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 هاتهترین یافمهم

هاي الکتوباسيلوو  خملرتير  از کشت خطي جدايهداراي پرايمر اختصاصي  PCRيابي محصوالت نتايج توالي

هاي اطالعاتي منجر به تعللن هاي موجود در پايگاههاي مذکور با دادهپس از مقايسه توالي حاصل از آرد نان سنگک

ود در اين خملرتر  گرديد. ارزيابي اسلديته قابيل تلتير غالب موج الکتوباسلوو عنوان به پالنتاروم الکتوباسلوو 

خملرتر  نلز نشان داد که استفاده از آغازگر مذکور، قابولت کنتير  تمملير خملرتير  را در مقايسيه بيا تمملير 

تصادفي خملرتر  حاصل از آرد نان سنگک داراست. از آنجا که ايين آغيازگر، نزدي يي و قرابيت بلشيتري بيا فويور 

خملرتر  در صينعت نيانوايي کشيور عنوان کشت آغازگر اختصاصي توان از آن بهد گندم ايران دارد ميمل روبي آر

   منظور ارتقاء کلفلت و زمان ماندگاري نان استفاده نمود.به

 

 غالب   الکتوباسلوو داراي پرايمر اختصاصي، آغازگر  PCRخملرتر ، آرد نان سنگک،  :کليدیهای واژه
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 غالب موجود در خملرتر  حاصل از آرد نان سنگک الکتوباسلوو  جداسازي و شناسايي آغازگرهاي عنوان:
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکميلی )مشتمل ب

 

جفت بازي جهت شناسيايي پرگنيه  155داراي پرايمر اختصاصي با توالي هدف  PCRژ  ال تروفورز محصوالت 

( در 9)اليين  حاصيل از آرد نيان سينگکهاي غالب موجود در سوسپانسيلون مل روبيي خملرتير  الکتوباسلوو 

حاصل از کشيت خيال   DNAهاي کنتر  مثبت حاوي ( و همچنلن نمونه5مجاورت مارکر صد جفت بازي )الين 

Lactobacillus spp.  (.3( و کنتر  منفي يا فاقد باکتري )الين 4)الين   

 

 اهميت موضوع

فرايند صنعتي توللد خملرتر  به ش ل تمملر کنتر  شده و با اسيتفاده از کشيت آغيازگر اختصاصيي صيورت 

هاي کولدي خملرتر  هاي زيادي با هدف توسعه ابزارهايي که ام ان غربالگري مل روارگانلسملذا پژوهشگلرد. مي

هياي نيانوايي را فيراهم اي و جايگزيني آنها با افزودنيينزيمي، ضد مل روبي، تغذيههاي آگلري از قابولترا براي بهره

 آورد به اجرا در آمده است. مي

 

 )شرح مساله(مقدمه 

ي آغيازگر الکتوباسيلوو  غاليب موجيود در خملرتير  حاصيل از آرد نيان هدف از انجام اين پژوهش، شناساي

عنوان آغازگر اختصاصي در فرآوري اين نيان بيود. پيس از تهليه هاي بالقوه آن بهمنظور استفاده از قابولتسنگک به

با استفاده  هاي الکتوباسلوو  موجود در آنخملرتر  از آرد مورد استفاده در توللد نان سنگک، فوور غالب باکتري

منظيور شناسيايي آغازگرهياي ميذکور از هاي کشت اختصاصي، جداسازي شد. در ادامه بيهاز کشت خطي در محلط

داراي پرايمر اختصاصي براي اين جنس باکتريايي استفاده به عمل آمد. تايلد شناسيايي ايين آغازگرهيا  PCRرو  

   ا صورت پذيرفت.يابي آنهو توالي PCR نلز پس از ژ  ال تروفورز محصوالت

 


