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روپینس پس از کپک  زدگی، مهم ترین دلیل کاهش زمان ماندگاري میکروبی نان است که معموال توسـط گونـه هـا ي باسـیلوس          

کنترل رشد گونه هاي باسیلوس در نان به دلیل ایجاد اندوسـپور   .رخ می دهدباسیلوس لیچنیفورمیس و باسیلوس سوبتیلیس  به  ویژه

لـذا شناسـایی ایـن    . توسط این باکتري ها که داراي درجه  پایداري بی نظیري در مقابل تنش هاي محیطی می باشد، بسیار دشوار است

غذاییغذایی  صنایعصنایع  دانشکدهدانشکده  غذایی،غذایی،  صنایعصنایع  وو  علومعلوم  ::آموزشیآموزشی  گروهگروه

--  ::))باشدباشد  شدهشده  ثبتثبت  کهکه  صورتیصورتی  دردر((  اختراعاختراع  ثبتثبت  شمارهشماره

- -   ؟؟داریددارید  آنآن  سازيسازي  تجاريتجاري  صورتصورت  دردر  خودخود  دستاورددستاورد  فروشفروش  قیمتقیمت  برايبراي  پیشنهاديپیشنهادي  آیاآیا

017  32269320:     مدیریت امور فناوري و کارآفرینی دانشگاه

لـذا شناسـایی ایـن    . توسط این باکتري ها که داراي درجه  پایداري بی نظیري در مقابل تنش هاي محیطی می باشد، بسیار دشوار است

Multiplexتوسعه  .می باشدعوامل در خمیر نان از اهمیت زیادي برخوردار  PCR  مـوثرترین آزمـون مبتنـی بـر     به عنوانPCR  در

چرا کـه در آن، بـیش از یـک تـوالی     این آزمون ها شده است  در زمان انجامزیادي شناسی مواد غذایی سبب صرفه جویی  میکروب

DNA بنابر این، امکان تشخیص همزمان چندین میکروارگانیسم در نمونه مورد بررسی . هدف در هر واکنش تشخیص داده می شود

و باسـیلوس سـوبتیلیس   در این پژوهش جهـت طراحـی پرایمـر بـراي دو بـاکتري       .، امکان پذیر می گرددPCRبا انجام یک آزمون 

Sبه دلیل قرابت بسیار نزدیک و وجود توالی هاي حفاظت شده مشابه در ژن باسیلوس لیچنیفورمیس  rRNA16    آنها بـه ترتیـب از

براي تشخیص منفرد  PCRسپس آزمون هاي . ژن  پیش ساز توکسین سوبتیلیزین و ژن مولّد آنزیم فسفوپنتتئین ترانسفراز استفاده شد

محدوده تشخیص، در ادامه، ). 1شکل(و توام عوامل مولّد روپینس، با تغییر غلظت امالح و دماي اتصال پرایمر بهینه سازي گردیدند 

Multiplexو  PCR آزمون هايیی آاختصاصیت و کار PCR  طراحی شده باDNA  استخراج گردیده از خمیر آلوده شده با سویه هاي

با توجه به حساسیت و اختصاصیت این آزمـون بـراي تشـخیص عوامـل     . ارزیابی قرار گرفتورد وابسته و غیر وابسته م میکروبی

توان از آن براي معرفی می اصلی مولّد روپینس در خمیر نان و همچنین با در نظر گرفتن محدودیت هاي آزمون هاي مبتنی بر کشت 

.یک روش استاندارد استفاده نمود

     

در آزمون هاي بهینـه سـازي    PCRژل الکتروفورز محصوالت  -1شکل

بـا اسـتفاده از   ) 4الین ( Multiplexو ) 2و  1الین هاي ( Simplexشده 

پرایمرهاي طراحـی شـده بـراي تشـخیص اختصاصـی عوامـل مولّـد        

). 3الین (جفت بازي  100روپینس در مجاورت مارکر 


