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خمیرترش یک سیستم بیولوژیکی بسیار پیچیده می باشد که اساس تشکیل آن همزیستی بین فلور میکروبی آرد و باکتري هـاي       

الکتوباسیلوسی است که به عنوان آغازگر اختصاصی و به دالیل خاصی نظیر بهبود عطر، طعم، زمان ماندگاري، ارزش تغذیه اي و یا 

قابلیت باکتري هاي اسید الکتیک موجود امروزه . حتی ایجاد خواص سالمتی بخش در فرایند تخمیر نان مورد استفاده قرار می گیرند

، در خمیرترش به عنوان نگهدارنده هاي زیستی جهت ممانعت از فساد میکروبی فراورده هاي نانوایی و یا سایر محصـوالت غـذایی  

در این پژوهش پس از انتخاب یک نمونه  خمیرترش سنتّی با توانایی افـزایش زمـان مانـدگاري    . روز به روز در حال افزایش است

. تام میکروبی از این پرگنه ها استخراج گردید DNAنان و کشت آن بر روي محیط اختصاصی جهت دستیابی به پرگنه هاي خالص، 

در مرحله بعد با انجام واکنش زنجیره اي پلیمراز توسط پرایمرهاي اختصاصی، شناسایی آغازگرهاي الکتوباسیلوس غالـب موجـود   

سپس به منظور تعیین دینامیک جمعیـت ایـن آغازگرهـا تحـت تـاثیر      . مورد تایید قرار گرفت PCRدر آن با توالی یابی محصوالت 

در ادامه بررسی خاصـیت ضـد روپینسـی ایـن     . ژل الکتروفورز شیب دمایی استفاده به عمل آمد - PCRشرایط مختلف تخمیر از 

Multiplexبـه کمـک آزمـون   باسـیلوس لیچنیفـورمیس   و باسیلوس سوبتیلیس آغازگرها در برابر عوامل مولّد روپینس یعنی  PCR 

 کهجدا شده مورد تایید قرار گرفت الکتوباسیلوس پالنتاروم بر اساس نتایج به دست آمده خاصیت ضد روپینسی . صورت پذیرفت

با توجه به حساسیت و اختصاصیت آزمون هاي مورد استفاده و همچنین با در نظر گرفتن محدودیت هاي آزمون هاي مبتنی بر کشت 

می توان از این آغازگر که داراي قرابت زیادي با فلور میکروبی آردهاي گندم ایران و داراي توانایی ضد میکروبی بـاالیی در برابـر   

عوامل مولّد روپینس است به عنوان آغازگر اختصاصی خمیرترش در شرایط بهینه تعیین شـده در ایـن پـژوهش، جهـت فـرآوري      

.صنعتی نان در کشور استفاده نمود


