.

 1984اس آة سیت فبسذ ضذُ خذا گزدیذ کِ هیتَاًذ

آلیسبیکلَثبسیلَس دارای ثیطتزیي اّویت در سهیٌِ

در  pHپبییي (ً )2/5یش رضذ کٌذ ( Danyluk et al.,

فسبد آةهیَُ است ،لذا ثزرسی آلَدگی آةهیَُ ثِ ایي

 .)Steyn et al., 2011; 2011ایي ثبکتزی اس ثبکتزی-

ثبکتزی ثِهٌظَر اقذاهبت کٌتزلی ٍ کبّص ثبر آلَدگی

ّبی گزهبدٍستی است کِ در هحیظ اسیذی رضذ کزدُ

ضزٍری است (Groenewald Durak et al., 2010

ٍ در خبک یبفت هیضًَذ ( ;Jianke et al., 2013

;)et al., 2009؛ ثزای ایي هٌظَر اًدبم آسهَىّبی

 .)Cerny et al., 1984ثبکتزی هذکَر ثب تَلیذ

دقیق ثیَضیویبیی ٍ هَلکَلی اهزی اختٌبة ًبپذیز ثزای
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ضٌبسبیی گًَِ آلیسبیکلَثبسیلَس هیثبضذ .تکٌیک

دقیقِ) گزمخبًِ گذاری ضذًذ .سپس آةهیَُّب در

 PCRثِدلیل سزػت ٍ دقت ثبال ثیطتز هَرد تَخِ قزار

فبلکَىّبی  45هیلیلیتزی ریختِ ضذ ٍ ثِ هذت 10

گزفتِ است ،ثِعَری کِ ثب غزف سهبى حذاکثز سِ

دقیقِ در دٍر  9000در دقیقِ سبًتزیفیَص گطت .هبیغ

سبػت تب یک رٍس اهکبى ضٌبسبیی ثبکتزی تب حذاقل

رٍیی دٍر ریختِ ضذ ٍ رسَة حبغل در  1هیلیلیتز

تؼذاد  200ثبکتزی آلیسبیکلَثبسیلَس اسیذٍتزستزیس

آةهقغز دٍثبر تقغیز حل ضذ .ثب استفبدُ اس دٍ پزایوز

در آةهیَُّب ٍخَد دارد (Ling-Xia et al., 2012

اختػبغی عزاحی ضذُ ثزای صى squalene-hopene

; .)Postollec et al., 2010صى ّذف در ایي هغبلؼِ،

 cyclaseثبکتزی آلیسبیکلَثبسیلَس اسیذٍتزستزیس،

صى آًشین  Squalene Cyclaseهیثبضذ کِ در چزخِ

ثب تَالی ٍ CGGCACCTGGTCCATTTATC

تَلیذ کلستزٍل در ثبکتزی آلیسبیکلَثبسیلَس ًقص

 TCGAGCCCTTCAAACCCTTTحضَر ایي

دارد ( ٍ )Wendt et al., 1997اس تکٌیک RT-RCP

ثبکتزی در ًوًَِّب هَرد ثزرسی قزار گزفت .ایي خفت

ثِهٌظَر ضٌبسبیی دقیق ایي ثبکتزی استفبدُ هیضَد

پزایوز کِ تَالی ثب عَل  648خفت ثبسی صى  shcرا

(ٍ )Yamazaki et al., 1996لی قیوت ًسجتبً ثبالی

تکثیز هیدّذ ثِعَر کبهالً اختػبغی ٍخَد ػبهل اغلی

آًشین رًٍَضتثزدار هؼکَس ٍ ّوچٌیي ًیبس ثِ

فسبد آةهیَُ (آلیسبیکلَثبسیلَس اسیذٍتزستزیس) را

خذاسبسی ثبکتزی هحذٍدیتّبیی را ایدبد هیکٌذ.

اس سبیز گًَِّبی آلیسبیکلَثبسیلَس تطخیع هیدّذ.

ٍاکٌص سًدیزُای پلیهزاس ،رٍش سزیؼی است کِ

اس رسَة تًِطیي ضذُ پس اس سبًتزیفیَص  1هیلیلیتز اس

هیتَاًذ ثذٍى کطت ٍ ثِعَر هستقین در ًوًَِ حضَر

آى ثِهٌظَر اًدبم فزآیٌذ استخزاج  DNAثزداضتِ ضذ.

ثبکتزی را هطخع ًوبیذ .یکی اس رّیبفتّبی دیگز

ًوًَِّب در هیکزٍتیَةّبی  1/5هیلیلیتزی ریختِ ٍ

تکثیز صى  ٍ 16S rRNAتؼییي تَالی فزآٍردُ آى هی-

استخزاج صًَم ثب استفبدُ اس رٍش کیت استخزاج صًَم

ثبضذ کِ ایي رٍش ًیش ّشیٌِ ثز ثَدُ ٍ سهبى را افشایص

سیٌبصى اًدبم پذیزفتٍ .اکٌص سًدیزُای پلیهزاس ثب

هیدّذ .صى  Squalene Cyclaseصى ّذف هٌبسجی

دستگبُ تزهَسبیکلز  Bio Radیک هزحلِ ٍاسزضت

ثزای ایي هٌظَر هیثبضذ ٍ ثغَر اختػبغی ٍ ثذٍى ًیبس

اٍلیِ در  94درخِ سبًتیگزاد ثزای  4دقیقِ ،سپس 35

ثِ تؼییي سکبًس هیتَاًذ حضَر ثبکتزی را در ًوًَِ

سیکل ثب ضزایظ 94 :درخِ سبًتیگزاد ثزای  75ثبًیِ،

هَرد آسهبیص هطخع کٌذّ .ذف اس هغبلؼِ حبضز

 56درخِ سبًتیگزاد ثزای  75ثبًیِ ٍ  72درخِ سبًتی-

ثزرسی آلَدگی آةهیَُّبی تَلیذی داخلی ثب استفبدُ اس

گزاد ثزای  1دقیقِ ٍ در اًتْب یک هزحلِ  72درخِ

ٍاکٌص سًدیزُای پلیهزاس ثَد.

سبًتیگزاد ثزای  8دقیقِ اًدبم گزفت ( Danyluk et

مًاد ي ريش کبر

 .)al., 2011در ّز  25هیکزٍلیتز اس هخلَط 2/5

تؼذاد  20ػذد آةهیَُ ضبهل آةهیَّبی سیت،

هیکزٍلیتز ثبفز  1/5 ،10 Xهیکزٍلیتز کلزیذ هٌیشین (

پزتقبل ،آلَئٍِرا ،هخلَط ٍ سیت هَس اس دٍ ضزکت تَلیذ

 50هیلیهَل) 1 ،هیکزٍلیتز اس ّز پزایوز در غلظت 10

کٌٌذُ آةهیَُ ثػَرت تػبدفی تْیِ گزدیذ .اثتذا آة-

هیکزٍهَل 2 ،هیکزٍلیتز هخلَط داکسی ًَکلئَتیذ تزی

هیَُّب در ظزٍف ضیطِای استزیل ،ریختِ ضذ ٍ در 80

فسفبتٍ 5 ،احذ اس آًشین تک 1 ،هیکزٍلیتز اس ًوًَِ

درخِ سبًتیگزاد ثِ هذت  10دقیقِ قزار داد ضذ تب

 15/75 ٍ DNAهیکزٍلیتز آة دٍثبر تقغیز استفبدُ

ثبکتزیّب اس حبلت اسپَردار ثِ حبلت رٍیطی تجذیل

گزدیذ .اس الکتزٍفَرس افقی در آگبرس  1/5درغذ ثِهذت

ضًَذ .سپس ثِ هذت یک ضت در دهبی  45درخِ

 40دقیقِ ٍ ٍلتبص ٍ 85لت ثزای هطبّذُ ًتبیح هحػَل

سبًتیگزاد ّوزاُ ثب لزساًذى هذٍام ثب ( 110دٍر در

استفبدُ ضذ.
11

سال اول /شماره  /2پائیز  - 93صفحات  9تا 14

مجله میکروب شناسی مواد غذا ئی
ّنچٌیي اس صًَم چٌذ ًوًَِ آلیسبیکلَثبسیلَس

وتبیج

اسیذٍتزستزیس ضٌبسبئی ضذُ ًیش ثِػٌَاى کٌتزل

در ثزرسی ً 22وًَِ آةهیَُ ضبهل آةهیَُّبی

هثجت استفبدُ ضذ .ثِهٌظَر تأییذ غحت قغؼِ تکثیز

سیت ،پزتقبل ،آلَئٍِرا ،هخلَط ٍ سیت هَس 5 ،هَرد

ضذُ اس تکٌیک  RFLPاستفبدُ ضذ .ثزای ایي هٌظَر

تکثیز قغؼِ  648خفت ثبسی صى  shcثب ًتیدِ هثجت

هقذار  4هیکزٍلیتز اس هحػَل  5 ٍ PCRهیکزٍلیتز اس

ّوزاُ ثَد کِ ًطبىدٌّذُی ٍخَد آلَدگی در ایي

ثبفز  10Xآًشین ٍ هقذار  5الی ٍ 10احذ آًشین EcoR1

ًوًَِّبست .آًشین  EcoR1خبیگبُ 1096 ٍ 343صى

هخلَط ٍ ثب آة هقغز دٍثبر تقغیز حدن ًْبیی ٍاکٌص

 shcرا ثزش هیسًذ ،کِ تٌْب خبیگبُ  343در قغؼِ

ثِ  20هیکزٍلیتز رسبًذُ ضذ .هحػَالت  PCRضوبرُ

تکثیز ضذُ اس ایي صى قزار دارد ٍ خبیگبُ  1096خبرج اس

 5 ٍ 1کِ اس آةهیَُّبی هتفبٍت خذا سبسی ضذُ ثَدًذ

ًبحیِ تکثیزی هیثبضذ ،پس اًتظبر هیرٍد کِ ثبًذّبی

ثزای ایي ٍاکٌص اًتخبة ضذًذ .سپس ثِهذت 16

 528 ٍ 118خفت ثبسی هطبّذُ ضَد .تػَیز ضوبرُ ،1

سبػت در دهبی  37درخِ سبًتیگزاد قزار گزفتٌذ.

ًتیدِ ٍاکٌص سًدیزُای پلیهزاس را ًطبى هیدّذ .ثب

هحػَل حبغل اس ّضن آًشیوی ثز رٍی صل آگبرس 2

تَخِ ثِ تػَیز  ٍ 2پس اس ثزش ثب آًشین  EcoR1ثبًذ

درغذ حبٍی  Safe Stainثِهذت  90دقیقِ ثب ٍلتبص 85

ّبیی ٍاضح در ًَاحی  528 ٍ 118خفت ثبسی هطبّذ

ٍلت تفکیک ضذ .سپس اس صل ػکسثزداری ضذ ٍ ثبًذّب

ضذ کِ ایي حبلت هغبثق ثب الگَی  RFLPثبکتزی

هَرد ثزرسی ٍ ارسیبثی قزار گزفتٌذ.

آلیسبیکلَثبسیلَس اسیذٍتزستزیس هیثبضذ ٍ ّز دٍ
ًوًَِ الگَی ٍاحذی را ًطبى دادًذ.

ضکل  -1چبّکّبی ضوبرُ  1تب  5هزثَط ثِ ًوًَِّبی هثجت هیثبضذ.
 :Nکٌتزل هٌفی :M ،هبرکز  100خفت ثبسی
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ضکل ً -2تبیح حبغل اس  PCR-RFLPثزای ًوًَِّبی ٍ 5 ٍ 1اکٌص سًدیزُای پلی هزاس

بحث
آسهبیطگبّی،

آة هیَُّبی هػزفی در ثبسار ثِعَر کلی دارای

تستّبی

ثیَضیوبیی،

تکٌیکّبی

رًگ ،هشُ ٍ ثَی هغلَة ثَدُ ٍ فبقذ کذٍرت ًبضی اس

هَلکَلی ًظیز  ،RT-PCRتکثیز صى ٍ 16S rRNA

ثبکتزی خبغی هیثبضٌذ .تطخیع چطوی آلَدگی ثِ-

تؼییي تَالی فزآٍردُ آى یب ضٌبسبیی صى  16S rRNAثب

دلیل ایٌکِ ظبّز آةهیَُ عجیؼی است ،گبسی تَلیذ

تکٌیک  real-time PCRاضبرُ کزد ( Yamazaki,

ًویضَد ٍ رسَة ثسیبر کوی هطبّذُ هیضَد ،ثسیبر

Teduka et al., 1996; Pettipher, Osmundson

سخت است .ثیصتز آلَدگی آة هیَُّب ثِدلیل توبس

 .)et al. 1997; Gouws, Gie et al. 2005اس هَارد

هیَُّب ثب خبک است ٍ در ًتیدِ ثزرسی آلَدگی آة

استفبدُ اس تکٌیک  PCRثزای تطخیع ایي ثبکتزی

هیَُّب قجل اس ارسبل آى ثِ ثبسار هػزف هیتَاًذ

هیتَاى ثِ ثزخی تحقیقبت غَرت گزفتِ اضبرُ کزد

خسبرات ًبضی اس فسبد آة هیَُّب ٍ کبّص ثبسار

(.)Bonilla et al., 2010; Ling-Xia et al., 2012

پسٌذی ایي هحػَالت را کن کٌذ .آلیسبیکلَثبسیلَس

ثب تَخِ ثِ ًتبیح ایي تحقیق پیطٌْبد هیضَد  PCRصى

ثبکتزی اسپَردار ٍ هقبٍم ثِ گزهبست کِ هَخت تغییز

 shcثِػٌَاى یک رٍش دقیق ٍ سزیغ خبیگشیي رٍش-

هشُ ٍ ثَی آة هیَُ (ثب تَلیذ هَادی ّنچَى تَلیذ

ّبی تطخیع ثیَضیویبیی گزدد .ثِ ایي تزتیت هیتَاى

گَاالیکَل ٍ ّبلَفٌَلّب) هیضَد ٍ خسبرات قبثل

ثب ّشیٌِ کنتز تؼذاد ثسیبر سیبدتزی ًوًَِ را در سهبى

تَخْی را ثِ غٌبیغ آةهیَُ سبسی ٍارد هیسبسد

کن هَرد غزثبلگزی قزار داد .ثب تَخِ ثِ ثبًذّبی حبغل

( .)Witthuhn et al., 2012ضٌبسبیی ٍخَد ثبکتزی

اس  PCR-RFLPایي قغؼِ ًیش دلیل دیگزی ثز

(آلیسبیکلَثبسیلَس

ثبکتزی

ػبهل

فسبد

آة

هیَُ

اختػبغیت

PCR

ثِکبر

رفتِ

ثزای

اسیذٍتزستزیس) تبکٌَى در ایزاى ثز اسبس تکٌیکّبی

آلیسبیکلَثبسیلَس اسیذٍتزستزیس هیثبضذ .حذف

کطت آسهبیطگبّی ٍ تستّبی ضیویبیی غَرت گزفتِ

کبهل ایي ثبکتزی اس آة هیَُّب ٍ فزآٍردُّبی آىّب

است کِ سهبى ثز هیثبضٌذ .تطخیع ایي ثبکتزی در

اهکبى پذیز ًویثبضذ ٍلی هیتَاى ثب توْیذات خبظ ٍ

سبیز کطَرّب ًیش ثز اسبس رٍشّبی هتؼذدی غَرت

آهَسش پزسٌل ضزکتّبی تَلیذ کٌٌذُ آة هیَُ اس ثبر

هیپذیزد کِ هیتَاى ثِ کطت در هحیظّبی

آلَدگی ثِ ثبکتزیّبی فسبد آة هیَُ کن کزد ٍ ثب
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