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چکیده
محصوالت لبنی مناطق مختلف میتوانند منبعی برای سویههای جدید الکتوباسیلوس باشند ،بنابراین شناسایی مولکولی و بررسی تنوع ژنتیکی آنهاا مای-
تواند گام موثری در شناسایی ذخیره الکتوباسیلوسهای بومی با خصوصیات عملکردی ویژه و به کارگیری آنها در محصوالت لبنی صانعتی شاوده هادز از
این تحقیق جداسازی الکتوباسیلوسها از فلور موجود در شیر گاو شهرستان نرماشیر و بررسی تنوع ژنتیکی آنها میباشده بدینمنظور تعداد  21نمونه شایر
از مناطق مختلف این شهرستان جمعآوری و با روشهای مرسوم فنوتیپی و بیوشیمیایی الکتوباسیلوسها جداسازی شدنده به منظاور ررباالگری و بررسای
تنوع ژنتیکی الکتوباسیلوسهای جدا شده ،پنج پرایمار  RAPDباه طاور تصاادفی انتخاار گردیاد و پا از  ،PCRتجزیاه و تحلیات تناوع ژنتیکای و
فیلوژنتیکی با استفاده از نرمافزار  Pyelphانجام و درخت فیلوژنی رسم شده تجزیه خوشهای دادههای مولکولی توانست جدایهها را در فاصاله ژنتیکای 11
به هفت گروه مجزا تقسیمبندی کنده جدایههای  K3و  K4در گروه یک و جدایههای  K21و  K13و  K11در گروه چهار قرار گرفتنده بقیه جدایهها در
گروههای مجزا قرار گرفتنده از آنجائیکه جدایههای  K3و  K4از یک ناحیه و جدایههای  K21و  K13نیز از یک ناحیه جمعآوری شدهاناد ،قارار گارفتن
آنها در یک گروه منطقی به نظر میرسده نتایج بدست آمده از این تحقیق بیانگر تنوع ژنتیکی باالی جدایههای بومی شهرساتان نرماشایر و مناسا باودن
تکنیک  RAPD-PCRبرای مطالعات مشابه میباشده

واژههاي كلیدي:

الکتوباسیلوس ،تنوع ژنتیکی ،RAPD-PCR ،درخت فیلوژنی

مقدمه
باکتریهای اسیدالکتیک ،باکتریهای گرم مثبت ،بای-
حرکت ،بدون اسپور ،کاتاالز منفای ،احیااء نیتارات منفای،
سیتوکروم اکسیداز منفی هستند که قادر باه ذور ژالتاین
و تولیاد ایندول نمی باشانده ایان بااکتریهاا مکماتهاای
رذایی هستند که روی میزبان تأثیرات سودمندی داشاته و
به تعادل فلاور میکروبای روده کماک مایکنناد ()1ه ایان
باکتریها اولین بار از شایر جداساازی شادند و اماروزه باه
صورت گسترده به عنوان کشات آراازگر در صانایع لبنای،
گوشت ،سبزیها و رالت ،به کاار مایروناد ()2ه همچناین

استفاده از باکتریهای اسید الکتیک و متابولیتهاای داد
میکروبی آنها در پیشگیری از فساد فرآوردههای راذایی و
افزایش زمان ماندگاری ،به ویژه در فرآوردهایی که رنای از
مواد مغذی و ویتامین هستند استفاده از آنها بسایار رایاج
شده است ()3ه با افزایش مقاومت دارویی و عوارض ناشی از
مصرز داروهای شیمیایی استفاده از درماانهاای طبیعای
جایگزین ،دروری به نظر میرسد ()0ه
باکتریهای اسید الکتیک عالوه بار ایان کاه قاادر باه
کاهش میکروارگانیسمهای بیماریزا و عامت فساد هساتند،
میتوانند متابولیتهای تولیدی و توکساینهاای احتماالی
تولید شده توسط آنها را نیاز بایاثار کنناده فعالیات داد
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میکروبی این باکتریها ،ناشی از عوامت گونااگون از جملاه
تولید اسیدهای آلی (اساساً اسیدهای الکتیاک و اساتیک)،
باکتریوسین ،پراکسید هیادروژن ،دیاساتیت ،اساتالدئید و
آمونیاک می باشده مطالعات نشان میدهد کاه تغییارات در
میکروبیوم ممکان اسات در دوره شایرخوارگی و یاا دوران
کودکی در اثر عوامت مختلاف مثات عفونات اتفااف بیفتاده
عالوه بر این ،بیماریهای دوران کودکی مانند آنتروکولیات
نکااروزان ،کولیااک شاایرخواران ،آساام ،بیماااری آتوپیااک،
بیماریهای گوارشای ،دیابات ،ساوءتغذیه ،خلاق و خاوی،
اختالالت ادطرابی و اختالالت طیف اوتیسام باا تغییارات
میکروبیوم در ارتباط بوده است ()5ه
جاان الکتوباساایلوس بزرگتاارین جاان در گااروه
باکتریهای اسیدالکتیک هتروژن استه الکتوباسایلوسهاا
باکتریهای میلهای شکت به طول  1-11و عرض 1/5-1/2
میکرون میباشنده این باکتریهاا باا اینکاه فاقاد کاتااالز و
سیتوکروم اکسیداز هستند ،ولی در مجاورت اکسایژن هاوا
رشد میکنند و میکروآئروفیت باوده ،در حواور هاوا رشاد
کمی دارند و وجاود  %5دیاکسایدکربن در محایط باعا
تحریک رشد آنها میشوده دمای بهینه رشد آنها باین -01
 31درجه سلسیوس میباشد اما توانایی رشد تا دماای -53
 51درجه سلسیوس را نیز دارند ()2ه در حال حادار بایش
از صد گونه از این جن شناسایی شده است ()7 ،6ه مهم-
تاارین جاان هااای باااکتریهااای اساایدالکتیک شااامت:

الکتوباسااااایلوس ،1الکتوکوکاااااوس ،2انتروکوکاااااوس،3
اسااااترپتوکوکوس ،0پاااادیوکوکوس ،5لوکونوسااااتوک 6و
بیفیدوباکتریوم 7میباشند ()2ه
الکتوباسیلوسهایی که به عناوان آراازگر بارای تولیاد
فرآوردههای لبنیاتی استفاده میشوند ،عامت اصلی تخمیر و
محافظت کننده رذا نیز هستنده این باکتریها همچنین در
ایجاد بو ،طعم و بافت فرآوردههای تخمیری نقاش بسازایی
دارند ()8ه
1

Lactobacillus
Lactococcus
3
Enterococcus
4
Streptococcus
5
Padiococcus
6
Leuconostoc
7
Bifidobacterium

کیفیت و ماندگاری تولیداتههه

سویههای متعددی از الکتوباسیلوسهای پروبیوتیک در
طیف وسیعی از محصوالت رذایی انسانها و حیوانات وجود
دارند ()9ه از آنجا که ظرفیتهای پروبیاوتیکی وابساته باه
سویه مایباشاند ،انتخاار متادهای قابات اطمیناان بارای
شناسایی الکتوباسیلوسها از اهمیت خاصی برای محققاین
برخوردار استه ارل جان هاا از نظار فناوتیپی نااهمگن
هستند و شناسایی سویههای الکتوباسیلوس بسیار وابساته
به خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی اسات ()11ه باه
کااارگیری روشهااای بیوشاایمیایی و فیزیولااوژیکی بساایار
وقتگیر و ابهامآمیز میباشنده در بسیاری از آزمایشگاههای
تحقیقاتی و ردهبندی باکتریهاا ،کوشاش در طبقاهبنادی
باکتریها بر اساس تستهاای مولکاولی مایباشاده اماروزه
شناسایی از روشهای فنوتیپیکی به ژنوتیپیکی تغییر یافته
است ،چون دارای دقت و صحت باالتری هستنده مطالعاات
مولکااولی از جملااه هیبریداساایون  DNAو شناسااایی از
طریق ژنهای  rRNAمیتوانند در شناساایی مفیاد واقاع
شوند ()11ه واکنش زنجیرهای پلیمراز 8روش قابت اعتمادی
است که با صحت بسیار باال و به طاور موفقیاتآمیازی در
طبقهبندی و تعیین ارتباطات ژنتیکی بسیاری از ارگانیسم-
ها از جمله قارچها ،ویروسها و گوناههاای الکتوباسایلوس
مورد استفاده قرار میگیرد ()12ه
9
در بااین روشهااای مولکااولی RAPD-PCR ،روش
موفقیتآمیازی در طبقاهبنادی و مشاخن نماودن تناوع
ژنتیکی باکتریها به خصوص الکتوباسیلوسهاا مایباشاده
اساس این روش بر پایه استفاده از تنها یک پرایمر با طاول
کوتاه و توالیهای اختیاری استه در ایان روش قطعااتی از
ژنوم (یک تا ده قطعه و یا حتی بیشاتر) باه طاور تصاادفی
تکثیر میشونده حوور و یا عدم حوور این قطعات یا باندها
معیاری برای بررسی پلیمورفیسم در بین سوشهاای یاک
گونه است ()13ه به دلیت صحت باال و توانایی این روش در
طبقهبندی و تعیین ارتباطات ژنتیکی ،در مطالعات بررسای
تنوع ژنتیکی بسیاری از موجودات استفاده شده استه
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8

Polymerase Chain Reaction
Random Amplified Polymorphic DNA
Polymerase Chain Reaction
9

بررسی تنوع ژنتیکی الکتوباسیلوسهای جدا شدهههه
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هدایتی و همکاران ( )10و صفری و همکااران ( )15در
دو تحقیااق مجاازا از روش  RAPD-PCRباارای بررساای
تنوع ژنتیکی کلزا استفاده کردند ()15ه از RAPD-PCR
همچنین برای بررسی تناوع ژنتیکای صانوبر ( ،)16گنادم
( )18 ،17پسته ( )19و انار ( )21و دیگر گیاهاان اساتفاده
شده استه
از ایاان روش همچنااین باارای بررساای تنااوع ژنتیکاای
جدایههاای باالینی مایکوبااکتریوم فورچونتیاوم 1اساتفاده
کردنااد ()21ه از  RAPD_PCRدر تحقیقااات مجزایاای
باارای تعیااین تنااوع ژنتیکاای هلیکوباااکترپیلوری،)22( 2
سالمونال پارا تیفی  3Bو ساالمونال پااراتیفی  )23( Cجادا
شده از بیماران ،اشرشیاکلی 0جدا شده از نمونههای عفونت
ادراری ( )20و گروهی از استرپتوکوکوسهای 5بیمارستانی
( )25نیز استفاده شده استه
از ایاان روش در طبقااهبناادی الکتوباساایلوسهااا نیااز
استفاده شده استه تفویوی ( )13و مختاری زناوزی در دو
تحقیق مجزا به بررسی تنوع ژنتیکای الکتوباسایلوسهاای
جدا شده از محصوالت لبنی سنتی ایران توساط RAPD-
 PCRپرداختند ()26ه همچنین برای مطالعاه و شناساایی
الکتوباسیلوسهای جداسازی شاده از پنیار لیقاوان (،)27
پنیاار ساانتی مااانچگو ( )28و پنیاار ایتالیااایی ( )29نیااز از
 RAPD-PCRاستفاده شده استه
در تحقیااق حاداار هاادز جداسااازی و بررساای تنااوع
ژنتیکی الکتوباسیلوسهای موجود درشیر سنتی شهرستان
نرماشیر به روش  RAPD-PCRمیباشده این اقدام مای-
تواند اولین قدم برای توسعه یک آرازگر جهت اساتفاده در
سطح صنعتی برای تولید محصوالت سالم و با طعم و بافات
بهتر باشده

مواد و روشها
این تحقیق از نوع تحقیق توصیفی مقطعی میباشده

1

Mycobacterium fortuitum
Helicobacter pylori
3
Salmonella
4
Escherichia coli
5
Streptococcus
2
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نمونهگیري
تعااداد  21نمونااه شاایر گاااو محلاای در بهااار  1397از
روستاهای شهرستان نرماشایر ،تحات شارایط اساتریت در
فالکونهای درردار استریت جمعآوری و درون بساتههاای
یخی به آزمایشگاه منتقت شدنده در آزمایشگاه نموناههاا در
شرایط استریت و در دمای  0درجاه ساانتیگاراد تاا زماان
انجام مراحت بعدی ،نگهداری شدند ()31ه

آمادهسازي نمونهها
در فاصله زمانی کمتر از  20ساعت رقتسازی نمونههاا
در سرم فیزیولوژی استریت انجام شده برای این منظور ابتدا
از نمونه شیر ،یک سیسی با سمپلر برداشاته و آن را در 9
سیسی سرم فیزیولاوژی اساتریت ریختاه شاد و از آن باه
عنوان رقت  11-1برای تهیه رقاتهاای بعادی (رقاتهاای
 11-2تا  )11-6مورد استفاده قرار گرفت ()31ه
برای جداسازی الکتوباسایلوسهاا از ساری پانجتاایی،
لولههای حاوی  9سیسی سرم فیزیولوژی استریت استفاده
گردیده  111میکرولیتر از هر رقت بار روی محایط کشات
اختصاصی امآراس آگار استریت ،به روش خطی کشت داده
شده به مدت  72ساعت در دمای  31°Cدر جار بیهوازی و
با استفاده از گاز پک ناوع  Aگرمخاناهگاذاری شاده بارای
تأمین دیاکسیدکربن جهت رشد بهتار الکتوباسایلوسهاا،
شمع روشنی داخت جار قرار داده شده کشتها در دو تکرار
انجام شدنده پا ازگذشات  08و  72سااعت ،نموناههاای
کشااات داده شاااده از لحااااج وجاااود یاااا عااادم وجاااود
الکتوباسیلوس مورد بررسی قرار گرفتند ()32ه
کلنیهایی که از لحاج شاکت ،انادازه ،کادر یاا شافاز
بودن و سایر ویژگیهای ظاهری متفاوت بودند ،باه صاورت
جداگانه روی پلیتهای حاوی محیط امآراس آگار  2الی 3
بار کشت چند شعله داده شاده و باه مادت  72سااعت در
دمای  31 °Cدر جار بیهوازی و با استفاده از گااز پاک A
انکوبااه شاادنده سااپ تمااامی کلناایهااا جهاات بررساای
رنگ آمیزی گرم ،فعالیات کاتااالزی ،مورفولاوژی سالولی و
کلنی مورد آزمایش قرار گرفتند ()31ه تمامی باکتریهاای
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گاارم مثباات ،کاتاااالز منفاای باادون اسااپور بااه عنااوان
الکتوباسیلوس در نظر گرفته شدند.

تعیین الگوي تخمیر كربوهیدراتها
جهت بررسی واکنش تخمیر جدایههای بدست آماده از
محیط کشت فنت رد براث با ده درصد قندهای ساوربیتول،
آرابینوز ،گلوکز ،گاالکتوز استفاده شده تخمیار قناد باا زرد
شدن محیط کشت به واساطه تولیاد اساید و تغییار رناگ
معرز از قرمز به زرد مشخن گردید ()33ه

تست همولیز
برای انجام این تست نیاز به محیط بالدآگار مایباشاده
پ از کشت باکتریهای موردنظر و انکوباسیون باه مادت
 20ساعت ،محیطها از نظر انواع هماولیز (آلفاا ،بتاا ،گاماا)
بررسی شدند ()33ه

کیفیت و ماندگاری تولیداتههه

بررسی رشد باكتري در دماهاي مختلف
بااکتریهااای خااالنشاده را در محاایط امآراس بااراث
کشت داده و در انکوباتور در دماهاای  15 ،31و  05درجاه
سانتیگراد قرار داده شده  08-20ساعت بعاد از نظار رشاد
با توجه به کدورت بررسی شدند ()2ه

استخراج  DNAو واكنش زنجیرهاي پلیمراز
برای بررسای جدایاههاا باه روش مولکاولی ،اساتخرا
 DNAباااا کیااات EZ-10 SPIN COLUMN
) GENOMIC DNA (BS423-L515R0Cصاورت
گرفته رلظت و خلوص نمونههای استخرا شده با استفاده
از اسپکتوفتومتر بررسی گردید ()2ه
بعد از بررسی منابع مختلف ،تعداد پنج پرایمر (جادول
 )1برای انجام کار انتخار شادند ( )13و جهات سانتز باه
شرکت آروین کویر کریمان فرستاده شدنده

جدول  -1پرایمرهای استفاده شده جهت بررسی تنوع ژنتیکی الکتوباسیلوسهای جدا شده ()13
1

2

3

8

9

11

شماره

نام

توالی

1

OPA-08

GTGACGTAGG

TM
32/11

GC%
61

Mer
11

2

OPA-13

CAGCACCCAC

30/11

71

11

3

OPB-05

TGCGCCCTTC

30/11

71

11

0

OPB-07

GGTGACGCAG

30/11

71

11

5

OPB-20

GGACCCTTAC

32/11

61

11

برنامه زماانی و دماایی واكانش زنجیارهاي
پلیمراز
واکنش زنجیرهای پلیمراز طبق برنامه دماایی و زماانی
جدول شماره  2برای همه پرایمرها صورت گرفت ()13ه

محصوالت بدست آمده از واکنش زنجیرهای پلیمراز باا
استفاده از ژل آگاارز  1درصاد درکناار  DNAماارکر bp
 111مطالعه شدنده سپ جهات آناالیز بانادهاای بدسات
آمده از پنج پرایمر بارای هار نموناه از نارمافازار Pyelph
جهت رسم درخت استفاده شده

5
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جدول  -2برنامه زمانی و دمایی واکنش زنجیرهای پلیمراز ()13
ردیف

مرحله

دما (درجه سانتیگراد)

زمان (دقیقه)

1

دناتوراسیون اولیه

92

0

2

دناتوراسیون

92

1

3

اتصال

36

1

0

گسترش

72

2

تکرار مراحت  2تا ،0
تعداد سیکت35 :
5

گسترش نهایی

72

5

6

نگهداری

0

11

نتایج
آزمونهاي كاتاالز و رنگآمیزي گرم
جدایههای باکتریایی کاتاالز منفی و گارم مثبات بارای
ادامه کار انتخار شدند.

بررساای مورلولااوژیکی و رشااد در دماهاااي
مختلف
باسیلوسها و کوکوباسیلوسهاای گارم مثبات کاتااالز
منفای ،باا تواناایی رشاد در دماهاای  31 ،15و  05درجااه
سلسیوس جهت ادامه کار انتخار شدند (شاکت )1ه نتاایج
بررسی مورفولوژی در جدول  3آمده استه

شکت  -1تصویر رشد جدایهها در محیط کشت

آزمون تخمیر قندها
تست تخمیر  0قند انجام شاد (شاکت  ،)2و نتاایج آن
برای جدایههای باکتریایی در جدول  0آمده استه

شکت  -2نتایج تخمیر قندها برای یک جدایه

6

کیفیت و ماندگاری تولیداتههه

حکیمه قلعهخانی و همکاران

جدول  -3نتایج بررسی مورفولوژی جدایههای باکتریایی
ردیف

شماره جدایه

لرم

حاشیه

سطح

رنگ

اندازه (میلیمتر)

1

K1

دایرهای

صاز

محدر

سفید

0-3

2

K3

دایرهای

صاز

محدر

سفید

2

3

K4

دایرهای

صاز

محدر

شیری

3

0

K6

دایرهای

صاز

محدر

زرد تا بیرنگ

سوزنی

5

K9

دایرهای

صاز

محدر

کرم

2-1

6

K10

دایرهای

صاز

محدر

سفید

3-2

7

K11

دایرهای

صاز

محدر

کرم

0-3

8

K13

دایرهای

صاز

محدر

سفید

سوزنی

9

K21

دایرهای

صاز

محدر

سفید

0-3

11

K23

دایرهای

صاز

محدر

کرم

سوزنی

ردیف

شماره جدایه

جدول  -0نتایج تست تخمیر قندها
سوربیتول آرابینوز گلوكز گاالكتوز

1

K1

+

+

+

-

2

K3

+

+

+

-

3

K4

+

-

+

-

0

K6

+

+

+

-

5

K9

+

+

+

+

6

K10

+

+

+

-

7

K11

+

+

+

-

8

K13

+

-

+

-

9

K21

+

+

+

-

11

K23

+

+

+

-
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آزمون همولیز
آزمون همولیز برای کلنیهای منتخ صاورت گرفاته
جدایااههااای  K13 ،K11 ،K9و  K23باادون همااولیز
(گاما) K6 ،K4 ،K1 ،و  K21همولیز کامت (بتاا) K3 ،و
 K10همولیز ناقن (آلفا) را نشان دادنده

شناسایی مولکولی
 DNAکروموزومی از الکتوباسیلوسها استخرا شاده
و با استفاده از جذر نوری  DNAدر طول مو هاای 261
و  281نانومتر و بررسای نسابت جاذر در  261باه ،281
رلظت و خلوص  DNAاستخرا شده بررسی شده نموناه-
های دارای رلظت و خلوص مناس جهت ادامه کار انتخار
شدنده سپ واکنش  PCRبا استفاده از پنج پرایمار ذکار
شده صورت گرفته محصوالت  PCRمربوط به هر پرایمار
باار روی ژل  1درصااد در کنااار لاادر ( 111 bpشااکت )3
الکتروفورز گردیدند (شکت  ،0ستون )1ه
از پنج پرایمر استفاده شاده در ایان تحقیاق هار پانج
پرایمر بانادهای قابات کدگاذاری ایجااد کردناده بانادهاای
حاصت شده از این پرایمرها در محادوده  211جفات بااز و

سال اول/شماره اول/تابستان 1011

 911جفت باز قرار داشتنده تعداد کت باندهای تکثیر شاده
توسط کت پرایمرها  155عدد برآورد شد که شامت  26باند
مشترک و شاش باناد اختصاصای باوده پرایمار OPB-07
بیشترین تعاداد کات باناد ( 00باناد) و پرایمار OPB-05
کمترین تعداد کت باند ( 26باند) را دارا بودنده
جدایه  K23با  19باند ،بیشاترین و جدایاههاای ،K9
 K21و  K3با  10باند ،کمترین باندها را ایجاد کردنده

نتایج حاصل از بررسی با نرمالزار Pyelph
از نرمافزار  Pyelphجهت آنالیز باندهای بدست آمااده
از پنج پرایمر و رسم دندروگرامهاا بارای بانادهاای بدسات
آمده از نمونههاا بارای هار پرایمار (شاکت  0ساتون  )2و
دندروگرام نهایی (شکت  )5استفاده شده در درخت حاصات
از مقایسه اطالعات بدست آمده از هر پنج پرایمر ،میتاوان
بر اساس برش انجام شده در فاصله ژنتیکی  11جدایهها را
در هفت گروه اصالی قارار داده در گاروه اول نموناه  K3و
 ،K4در گروه دوم جدایه  ،K23در گروه سوم جدایه ،K9
گروه چهارم  K21-K11و  ،K13گروه پنجم  ،K10گروه
ششم  K6و در گروه هفتم  K1قرار میگیرنده

شکت  -3لدر 111 bp

8
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حکیمه قلعهخانی و همکاران

2

1

درخت مربوط به پرایمر OPB-05

ژل الکتروفورز پرایمر OPB-05

درخت مربوط به پرایمر OPB-07

ژل الکتروفورز پرایمر OPB-07

درخت مربوط به پرایمر OPA-08

ژل الکتروفورز پرایمر OPA-08

9
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درخت مربوط به پرایمر OPA-13

ژل الکتروفورز پرایمر OPA-13

درخت مربوط به پرایمر OPB-20

ژل الکتروفورز پرایمر OPB-20

شکت  -0تصاویر مربوط به الکتروفورز محصوالت  PCRمربوط به هر پرایمر بر روی ژل  %1آگارز (ستون  )1و درخت مربوط به
هر پرایمر (ستون )2

شکت  -5تصویر درخت مربوط به اطالعات تمامی ژلهای حاصت از RAPD-PCR

11

حکیمه قلعهخانی و همکاران

بحث
باکتریهای اسید الکتیک حاوی متابولیتهایی هستند
که دارای خاصیت دد میکروبی علیه بعوی از باکتریهاای
گرم منفی و گرم مثبت میباشده بهطور کلی در باین اناواع
باکتریهای اسیدالکتیک ،الکتوباسیلوس ،الکتوکوکاوس و
استرپتوکوکوس اهمیت بیشتری نسبت به دیگر اعوای این
گروه دارند و مطالعات زیادی بر روی این باکتریها از نظار
پتانسیت پروبیوتیکی ،تولیاد ماواد داد میکروبای و امکاان
استفاده آنها بهعنوان نگهدارنده رذایی انجام شده استه با
توجه به گسترش فزایندهی محصاوالت لبنای صانعتی باه
جای محصوالت سانتی امکاان از دسات دادن بسایاری از
باکتریهای پروبیوتیک وجاود دارد ،بناابراین باا توجاه باه
اهمیاات الکتوباساایلوسهااا در سااالمت انسااان جداسااازی،
شناسایی و طبقهبندی مولکاولی ایان بااکتریهاا از مناابع
سنتی و به کارگیری نتایج در تولید محصوالت لبنی اماری
دروری به نظر میرسده جداسازی و بررسی تناوع ژنتیکای
باکتریهای الکتوباسیلوس موجود در شیر از اهمیت زیادی
برخوردار است به هماین دلیات تحقیقاات زیاادی در ایان
زمینه در داخت و خار از کشور انجام شده است ()30ه
امااروزه اسااتفاده از روشهااای فنااوتیپی و تسااتهااای
بیوشیمیایی در شناسایی الکتوباسیلوسها بسیار رایج است
()35ه ولی آنچه مسلم است این تستها دارای محادودیت-
هایی هستند و گاه در بین تعداد زیادی جدایه ،خصوصیات
فیزیولوژیکی مشابهای دیده میشوده باه عاالوه نتاایج ایان
روشها همیشه دقیق نیست ()36ه
باا پیشاارفتهااای صاورت گرفتااه در سااطح مولکااولی،
تکنیکهای ژنوتیپی زیادی به عنوان ابزاری برای شناسایی
گونهها و بررسی ژنوتیپی بکار میروده در مقایسه باا روش-
های فنوتیپی ،مزیت عمده این روشها قدرت تفکیک باال و
تکرارپذیری آنهاست و امروزه کاربرد زیاادی دارناده اماروزه
پروفایاات  RAPDبااه عنااوان یااک اباازار فیلااوژنتیکی و
تاکسونومی معتبر مورد قبول همگان استه
در تحقیااق حاداار بااه منظااور بررساای تنااوع ژنتیکاای
الکتوباسیلوسهای جادا شاده از شایر گااو در شهرساتان
نرماشیر از روش مولکولی  RAPD-PCRاستفاده گردیده

کیفیت و ماندگاری تولیداتههه

از این روش در مطالعات مختلف برای برسی تنوع ژنتیکای
میکااروارگانیساامهااای موجااود در مااواد رااذایی بخصااوص
الکتوباسیلوسها استفاده شده استه
برای مطالعه و شناسایی الکتوباسیلوسهای جداساازی
شده از پنیار لیقاوان در ساال  1388از دو روش DGGE
 PCRو  RAPD-PCRاستفاده شده اساته نتاایج ایان
مطالعه نشاان داد روش  RAPD-PCRباه دلیات فاراهم
کردن دادههاای کمای بارای جمعیات باکتریاایی مختلاف
نسبت به روش دیگر که تنها قاادر باه فاراهم آوردن داده-
هایی نیمه کمی بود ،ارجحیت دارد ()27ه
مختاری زنوزی و همکاران در تحقیقی به بررسی تناوع
ژنتیکی الکتوباسیلوسهای باا پتانسایت پروبیاوتیکی جادا
شده از محصوالت لبنی سنتی آذربایجان توسط RAPD-
 PCRمیپردازند ( .)26همچنین در سال  ،1391تفویوی
و همکاران تنوع ژنتیکای الکتوباسایلوسهاای جداشاده از
محصوالت لبنی سنتی را با  RAPD-PCRبررسی کردنده
از  21پرایمر استفاده شده در تحقیق آنها تعداد  19پرایمار
باندهای قابات کدگاذاری داشاتنده  219باناد از  225باناد
ایجاد شده پلایماورز و  63باناد اختصاصای بودناد ()13ه
حجازی و همکااران نیاز ،تناوع ژنتیکای بااکتریهاایی باا
پتانسیت پروبیوتیکی جدا شده از فلور طبیعی ماست و پنیر
سنتی مناطق هری و سارار را باا روش RAPD-PCR
بررسی کردند ()31ه
وون و همکاااران نیااز ارتباااط ژنتیکاای شااش سااوش
الکتوباسیلوس و پنج جدایه جدا شده از شیر تخمیار شاده
با کمک  RAPD-PCRمشخن نمودناده  02پرایمار در
تحقیاق ماورد اسااتفاده قارار گرفات و نتااایج باا نارمافاازار
 NTSYSارزیابی شده تمام الکتوباسیلوسها در سه گاروه
مجزا قرار گرفتند ()38ه
در سال  2116تنوع ژنتیکی و فعالیت  208سویه رال
الکتوباسیلوس دخیت در پردازش پنیر سنتی مانچگو ماورد
بررسی قرار گرفته از میاان ایان جدایاههاا ،باا اساتفاده از
 ،RAPD-PCRتنوع ژنتیکی  197جدایه مشاخن شاده
 51جدایه قابت تجزیاه نباوده و در نتیجاه ژنوتیا آنهاا
مشخن نشد ()39ه در تحقیق مشابهی که توسط آبریاول1
Abriouel

1
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در سال  ،2118بر روی تنوع میکروبی موجود در پنیرهاای
آلبرکیال 1انجام گرفات ،از روش  RAPD-PCRاساتفاده
شده  216جدایه جداسازی شد کاه باا گاروهبنادی توساط
 RAPD-PCRدر  52گونه قرار گرفتند و آنالیز پروفایات
 ،RAPDالگوی بسیار متفاوتی را در بین جدایههاا نشاان
داد ()01ه
در سال  2111تناوع و ویژگایهاای عملکاردی گاروه
الکتوباسیلوس پالنتاریوم 2در سویههای جدا شاده از پنیار
ایتالیایی بررسی شده ویژگیهای فیزیولوژیک و بیوشیمیایی
سویهها به طور قابتتوجهی متفاوت بود که نشااندهنادهی
تنوع زیستی فنوتی ها بوده آزمایشاات تعیاین ژنوتیا باا
استفاده از  RAPD-PCRو با پرایمر  M13انجام شد که
باز هم هتروژنیتی قابتتوجهی را میان ساویههاا نشاان داد
()29ه
نتایج تحقیق حادر و دیگر مطالعات نشان داد که روش
مولکولی  RAPD-PCRمناس تر و دقیقتر از روشهاای
بیوشیمیایی و یک روش مولکاولی مناسا جهات تعیاین
ژنوتی میباشد ()21ه
در تحقیق حادار پانج پرایمار  RAPDجهات انجاام
واکنش زنجیرهای پلیمراز ،سنتز گردید و ساپ اطالعاات
حاصت از واکنش با آنها توسط نارمافازار  Phylenآناالیز و
درخت تک تک پرایمارهاا و درخات نهاایی رسام گردیاده
تجزیه و تفسیر درخت نهایی حاصت شده جدایههاای ایان
تحقیق را در هفت گروه مجزا دستهبندی کارده در تحقیاق
آبریول و همکاران 216 ،جدایه جداساازی شاده باا گاروه-
بندی توساط  RAPD-PCRدر  52گوناه قارار گرفتناد
()01ه شش سوش الکتوباسیلوس و پنج جدایه جدا شده از
شیر تخمیر شده با استفاده از  02پرایمر در تحقیاق وون و
همکاران نیاز در ساه گاروه مجازا قارار گرفتناد ()38ه در
تحقیق تفویوی و همکااران نیاز  21جدایاه باکتریاایی باا
استفاده از  21پرایمار و باه روش  UPGMAدر  2گاروه
اصلی قرار گرفتند ()13ه در مقایسه با دیگرتحقیقهاا قارار
گرفتن  11جدایه این تحقیق در  7گروه بیانگر تنوع بااالی

Alberquilla
Lactobacillus plantarum

1
2
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الکتوباسیلوسهای موجود در شیر این منطقاه نسابت باه
محصوالت لبنی دیگر مناطق استه
تمامی پرایمرهای این تحقیق پلایمورفیسام بااالیی را
نشان دادند و بر همین اساس نتایج حاصت از  PCRبا ایان
پرایمرها توانستند  11جدایه را در  7گروه مجزا قرار دهنده
در تحقیق تفویوای و همکااران نیاز ایان پرایمارهاا جازو
پرایمرهای با پلیمورفیسم باال بودند و باندهاای قابات کاد-
گذاری داشتند ()13ه این مطل نشاندهنده کارایی بااالی
چنین پرایمرهایی در جداسازی جدایههای الکتوباسایلوس
استه
در برخی از تحقیقها علیررم اساتفاده از تعاداد زیااد
پرایمر ،تنوع ژنتیکی کم بین جدایههای مورد بررسی ،دیده
میشوده چنین نتیجهای میتواند هم ناشی از شباهت باین
جدایهها و هم ناشی از انتخار پرایمرهای نادرست باشده از
جمله میتوان به کار وون و همکااران ( )38اشااره کردکاه
 11جدایه با استفاده از  02پرایمار فقاط در  3گاروه قارار
گرفتنده
همچنااین در نتااایج بدساات آمااده از RAPD-PCR
تحقیق حادر ،تعداد  155باند از  5پرایمر شناسایی شد که
از این بین  26باند در همه جدایههاا مشاترک و  129باناد
پلیمورز بودنده تعداد باالی باندهای پلیمورز در تحقیاق
حادر هم بیانگر تنوع ژنتیکی باال بین جدایاههاای موجاود
در شیر این منطقاه اسات و هام نشاانگر انتخاار درسات
پرایمرها میباشده
لذا با توجه به اهمیت انتخار پرایمر مناس و با توجاه
به نتایج بدست آمده در این تحقیق و پلیمورفیسام بااالی
پرایمرها میتوان پرایمر بکار برده شده را جهت استفاده در
مطالعات مشابه توصیه کرده
در نتایج حاصت از بررسی درخات نهاایی ،جدایاههاای
 K3و  K4در گروه  1و جدایههاای  K13 ،K11و K21
در گروه  0قرار گرفتنده از آنجاایی کاه جدایاههاای  K3و
 K4از یک ناحیه و جدایههاای  K13و  K21نیاز از یاک
ناحیه جمعآوری شدهاند قارار گارفتن آنهاا در یاک گاروه
منطقی به نظر میرسده همچناین جدایاه  K11در برخای
خصوصیات فنوتیپی مشابه به جدایاه  K13مایباشاد لاذا
قرارگیری آن نیز در گروه چهارم توجیهپذیر استه
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3  و2  به ترتی در گاروههاایK9  وK23 جدایههای
قرار گرفتنده با توجه به اینکه این جدایاههاا در یکساری از
خصوصیات فناوتیپی و بیوشایمیایی مانناد رناگ کلنای و
 قارار،همولیز مشابه و در دیگر خصوصیات متفاوت هستند
گرفتن آنها در گروههای جدا ولی نزدیاک باه هام منطقای
- نیز به ترتی در گروهK1  وK6 ،K10 استه جدایههای
 درK1  وK6  قاارار گرفتنااده جدایااههااای7  و6 ،5 هااای
خصوصیاتی مانند همولیز و تخمیر قند رفتار مشاابه نشاان
داده بودند لذا قرارگیاری آنهاا نیاز در گاروههاای مجازا و
نزدیک به هم قابت توجیه استه

نتیجهگیري
جمعآوری مشخصات ساویههاای باومی هار ناحیاه از
،کشور میتواند عالوه بر حفظ ذخاایر میکروبای و ژنتیکای
اطالعات مفید برای استفادههای علمی ارائاه نمایاده نتاایج
 درRAPD حاصت از این تحقیق نشان میدهد که ماارکر
شناسایی و رربالگری اولیه نمونهها و بررسی تنوع ژنتیکای
 سریع و ارزان است، موثر، یک مارکر قوی،الکتوباسیلوسها
و پیچیدگیهاای کمتاری نسابت باه دیگار روشهاا دارده
همچنین نتایج بدسات آماده بیاانگر تناوع ژنتیکای بااالی
جدایههای بومی شهرستان نرماشیر میباشده
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Abstract
The use of lactobacilli in the production of fermented foods has several thousand years old due to their ability to
make the desired changes in the taste and texture of the food, as well as their importance in the human health.
Different dairy products can be a source of new strains of Lactobacillus. Therefore, molecular identification and
their genetic variation can be an effective step in identifying native lactobacilli reserves with specific functional
characteristics and applying them to industrial dairy products. The purpose of this study is to isolate lactobacilli
from flora in cow's milk of Narmeshir city and study their genetic diversity. For this purpose, 21 milk samples
were collected from different regions of the city, and Lactobacilli were isolated by the conventional phenotypic
and biochemical methods. In order to screen and investigate the genetic diversity of isolated lactobacilli, five
RAPD primers were randomly selected. After doing PCR, the analyses of genetic and phylogenetic diversity
were performed using Pyelph software and phylogeny trees were drawn. Cluster analysis of molecular data was
able to divide the isolates into seven distinct groups at a genetic distance of 10. K3 and K4 isolates were in group
1 and isolates K21, K13, and K11were in group 4. The remaining isolates were placed in separate groups. Since
K3 and K4 isolates were from a region and K21 and K13 isolates were also collected from a region, their
placement seems to be logical in a group.
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