فصللامه عام ل  -پژوهش ل زیس ل شمهس ل
سللله پلللم

یکروارگهنیس ل هلله
31 -801

 ،شلللمهر  ،81تهبسللل ه  ،8931صللل

تللهری دریهفلل  – 8939/01/88 :تللهری پللریر 8931/09/80 :

جداسازی و شناسایي مولکولي باکتری الکتوباسيلوس برویس از سرکه بومي
ابراهيمببببي:

زینبببب

*

کهرشلللمه

فملللهور  ،دانشل ل ه اصل ل ه  ،ایلللرا ebrahimi_ebrahimi92@yahoo.com ،

ارشلللد زیسل ل

ابوالقاسبب اسبببمایيلي :

دانشللللللیهر زیسلللل ل شمهسلللل ل

ولکللللللول  ،دانشلللل ل ه اصلللل ل ه  ،ایللللللرا aesmaeili@sci.ui.ac.ir ،

طوبي سادات احمدی:

کهرشلللللمه ارشلللللد زیسللللل

فملللللهور  ،دانشللللل ه اصللللل ه  ،ایلللللرا tooba_ahmadi@yahoo.com ،

سببببيدحميد امببببامي:
محمبببببد ربببببببا ي:

دانشلللل و دک للللرا
دانشیییییی

یکروبیولللللو

م کروب ولیییییییو

 ،دانشلللل ه اصلللل ه  ،ایللللرا hamidemami76@gmail.com ،

دانشیییییی

اییییییییرا

اصییییی ی

m.rabbani@biol.ui.ac.ir

چکيده
مقدمه :سرک یک چهشم پر صرف در سراسر ج ه اس
اس هد
خهن

کل از لواد اولیل و رو

شود .در ایرا نیز انواع سرک هه طبیع به اس هد از یو هه
تی

لهوت بلرا تولیلد آ

هله

خ اف هنمد ان ور و سیب ،بیش ر ب صورت

شود .سرک طبیع دارا خواص بسیهر زیهد اسل و طلب سلم

ایرانل اسلم

نیلز صلرف آ را

توصی کرد اس  .سرک حهو بهک ر هه اسید اس یک ،اسید الک یک و خمر اس  .بهک ر هله اسلید اسل یک و
خمرهه در تولید سرک نقش دارند و بهک ر هه اسید الک یک بهعث ب بود طع آ ل شلوند .هلدف ایلن پلژوهش

جداسهز و تعیین هوی بهک ر هه اسید الک یک از سرک سم ب ویلژ الک وبهسلیاو بلروی

بل مظلور ارزیلهب

یزا تولید گه ه آ یموبوتریک اسید (گهبه) اس .
مواد و روشها :نمون هه سرک سم

شه ل یک نمون سلرک سلیب و دو نمونل سلرک ان لور ،در

خصوص بهک ر هه اسید الک یک ( )MRSک ب آ آن بیوتیک نیس هتین اضهف شلد و کشل

لیط کشل

داد شلد .بله ان له

تعداد از آز هیش هه تشخیص از جما آز هیش کهتهالز ،و تخمیر برخ از کربوهیلدرات هله ،رشلد در د له pH ،و
غاظ هه

هوت نمک ،حضور الک وبهسیلهه بررس شد و درن هی به تکثیر

گون الک وبهسیاو

 81 s r DNAو تعیلین تلوال  ،پلم

شمهسهی شدند.

تایج :از س نمون سرک سم  ،دوازد جدای الک وبهسیاو

و

جداسهز شد .هم بهک ر هه جداشد کهتهالز م

گر ثب بودند و در pHهه  1/1و  1/1و در غاظ هه  1 ،2و 1/1درصد نمک رشد کردنلد .اغالب بلهک ر هله در
د ه  81درج سهن گراد رشد کردند .جدای شمهر  82در د ه  11درج سهن گراد نیز رشد کلرد .آز لهیشهله

بیوشیمیهی  ،حضور الک وبهسیاو پمن هر و الک وبهسیاو بروی
توال وجود س جدای الک وبهسیاو بروی را تأیید کرد.

نمون هه

بحث و تيجهگيری :الک وبهسیاو پمن هر و الک وبهسیاو بروی

طهلع شد را نشه دادنلد .ن ی ل تعیلین

در سرک هه بو

بررس شد تشخیص داد

شد .هرچمد جداسهز الک وبهسیاو پمن هر از سرک قبمً گزار شد اس  ،جداسلهز الک وبهسلیاو بلروی
سرک برا اولین بهر گزار

از

شود.

واژههای کليدی :سرک  ،بهک ر اسید الک یک ،الک وبهسیاو بروی
* نویسمد سؤو کهتبهت
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مقدمه.

یکروارگهنیس هه ،سه پم

ص را را کههش دهد .سرک لهد پهیلدار اسل  ،ح ل

تولی لد سللرک بلله رو

تخمیللر قللد

دارد .تمد هه بزرگ سرک را
ارز

 ،شمهر  ،81تهبس ه 8931

چمدهزارسللهل

اگر بعلد از لدت کلدر شلود و رسلو کملد ،همچمله
خهصی دارد (.)9

شلمهخ مد و بلرا آ

سرک طبیع سیب بل عملوا یکل از غلراهه طبیعل

خهص قهئلل بودنلد و در بسلیهر از لوارد هنملد

ضللدع ون کللرد  ،تسللکین درد ،در لله و تمیی لزکللرد

که ل شمهخ شد اس ک حهو پ هسلی  ،سلدی  ،فسل ر،

ظروف ،از آ اس هد ل کردنلد .رو یله و یونهنیله از

میزیلللو  ،گلللوگرد ،آهلللن ،للل  ،فاوئلللور ،سلللیای ،

سرک رقیقشد ب عموا یک نوشیدن نشهط آور اسل هد

وی ه ینهله  ،B6 ،B2 ،B1 ،E ،A ،Cب هکلهروتن و نلوع

کردند .پهی اصلا سلرک  ،اسلید اسل یک اسل  .ایلن

فمونوئیلل لد ،اسلل ل  .ب هکللللهروتن یکلل ل از لل لؤثرترین

ل ل دهلللد و بهعلللث

آن اکسیدا هه اس  .پ هسی ک عمصر جلوان نیلز نه یلد

اسل لید بل ل سلللرک طعمل ل تلللر
آن سپ یکبود آ

شود ،بهعث نر شد و انعطهف پریر

شود (.)8

اولین رحا تولید سلرک  ،تخمیلر الکال اسل
فرایمد هواز اس

شود و برا رشد و اسل که اسل خوا هله نیلز اهمیل

کل

و ط آ قملد یله نشهسل بل الکلل

تولیدکممد الکل ب خصلوص سهکهرو هیسل

دارد ( .)8ادعه شد ک سرک سیب برا پهک سلهز بلد
از واد سم  ،در ه سردرد ،ازبلینبلرد پیمل  ،خله هله

تبللدیل لل شللود .تشللکیل الکللل از قمللد بلله خمرهلله

سلرویزی

ههیچ هه بلد

8

 ،در للله

پوسل ل و زگیل لل ،در للله آف للله سلللوخ

گیرد .رحا دو  ،رحال اسیدسلهز اسل .

نهراح هه گاو ،تقوی قاب و دس ه گوار  ،کلههش

این رحا عبهرت اس از اکسیداسلیو اتلهنو بل اسلید

نهراح هله کایل و ثهنل  ،ب بلود آرتلروز ،جالوگیر از

اس یک ک ب وسیا بهک ر هه جم هله اسل وبهک ر 2و

خونریز بیم  ،رف یبوس و ...ید اس (.)1

صورت

گاوکونوبهک ر 9صورت

ب عبهرت

گیرد (.)2

سللرک دارا خللواص و کهربردهلله زیلهد اس ل .
بسللیهر از نسللخ هلله طللب سللم

از سللرک  ،عسللل و

ترکیب آ دو (سلرکم بین یله سلکم بین) اسل هد شلد
اس  .براسه

یهف هه طب سم  ،اس هد از سلرک در

کمهر وعد هه غرای بهعث رقیقشد خو

شود ،بل

ت زیل چربل هلله و دفل سللمو کمللک ل کمللد ،سللبب
کههش چرب خو

شود و هضل و جلر کاسلی را
تواند بهک ر هه

ضلر دسل ه

آسه

کمد .سرک

گوار

را از بین ببرد ،ترشح اسید عد را عهد کمد و

تولید گهز عد را تعدیل کمد .سرک در رف جر دنلدا
و ال ه لث لؤثر اسل  .سلرک ضلدع ون کمملد قلو
اس

و

تواند ب عماکرد س زدای کبد کمک کملد و

توا گ

سرک یک غرا عما لرا و

یه فراسود مد 1اس  .غراهه عماکلرد  ،فراسلود مد یله
عما را غراههی هس مد ک علمو بلر خلواص تغریل ا
پهی ل  ،دارا

زای له فیزیولو ی لک هس ل مد و در کللههش

خطر اب م ب بیملهر هله سلخ
سم

و لز ن ،و کملک بل

انسه ؤثرند (.)1
سرک حهو بهک ر هه اسید اس یک و خمر اسل

ک در تولید سرک نقش دارند؛ عمو بر این ریزسهزوار هه،
1

سللرک حللهو بللهک ر هلله اسلید الک یلک ( )LABنیلز
هس ک بهعث ب بود طع آ

شوند ( 1و .)7

بهک ر هه اسید الک یک ،گرو
هس مد ک ب طور وسیع در

م از بهک ر هه

یط پراکمد شد انلد و در

انواع غراهه تخمیر  ،سبزی هت ،خلهط و رود انسله

جداسهز و شمهسهی

و حیوانهت یهف

ولکول بهک ر الک وبهسیاو بروی

از سرکۀ بو

شوند .این بهک ر هله کوکوبهسلیل

37

برا جر

انسداد جهی ه هه اتصه بهک ر هه و رقهب

یه یا ا شکل ،ب هواز ته هواز اخ یهر  ،گر ثب ،

واد غرای اشهر کرد ( 87و  .)81تولیلد اسلیدهه آلل

به درصد پهیین سلی وزین و گلوانین ،ت ملل کمملد اسلید،

هنمللد اسلید اسل یک ،اسلید پروپیونیلک ،فمیلل الک یلک

عموالً بدو اسپور ،کهتهالز و اکسیداز م  ،هس مد کل

اسید ،اسید فر یک یه اسلیدهه چلر آزاد ،آ ونیلهک،

لللهبولیک و فیزیوللللو یک

د اسللل یل ،پراکسلللید هیلللدرو  ،اسلللیدهه آ یمللل

براسللله

ویژگللل هللله

دس بمد

شوند .ایلن بلهک ر هله عملوالً در گیههله

و...کللههش پ هنسللیل احیلله ،سللم ز آن لل بیوتیللکهلله و

شلوند

ب عموا آن بیوز 1تعریف

درحه ِت زی و
و

صوالت وابس ب شیر یهف

صللو ن للهی تخمی لر آ هلله اس لید الک ی لک اس ل .

بهک ریوسین هه اس ک هم

شوند در اثر ضد یکرب آ هه لؤثر شلمرد شلد انلد

دربهر تعیین حدود ایلن گلرو ب لث ل شلود .اگرچل

( .)83عمو بر این هه

الک وبهسللللیاو  ،لوکونوسلللل وک ،پللللدیوکوکو و

اس هلدئید ،بمزوات ،الن ل بیوتیلک هله ،آن ل بیوتیلک هله،

اس رپ وکوکو

توا اتهنلل ،د آ لین اسل وئین،

از گرش دور هس اصا این گلرو را

رئوترین ،رئوتریسهکاین را نه برد ( 1و  .)20بهک ر هه

طبقل بملد یهف ل هله جدیلد

اسیدالک یک ب عموا بخش مل از صلمع غراسلهز

داد

بلل خصللوص در تولیللد غللراهه تخمیللر بلل حسلله

ل شللود .طبق ل بمللد بللهک ر هلله اس لید الک ی لک در

خ الف ویژگل هله تخمیلر

تشکیل

دادند ،براسله

ا للروز  20جللم
جم هه

خ اللف ب ل ایللن گللرو نسللب

خ اف براسه

خصوصلیهت ورفوللو یک ،
خ الف نملک

ن و تخمیر گاوکز ،رشد در غاظ هه

آیمد؛ زیرا سوی هه
عدد

هنمد توانهی تولید اسید ،طع و لز خ الف را

دارند ( .)1بدو شک

ترین کهربرد بهک ر هه اسید

و ت مللل شللرایط اس لید و قای لهی اس ل  .از نشلله هلله

الک یللک ،کللهربرد آ هلله بلل عمللوا آغللهزگر در تولیللد

هنمد ترکیب اسیدهه چر و سلهخ هر دیلوار

لهوت از

شیمیهی

صوالت لبم تخمیلر اسل  .گونل هله

ساول نیز در طبق بمد اسل هد ل شلود .ایلن دسل از

بهک ر هه اسید الک یک ب عموا پروبیوتیلک شمهسلهی

یه سهیر

شلللد انلللد کلل دو گلللرو عملللد از ریزسلللهزوار هللله

بهک ر هه ب ندرت به ع ون هه دس ه گوار

دس ه هه بد در ارتبهط هس مد و سوی ههی ک از نظر

پروبیللوتیک  ،الک وبهس لیاو هلله 7و بی ی لدوبهک ریو هلله

اکولللو یک اسل هد ل شللوند ،در دسل بللهک ر هلله

هس مد ( )20ول بیش رین گون هه ب الک وبهسیل هه ربوط

ب خطر قرار دارند ( .)81-1افزود سوی هه خهصل از
بهک ر هه اسید الک یک ب واد غرای ،

شوند.
الک وبهسیاو هه از طرف آثلهر یلد بلر سلم

تواند بهعث

پیش یر از اب م ب برخ بیمهر هه شود و ب عموا یلک

انسلله دارنللد و از طللرف دی للر یللزا قهب للِتللوج

عه ل ت ریک کممد دس ه ایمم عمل کمد ( 81و .)81

گه هآ یموبوتریک اسید (گهبه) را تولید

کهنیس هلهی بلرا توجیل اثلرات پلیشگیلر کمملد و

دارا تأثیرات فیزیولو یک بسیهر

در هن آ هه در بیمهر هه انسه پیشم هد شد اس ک

اخ مالت نظیر هی ه و فشهر خو لؤثر اسل

از آ جمالل لل تللوا بلل تولیللد ترکیبللهت هرکممللد

این ت قیق حضلور الک وبهسلیاو هله در سلرک بررسل

بللهک ر هلله ،تعللدیل pHرود  ،تقوی ل

دس ل ه ایمم ل ،

1

شد.

از

کممد ک خلود
اس

و در در له
؛ للرا در
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مواد و روشها.

واحد در یا لی ر در قیه

تهية سرکه :یک نمون سرک سیب و دو نمون سلرک
ان للور خللهن

 ،پل

یکروارگهنیس هه ،سه پم

از کسللب اطمعللهت الز از رونللد

ب

یط کش

 8یا لی ر از سرک دِنظر ب

و ب دت  21ته  11سهع

اضهف

یط اضهف شد

در انکوبلهتور  90سلهن گلراد

قرار داد شد .این راحل س بهر تکرار شد.

تولید آ هه ت ی شد.

آزمایش کاتاالز :آز هیش کهتهالز بل مظلور بررسل

لیطهله کشل

محيط های کشت  MRSو :M17

للهی و جه للد( MRSسللی مه آلللدریچ )3بللرا کشلل

گون هله الک وبهسلیاو

شد ،سپ

ح

 ،شمهر  ،81تهبس ه 8931

بل کلهر رفل .

لیط کشل

توانهی بهک ر هه در تولید آنزی کهتهالز ان ه ل شلود.
برا ان ه آز هیش بله للوپ سل رو از نمونل یکروبل

 MRSب دو صلورت لهی و جه لد طلهبق دسل ورالعمل

کشلل داد شللد (کاملل خللهلص) رو ال تمیللز قللرار

M17

9درصلد

شرک

یط کش

سهزند ت ی و اس هد شد .از

(سللی مه آلللدریچ) نیللز بلل مظللور کشلل
الک وکوکو  80اس هد شد.

یط کش

سللوی هلله
 M17نیلز بل

جداسازی الکتوباسيلوس هبا از سبرکه :اب لدا پلودر
شرایط اس ریل در  82یا لی لر آ

تزریق حل شد .سپ

قطلر
یط

اضهف شد (ب مظلور جالوگیر از رشلد خملر و

قهرچ) ،سپ

 8س س از سرک (سهن ری و شلد بله دور

 1000 rpmبل للدت  80دقیقل ) بل
ب دت  21ته  11سهع
داد شد .پ

لیط اضللهف شللد و
لیط کشل

لهی

یط کش  MRSجه د دارا

نیس هتین 88ان قه داد شد و ب همرا گهز پک ب لدت 21
ته  11سهع
پ

در انکوبهتور  97سهن گراد قلرار داد شلد.

از رشد بهک ر هه یک کام از هر پایل
یط  MRSجه د کشل

لدداً در

داد شلد و در شلرایط شلهب

گر هگرار شد .این رحال ج ل حهصللشلد کامل
خهلص تکرار شد.
جداسازی الکتوکوکوس ها از سبرکه :پل
یط کش

آنللزی کهتللهالز داشل بهشللد H2O2،را ت زیل ل کمللد و
شود .درصورت شههد نشد حبه  ،بهک ر

شههد

اس .

کهتهالز م

آزمایش تخمير کربوهيدرات ها :طبق جلدو شلمهر
8

یط کش

پهی قمد ت ی شد ،سپ

در لول هله

لیط کشل

لزا ریخ ل شلد و 8/1درصلد از قملدهه

خ اف ب آ هه افزود شد و در  881سهن گراد ب دت
 80دقیق اس ریل شدند.

در انکوبهتور  97سهن گراد قرار

از رشد بهک ر هله در

یک لوپ از هرکدا ب

(سی مه آلدریچ) رو آ اضهف ل شلود .اگلر بلهک ر

یط کش  MRSهی ت ی شد

و نیس هتین ب قدار  10ته  810واحد در یا لی ر ب
کش

گیرد و سپ

حبله هله گلهز اکسلیژ تولیدشلد در سلطح ال قهبلل

دو صورت هی و جه د اس هد شد.
نیس هتین ت

چمد قطر پراکسید هیلدرو

از ت یلۀ

 M17لهی  ،نیسل هتین بل قلدار  10تله 810

جدو  -8واد و قدار ورد نیهز برا

یط کش قمد

نوع هد

قدار (گر /لی ر)

عصهرة خمر

1

K2HPO4

2

پپ و از کهزئین

80

د آ ونیو سی رات

2

اس هت سدی

1

سول هت میزی

0 /2

سول هت م مز

0/01

توین 10

8

برو وکروزو ارغوان
آ

قطر

0/01
 8000یا لی ر

جداسهز و شمهسهی

پللل ل

ولکول بهک ر الک وبهسیاو بروی

للل لیط کشللل ل

از ت یللل ل

از سرکۀ بو

33

خصلللللوص

سللهن گللراد قللرار داد شللد .از سوسپهنسللیو حهصللل

یط کشل

بل صللورت سل قی بل عملوا ال للو بللرا واکللمش PCR

کربوهیدرات هه ،یک کام از بهک ر هه ب

تاقیح شدند و در انکوبهتور  97سهن گراد ب دت  21تله

اس هد شد .به اسل هد از سوسپهنسلیو بل دسل آ لد و

صلرف

پرایمرهلله  RW01R ،DG47Fو  ،1492R ،27Fتکثیلر

ب ل دلی لل تولی لد اس لید ،زرد

 81s rDNAان ه شد .توال آغهزگرهه  DG47Fو

از ان للله آز لللهیش ،ن لللهی تخمیلللر

 ،RW01Rبللللللللللللللللللللل ترتیلللللللللللللللللللللب 5´-

 11سهع

قرار داد شدند .اگلر قملد را بلهک ر
لیط کش ل

کم لد ،رن ل
ل ل شلللود .پل ل

قهیسل شلد.

کربوهیدرات هه به جلدو اسل هندارد برگل

 AGGAGGTGATCCACCCGCAو

قمدههی ک در این آز هیش بل کلهر بلرد شلدند شله ل

 5´-AACTGGAGGAAGGTGGGGATو تللللوال

آرابیمللوز ،للهل وز ،سللاوبیوز ،گزیاللوز ،للهنی و  ،الک للوز،

آغهزگرهلللللللله  27Fو  ،1492Rبلللللللل ترتیللللللللب

فروک وز ،ازی وز ،سهلیسین ،را موز ،گهالک وز ،آدنی و ،

 5´-و

هنوز ،سهکهرز ،دو سی و  ،ترههلوز ،رافیملوز ،گالوکز بله
لول دورهه و ابیوز بودند.

AGAGTTTGATCCTGGCTCAC

 5´-CGGTTACCTTGT TACGAC TTاسللل .
شللرایط د للهی ان لله  PCRبللدین صللورت بللود :بللرا

سایر آزمایش های بيوشبيميایي :الک وبهسلیاو هله
لیط  MRSکشل

جداشد از سرک هله بلر رو

شدند و ب دت  72سهع ته یک ه

داد

پرایمرهلللله  27Fو  :1492Rد لللله ذو اولیلللل 31
سهن گراد ( 1دقیقل ) ،د له ذو  31سلهن گلراد (90

در د ههله  81و

ثهنی ) ،د له اتصله  11سلهن گلراد ( 8دقیقل ) و د له

 11سلللهن گلللراد قلللرار داد شلللدند .توانلللهی رشلللد

ن للهی  72سللهن گللراد ( 80دقیقلل ) و بللرا

الک وبهسیاو هه جداشد در

یط کش  MRSهی

دارا غاظ ل هلله  1 ،2و 1/1درصللد )وزن ل ح م ل )
 NaCLو همچمین توانهی رشد در
pHهه

یط کش

لهی بله

هوت ( 1/1و  )1/1بررس شد.
ولکللول از  82PCRاس ل هد شللد.

اس خراج  DNAبهک ر بله رو

ان مهدللرو  89ان له

شد؛ بدین صورت ک یک کام از سطح

لیط کشل

جه د بهک ر به اس هد از لوپ اس ریل برداش شلد و در
 800یکرولی ر آ

قطر اس ریل حل شد ،سپ

 20دقیق در فریزر به د له
قللرار داد شللد .سللپ

پرایمرهللله  DG47و  :RW01د للله ذو اولیللل 31
سللهن گللراد ( 1دقیقل ) ،د لله ذو  31سللهن گللراد (8
دقیق ) ،د ه گس ر
گس ر

شناسببایي مولکببولي ببباکتریهببا :بللرا شمهسللهی
بللهک ر هلله ب ل رو

گسلل ر

ب دت

م ل  20درجل سلهن گلراد

از فریلزر خللهرج شللد و در د لله

لیط قللرار داد شللد تلله کلله مً ذو شلود .پل

از آ

للدداً ب ل للدت ی لک شللب در فری لزر م ل  20درج ل

 72سهن گراد ( 2دقیقل ) و د له

ن هی  72سهن گراد ( 80دقیق ).
صو  PCRبر رو

سپ

صول ک بهند

آگلهرز بلرد شلد.

شخص و بدو اسمیر داشل

بلرا

توال یهب ب شرک زیس فمهورا ارسه شد .برا ت یلۀ
و ان ه الک روفورز0/2 ،گر از آگهرز بله تلرازو وز
شد و  2س س بهفر  TAE 8 xبل آ اضلهف شلد (بلرا
ت یۀ بهفر  1/11 ،80Xگر تری

بلهز  8/81 ،یال لی لر

اسید اس یک گمسیه و  0/97گر  Na2EDTAخالوط
شد سپ

ح

رسهند شد) سپ

الو بله آ
ح

قطلر بل  800سل سل

کل ب  20س س رسهند شد و

بر رو هی ر قرار داد شد ته آگلهرز بل طلور که لل حلل

فصامه عام  -پژوهش زیس شمهس

800

شود و

او که مً ش هف شلود .بعلد از ایمکل

کم خمک شد 1 ،یکرولی ر رن
و

الو

 ،ب آ اضهف شد

للوا ارلللن بلل آرا لل داخللل سللیم ریخ لل شللد،

ب طور ک حبه تشکیل نشود .سلپ

سلیم

حلهو

یکروارگهنیس هه ،سه پم

 ،شمهر  ،81تهبس ه 8931

تایج.
جداسازی الکتوباسيلوس ها از سرکه :از دو نوع سرک
(یک نمون سرک سیب و دو نمون سرک ان ور) 82 ،نلوع
جدای بهک ر (شش جدای از سرک سیب و شلش جدایل

آگللهرز معقدشللد بعللد از درآورد شللهن  ،در تهنللک

از سرک ان ور) جداسهز شد .تصهویر کام هه تعداد

الک روفورز ب صورت افق قرار داد شد .بهفر TAE 8 X

از آ هه در شکل  8-Aنشه داد شد اس .

ب آرا

در تهنک ریخ شلد تله حلداقل چملد یال لی لر

رو سطح

را بپوشهند .از کایۀ نمون هله  PCRشلد ،

 9تلله  1یکرولی للر برداشلل شللد و بلله  8یکرولی للر بللهفر
بهرگرار

خاوط شد و ب آرا ل وارد چههلکهله

جداسازی الکتوکوکوس هبا از سبرکه :بله توجل بل
ایمک راحل جداسهز الک وکوکو هه سل بلهر تکلرار
شد ،بهاینحه هیچ بهک ر در

یط  M17رشد نکرد.

آزمایش کاتاالز و ر گ آميبیی گبر  :پل

از ت یلۀ

شد .تهنک الک روفورز ب مبل جریله بلر وصلل شلد،

کشلل خللهلص ،آز للهیشهلله کهتللهالز و گللر بللرا

ب طور ک چههک هه ب طرف قطلب م ل بهشلد .ول له

بهک ر هه جداشد ان ه شد .تمه بلهک ر هله کهتلهالز

دس ه الک روفلورز بلر رو  800بل لدت حلداقل نلی

م  ،گلر ثبل

سهع تمظی شد.

الک وبهسللیلهلله ه ل خللوان دارد .تصللهویر یکروسللکپ

و یال ا شلکل بودنلد .ایلن ن لهی بله

تعداد از آ هه بعد از رن

آ یز گر  ،در شکل B-8

آ د اس .

شکل  )A( -8کام هه الک وبهسیاو هه جداشد از انواع سرک هه )B( ،تصویر رن
( )Cتغییر رن

آ یز گر الک وبهسیلهه جداسهز شد از سرک هه

یط قمد به رشد بهک ر

جداسهز و شمهسهی

ولکول بهک ر الک وبهسیاو بروی

از سرکۀ بو

آزمایش تخمير کربوهيبدرات هبا :ن لهی

808

سایر آزمایش های بيوشيميایي :بلهک ر هله شلمهر

ربلوط بل

آز و تخمیر کربوهیدرات هه در جدو  2و تصویر از
تغییر رن

یط کش

 88 ،80 ،3 ،1 ،7 ،1 ،1 ،1و ( 82جللدو  )2در د لله 81
سهن گراد رشد کردند .بهک ر شمهر  82نیلز در د له

قمد در شلکل  1-Cنشله داد

 11سهن گراد رشد کرد .تمه بهک ر هه در غاظل هله

شد اس .

خ اف نمک و در  1/1 pHو  1/1رشد کردند.
جدو  -2ن هی

ربوط ب آز و تخمیر کربوهیدراتهه

هنی و

-

+

+

-

+

+

+

-

+

+

هل وز

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

گهالک وز

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

رافیموز

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

هنوز

-

-

+

-

-

-

+

-

+

-

-

گزیاوز

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ضعیف

ضعیف

+

-

+

-

-

+

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

؟

+

؟

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

+

+

+

+

+

+

+

گهز دار

بدو گهز

گهز دار

گهز دار

L. plantarum
L. brevis

L. plantarum

L. plantarum

L. plantarum
L. brevis

-

سهکهرز

-

-

+

+

+

+

+

-

-

+

گهز دار

+

-

الک وز

-

-

-

+

+

+

+

-

+

L. plantarum
L. brevis

+

+

+

قمدهه

جدای 8

جدای 2

جدای 9

جدای 1

جدای 1

جدای 1

جدای 7

جدای 1

بدو گهز

3

80

88

82

L. brevis

جدای

جدای

جدای

جدای

آرابیموز

+
ضعیف

-

ضعیف

را موز

-

-

-

ترههلوز

؟

؟

-

ساوبیوز

-

دو سی و

-

-

ابیوز

+

+

+

ازی وز

+

+

-

-

سهلیسین

-

+

+

+

ضعیف

ضعیف

فروک وز

+

+

+

+

+

گاوکز

بدو گهز

گهز دار

گهز دار

گهز دار

بدو گهز

گهز دار

L. brevis

L. plantarum

L. plantarum
L. brevis

L. brevis
L. plantarum
coryniformis

L. brevis

L. plantarum

+

+

گون هه
پیشبیم شد

+
ضعیف

ضعیف
+

+

ضعیف

+
ضعیف

+
ضعیف

؟ :مظور نه شخص بود آز و در این خصوص اس .

فصامه عام  -پژوهش زیس شمهس
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شکل  -2الک روفورز

یکروارگهنیس هه ،سه پم
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صو  PCRبهک ر  .س و سم چپ بیهن ر نشهن ر به انداز ( ،)1kbس و هه شمهر گرار شد از  8ته  7ب ترتیب

ن هی  PCRجدای هه را به آغهزگرهه  F27و  ،R8132س و هه شمهر گرار شد از  1ته  89ب ترتیب ن هی  PCRجدای هه را به آغهزگرهه
 DG47Fو  ،RW01Rس و  81کم ر م
شناسایي باکتری ها با استفاده از  PCRو توالي یبابي:

آز هیش واکمش زن یر ا پا راز ( )PCRبرا

sr

 81DNAجدای ل هلله  1 ،8و  82ان لله شللد و

نشه

دهد.

پژوهش نیز به اس هد از

خللهلص الک وبهسللیاو

لیط کش  MRSکامل هله
بلل دسلل

آ للد ،سللپ

بللرا

صللو

شمهسللهی از آز للهیشهلله بیوشللیمیهی از جما ل قمللدهه

 PCRبللرا تأییللد تشللخیص ،تللوال یللهب شللدند .ن للهی

اسلل هد شللد .در پللژوهشهلله

خ اللف نیللز از ایللن

حهصل از  ،PCRتوال یهب و اس هد از ابزار پهی ا برا

آز هیشهه اس هد ل شلود ولل نلوع و تعلداد قملدهه

جس و بره ن

هه

وضع (باس ) ،81نشه داد ک

این سل سلوی  ،الک وبهسلیاو بلروی

هسل مد .تصلهویر

هه در شکل  2نشه داد شد اس .

هوت اس  .هرچ تعداد قمدهه بیش ر بهشد بله

ب کهررف
اطمیمه بیش ر

توا گونۀ بلهک ر را شلخص کلرد

ول برا تشخیص ن لهی بیشل ر از رو هله
هنمد  PCRو  RAPD81اس هد

بحث و تيجهگيری.

شود؛ زیلرا در برخل

وارد ن هی آز هیش هه قمد به آنچ در ک له برگل

تللهکمو از للواد غللرای
تخمیللر

ولکلول

للهوت ب ل ویللژ غللراهه

آ د اس  ،هوت اس ؛ همه گون ک الک وبهسلیاو

هنمللد کیمچل کللر ا ( ،)28پهئوکلله چیم ل

شلخص شلد بلروی

( ،)22سللوردو ( ،)29پمیللر ( )21و دی للر

صللوالت

لبم  ،بهک ر هه اسید الک یک جداسلهز شلد انلد .در
ملهب خ اللف بللرا جداسلهز بلهک ر هله از
کش  MRSاس هد شد سپ
ولکول الک وبهسلیو

للیط

شمهسلهی بیوشلیمیهی و

هله ان له گرف ل اسل  .در ایلن

شمهر  8ک به آز هیش ولکلول
اس  ،ا ه ن هی

ربوط ب قمد ساوبیوز

لهوت اسل  .در

اغاب پژوهشهه هدف از جداسلهز بلهک ر هله اسلید
الک یک ،غربه گر سلوی هلهی بلود اسل
خهصلی

کل دارا

پروبیللوتیک انلد و یلله توانلهی بللهالی در ان لله

عماکرد خهص نظیر تولید گهبله دارنلد .سلپ

از آ هله

ولکول بهک ر الک وبهسیاو بروی

جداسهز و شمهسهی

از سرکۀ بو

برا تولید غراهه عما را اس هد شد اس .

دربللللهر جداسللللهز الک وبهسللللیاو
گزار

809

بلل عمللوا یللک پروبیوتیللک ،وجللود ایللن بللهک ر در

از سللللرک

هه کم وجود دارد .در یلک نمونل از سلرک

سللم چیملل چ للهر نللوع الک وبهسللیاو فر م للو ،81

سرک هه سم

عمو براین ،به ب یم سهز شرایط رشلد سلوی هله بلو
توا از آ هله بلرا تولیلد غلراهه عما لرا اسل هد

بوچمر  ،87کهزئ  81و پمن لهرو  83شمهسلهی شلد اسل

کرد.

( .)7تللهکمو  ،بللر سللرک هلله س لیب و ان للور پژوهش ل

تشکر و قدردا ي

صورت ن رف  .به توج ب ایمک این سرک هله بل صلورت
شوند و بل دلیلل خواصشله طلب

سم

در ایرا ت ی

سم

نیز صلرف آ هله را توصلی کلرد اسل  ،در ایلن

پژوهش سع شد به بررس سرک هله بلو  ،وجلود یله
عد وجود بهک ر هه اسید الک یلک بررسل شلود .بل
بهک ر هه اسلید الک یلک از نظلر خلواص

دلیل اهمی

پروبیوتیک  ،کهربرد این بهک ر هه در صلمهی غلرای رو
ب افزایش اس  .ا روز صرف کممدگه بل ارتبلهط بلین
اهمیل

غرا و سلم

ل دهملد و غلراهه عماکلرد

طرفدارا بسیهر در بلین صلرفکمملدگه پیلدا کلرد
و تولیلد ایلن نللوع غلراهه در حله افلزایش اسل ؛

اسل

بمهبراین شمهسلهی بلهک ر هله بلو

و بررسل توانلهی

آ هه از نظر خواص پروبیوتیک  ،بل مظلور غربله گلر
اس .

سوی ههی ک توانهی بهالی دارند ،بسیهر

ن للهی ایللن پللژوهش نشلله داد ک ل از س ل بللهک ر
شمهسهی شد به رو
بهک ر

ولکول ( PCRو توال یلهب ) ،دو

عاق ب سلرک سلیب و یلک بلهک ر

عالق بل

سرک ان ور بود .به بررس بیشل ر سلرک هلهی کل لهد
اولی و رو

تولید آ هه

هد اولی و رو

هوت اس

توا ب ارتبهط

تولید به تعداد و تموع بهک ر هه اسید

الک یک ،پ برد.

جداسهز الک وبهسیاو بلروی
گزار

نشد اسل

از سلرک تلهکمو

و طهلعل حهضلر اوللین گلزار

در

ایلن رابطل اسل  .بله توجل بل توانلهی ایلن الک وبهسلیل

ایرا ارز

غرای آ هه را بهال

بلرد.

این طهلع به کمک لهل دانشل ه اصل ه و طلر
راهبرد شمهر  30/37111ان ه شد اس .
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1

- Saccharomyces cerevisiae
- Acetobacter
3
- Gluconobacter
4
- Functional food
5
- Lactic acid Bacteria (LAB)
6
- Antibios
7
- Lactobacillus spp
8
- Bifidobactrium spp
9
- Sigma –aldrich
10
- Lactococcus
11
- Nystatin
12
- Polymerase Chain Reaction (PCR)
13
- Freeze- thaw
14
- BLAST
15
- Randomly Amplified Polymorphic DNA
16
- Lactobacillus fermentum
17
- Lactobacillus buchneri
18
- Lactobacillus casei
19
- Lactobacillus plantarum
2

از سرکۀ بو
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Abstract
Introduction: Vinegar is a popular condiment in the world that different materials and methods
have been used to produce it. In Iran natural vinegar is also prepared mostly in a traditional way
by using different fruits such as grapes and apples. Natural vinegar has beneficent properties
and because of this, it is recommended to be used by traditional and Islamic medicine. Vinegar
contains acetic acid bacteria, lactic acid bacteria and yeast. Acetic acid bacteria and yeasts are
involved in the production of vinegar and lactic acid bacteria improve the flavor of vinegar. The
aim of this study was isolation and identification of lactic acid bacteria especially Lactobacillus
brevis from traditional vinegar.
Materials and methods: After collecting a few traditional vinegars, the vinegar samples
cultured for isolation of lactic acid bacteria on MRS broth and agar media contained nystatin as
an anti-yeast antibiotic. Then some microbiological tests including catalase, gram staining and
fermentation of carbohydrates were performed. Then, they were cultured at different
temperatures, pH and different concentrations of salts. Finally, three isolates bacteria with
biochemical properties of Lactobacillus brevis were evaluated by16 srDNA gene amplification.
Results: Twelve lactobacilli were isolated from three vinegar samples. All isolated bacteria
were catalase-negative and gram-positive. They could be able to grow at pH around 4.5 and 5.6,
and at 2, 4 and 5.6% of salt concentrations. Most of the bacteria grew at 15 oC, whereas one
isolated grew at 45oC. Sequencing and Blast results showed that the three strains are
Lactobacillus brevis.
Discussion and conclusion: Lactobacillus brevis and Lactobacillus plantrum were found in
traditional vinegars. Although isolation of Lactobacillus plantrum from vinegar was reported
previously, as far as we could determine, it is for the first time that we could isolate
Lactobacillus brevis from vinegar.
Key words: Vinegar, lactic acid bacteria, Lactobacillus brevis
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