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فصلنامه علمی ـ پژوهشی

مطالعه امکان ورود باکتری  Listeria monocytogenesبه حالت زنده اما غیرقابل
کشت در آب نمک ،در فرایند تولید ماهی شور
مهدی ذوالفقاری ،1مسعودرضائی ،*2مهدی فروزنده مقدم ،3اشرف محبتی مبارز ،4هدایت حسینی
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 - 1دانشجوی دکتری،گروه فرآوری محصوالت شیالتی ،دانشکده علوم دریایی ،دانشگاه تربیت مدرس ،نور
 - 2استاد ،گرو ه فرآوری محصوالت شیالتی ،دانشکده علوم دریایی ،دانشگاه تربیت مدرس ،نور
 - 3دانشیار ،گروه بیوتکنولوژی پزشکی ،دانشکده علوم پزشکی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران
 - 4دانشیار ،گروه باکتریشناسی پزشکی ،دانشکده علوم پزشکی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران
 - 5استاد ،گروه صنای ع غذایی ،دانشکده وانستیتوتغذیه وصنای ع غذایی ،دانشگاه شهیدبهشتی ،تهران
پذیرش94/12/11 :

دریافت94/09/18 :

*نویسنده مسئول مقالهrezai_ma@modares.ac.ir :

چکیده:
باکتری  L. monocytogenesاز جمله پاتوژنهای با منشأ مواد غذایی است کهه مااومهت بهاالیی در
برابر شرایط نامساعد محیطی دارد .این پاتوژن میتوانهد در شهرایط نهامطلوم محیطهی وارد تالهت
« زنده اما غیرقابل کشت» ( ) VBNCشود .مطالعه تاضر با هدف بررسی امکان ورود این پهاتوژن بهه
تالت  VBNCدر شرایط شوری باالی آم نمک که در فرایند تولید مهاهی شهور اسهتهاده مهیشهود،
انجام شد .بهدین منوهور امکهان ورود بهاکتریL. monocytogenesATCC 19115بها غلوهت اولیهه
 1/12×107در سههه تیمههار آم نمههک 30درصههد ( ،) ES30آم نمههک  10درصههد ( ) ES10و شههرایط
گرسنگی کامل باکتری ( ) DEطی دوره زمانی  8روز،به تالت VBNCبررسی شد .برای اثبهات زنهده
بودن بهاکتری از روش بررسهی بیهان ژن 16S rRNAباکتریبها روشRT-PCRاسهتهاده گردیهد .نتهای
به دست آمده نشان داد که باکتری بررسی شهده در تیمهار  ES30و  DEدر روز سهوم پها از تلاهی
قابلیت کشت خود را از دست داده و وارد تالت  VBNCشهدند .طبها ایهن نتهای ورود بهه تالهت
 VBNCدر تیمار  ES10در روز پنجم پا از تلای اتهاق افتاد .این نتای نشان مهیدههد کهه امکهان
ورود باکتری  L. monocytogenesطی فرایند تولید ماهی شهور و مهاهی دودی و یها ههر فهراورده
غذایی شور شده دیگر ،به تالت  VBNCو عدم توانایی تشخیص با استهاده از روشههای اسهتاندارد
موجود ،وجود دارد.
کلید واژگان :نمک ،زنده اما غیرقابل کشت ( ،Listeria monocytogenes ،) VBNCماهی شور
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ورود این پهاتوژن بهه بهدن انسهان غهذاهای آلهوده بهه آن

مقدمه
 Listeria monocytogenesعامههل

است ،کنترل کیهیهت محصهوالت غهذایی از نوهر ت هور

بیماری لیستریوزیز ،یک عهونت جهدی بها میهزان بسهتری

این پاتوژن اهمیت بهاالیی دارد .نکتهه مهمهی کهه در ایهن

شدن و نرخ مرگ و میر باال اسهت کهه بههطهور عمهده بها

میان توجه بسیاری از صهات نوهران را بهه خهود جله

مصهرف مههواد غهذایی آلههوده بهه انسههان منتاهل مههیشههود

کرده این است که به تازگی مباتثی پیرامون تحمهل بهاالی

) .(Baars, 2012افهههزایس اسهههتهاده از غهههذاهای آمهههاده

این پاتوژن در برابر تنسهای محیطی و سهازگاری جاله

مصهههرف  )RTE( 1بهههاکتری  L. monocytogenesرا بهههه

توجه ایهن بهاکتری مطهرد شهده اسهت .تحایاهات نشهان

خطههری جههدی تبههدیل کههرده اسههت .زیههرا ایههن پههاتوژن

می دهد که این پاتوژن در صهورت قرارگیهری در معهر

می تواند محهدود ة وسهیعی از شهرایط تهنسزای محیطهی،

برخی عوامل نامساعد محیطی می توانهد وارد یهک تالهت

نویر دمای پایین pH ،اسیدی و اسهمالریته بهاال را تحمهل

فیزیولههوژیکی خههاد شههود کههه در ایههن تالههت بههاکتری

کند .طبا گزارش مرکز کنترل و جلوگیری از بیمهاریههای

قابلیت کشت خود را از دسهت داده ولهی همانهان زنهده

اروپههها ( )EFSA -ECDC2در سهههال  ، 2006لیسهههتریوزیز

باقی می ماند کهه در اصهطالد بهه ایهن تالهت بهاکتریهها

پنجمین عهونت زونوتیک شایع در اروپا بهوده کهه تهدود

«  Viable but non culturableیا زنهده امها غیرقابهل کشهت

 28درصد مرگ و میر ناشی از پهاتوژنههای بیمهاریههای

( »)VBNCگوینههد) .(Li et al., 2014ایههن مسهه له زمههانی

اسهت (EFSA,

اهمیت پیهدا مهیکنهد کهه بهدانیم روشههای اسهتاندارد و

) .2015این سازمان در ژانویه سهال  2015اعهالم کهرد کهه

متداول موجود برای کنتهرل کیهیهت ایهن بهاکتری و سهایر

لیسههتریوزیز بههین سههالهههای  2012تهها  2013تههدود 8/6

باکتری ها بر مبنای قابلیت کشت ،تکثیر و تشهکیل کلهونی

درصد افزایس یافته که این افهزایس طهی  5سهال گذشهته

آنها در محیطهای کشت استاندارد شهده بنها شهده اسهت.

ادامه داشته اسهت .طبها ایهن گزارش ،بها وجهود افهزایس

بنابراین باکتری در تالت  VBNCطهی فراینهدهای کنتهرل

L.

کیهیت قابل تشهخیص نخواههد بهود) .(Oliver, 2010نکتهه

 ، monocytogenesبههه نههدرت بههیس از تههد اسههتاندارد

جال

توجه این است که بسیاری از فراینهدها و شهرایطی

سالمت غذایی در غهذاهای آمهاده مصهرف تشهخیص داده

که انسان بهمنوور افهزایس مانهدگاری مهواد غهذایی یها از

(Prevention and epidemiological report,

فراوری محصوالت نویر تغییر  ، pHکهاهس فعالیهت آبهی،

).2014طبا گزارش  EFSAایهن پهاتوژن اگر هه غیرشهایع

کههاهس یهها افههزایس دمهها ،شههور کههردن و غیههره اسههتهاده

است  ،اما عهونت شدید و خطرناکی می دههد کهه در زنهان

مهیکنههد،ممکن اسههت بههاکتری را بههرای ورود بههه تالههت

باردار و افراد باالی  65سال بسهیار مههم و کشهنده اسهت

 VBNCمجبور کند).(Pinto et al., 2011

پهاتوژن فرصههت طله

غذازاد در انگلهیا ناشهی از ایهن بهاکتری

لیسههتریوزیز در انسههان ،عامههل ایههن بیمههاری ،یعنههی

شهده اسهت

برخی گزارش ها از ته ظ قدرت پاتوژنی در این قبیهل

) .(Jakobsson, 2014با توجه بهه اینکهه از عمهده راهههای

سلول ها تکایت دارد .بهطوریکه گزارش شده است طهی
فرایند پاستوریزاسیون باکتری ممکن است قدرت رشهد و

1. Ready to eat

تشکیل کلونی را از دست بدهد  ،اما فرایندهای رونویسی و

2. European Food Safety Authority - European Control
Diseases Center
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ترجمه در آن صورت میگیهرد ) .(Oliver, 2010عهالوه بهر

امکان ورود باکتری  L. monocytogenesبه

این عنوان شده است که این سلولها ممکهن اسهت خهود

را افزایس میدهد ) ، (Cunningham et al., 2009امها اینکهه

پاتوژن محسوم نشوند  ،اما پا از مساعد شدن شهرایط و

این امکان در شوریهای باال نیز وجود دارد یا خیر بررسی

اتیهها و رسههی دن بههه تالههت متابولیسههم فعههال مههیتواننههد

نشده است.

ویژگیهای پاتوژنی خود را بروز دهند ).(Li et al., 2014

تالهت VBNC

تحایاات زیادی ت ور باکتری L. monocytogenesرا

این مس له زمانی اهمیت دارد که این باکتریها با تغییر

در محصههههوالت نمههههک سههههود شههههده گههههزارش

شههرایط بتواننههد اتیهها شههوند و بههه تالههت فعههال در

کرده اند.گزارشهایی دربارة ت ور ایهن بهاکتری در مهاهی

بیایند Coutard .و همکاران ( )2005گزارش کردند که انواع

کهال نمک سود شده و فیتوفهاگ دودی و تهازه

مختلهی از ویبریوها بیماریزایی خود را در

(Basti et

تالهت VBNC

) al., 2006ارائه شده است.پژوهسها ت ور باالی بهاکتری

تهظ میکنند و میتوانند باعث مرگ و میر و همانین اتیا

 L. monocytogenesرا در مهاهی سهالمون دودی و مههاهی

در موش شوند.

نمک سود شده را نیز گزارش کردهانهد

(Di Ciccio et al.,

یکی از عوامل مهم در فراوری مهواد غهذایی ،بههویهژه

) .2012ایههن ت ههور بههاکتری در فههراوردههههای مههاهی و

محصوالت دریایی از دیرباز ،استهاده از نمک بوده اسهت.

همانین قدرت ورود بهاکتری لیسهتریا بهه تالهت ، VBNC

محصهوالت شهور شهده  3یها نمهک سهود شهده 4بههعنههوان

لزوم پرداختن به مس له امکان ورود این باکتری بهه تالهت

محصوالت نیمه آماده تولید و مصرف میشوند.

VBNCرا بیس از پیس مشخص میکند.

این روش ها تنها بهمنوور افهزایس مانهدگاری اسهتهاده

با توجه بهه موضهوعات مهذکور  ،ههدف ایهن پهژوهس

نمیشون د ،بلکه ایجاد طعم مخصود در این فراوردهها نیز

بررسی امکان ورود باکتری  L. monocytogenesبه تالهت

مدنور تولیدکنندگان است .امروزه اسهتهاده از شهور کهردن

 VBNCطهی ت ههور در آم نمههک و در معههر

غلوههت

ماهی برای تولید فهراورده سهنتی مهاهی دودی هنهوز ههم

باالی نمک است.

کاربرد فراوانی دارد .مرتله اول تولید ماهی شور غوطههور
کردن آن در آم نمک اشهباع (تهدود  30درصهد) اسهت

مواد و روشها

 . 2009)(Valipour et al., 2011;Alipour et al.,مهاهی یها

سویه مورد مطالعه و کشت آن

فراوردة شور شده ممکن است مستایم وارد بازار مصهرف

بههاکتری  L. monocytogenesسههویه اسههتاندارد

شود یا برای دودی کردن استهاده گردد.

( 19115سروتایپ  ،)4bاز سهازمان پهژوهسههای علمهی و

ATCC

 Cappelierو همکههاران ( )2005گههزارش کردنههد کههه

صنعتی ایران بهصورت لیوفیلیزه تهیه شد .سپا باکتریها

باکتری  L. monocytogenesدر شرایط گرسنگی در دمهای

در محههیط  BHIبههراب بهههمههدت  24سههاعت در 37 ºC

اسهمتیک

گرمخانهگذاری شدند .سپا روی محیط  BHIآگار کشهت

پایین می تواند وارد تالهت  VBNCگردد.شهو

شدند و  24ساعت در  37 ºCگرمخانهگذاری شهدند .بعهد
یک کلنی خالص شده وارد محیط  BHIبراب شده و پها

3. Brine
4. Salted
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در ºC

باکتریهایی نیهز روی محههیط  BHIآگهار صهورت گرفههت و

از  24ساعت گرمخانهگذاری در انکوباتور شیکردار

 37با  200 rpmدر ویالهای  1/5میلیلیتری به نسبت 100

پلیت ها پا از  48سهاعت انکوباسهیون شهمارش شهدند.

میکرولیتر باکتری ،به همهراه  15درصهد گلیسهرول

جهههذم  0/4در تهههدود  6سهههاعت پههها از تلاهههی

در ºC

 - 70نگهداری شدند.

بهدست آمد.

آزمونهای تأییدی باکتری

آمادهسازی محیطهای مورد بررسی

در ایههن تحایهها بهها وجههود اینکههه سههویه مههورد مطالعههه ،

بهمنوور بررسی رفتهار بهاکتری در محهیطههای  Invitroاز

بهعنوان سویه اسهتاندارد از سهازمان پهژوهسههای علمهی

محیط های آم ماطر طبا پروتکلهای اسهتاندارد اسهتهاده

و صنعتی ایران تهیه گردید ،آزمهونههای متهداول و معتبهر

گردیهد) .(Besnard et al., 2002بههدین منوهور آم ماطههر

برای تأیید این باکتری انجهام شهد.به منوهور تأییهد بهاکتری

دیونیزه ابتدا اتوکالو شد و سپا سه تیمار مورد نور ایجاد

تهیه شده آزمون های رنگ آمیزی گهرم ،اکسهیداز ،کاتهاالز،

گردید .برای ایجاد تیمار شرایط گرسنگی از آم ماطهر بها

بررسههی همولیزکننههدگی روی آگههار خههون دار و بررسههی

 pHتدود  6استهاده شد .عکا العمل باکتری بهه شهرایط

ت ور ژن  16S rRNAاختصاصی ایهن بهاکتری بها آزمهون

مورد نور در  3تیمار آم نمهک 30درصهد (معهادل شهور

 PCRصورت پذیرفت.

کردن سنگین ماهی) ( ،)ES30آم نمک  10درصد (معادل

آمادهسازی باکتریها برای تلقیح به محیطهای کشت

شور کهردن سهبک) ( )ES10و آم ماطهر (( )DEپروتکهل

بهمنوور تلای محیط های مورد بررسی ،ابتدا باکتریهها از

استاندارد) در دمای محیط بررسی شد.

ذخیههره  - 70 ºCوارد محههیط  BHIبههراب شههده و پهها از

تلقیح باکتری به محیطهای مورد بررسی

انکوباسهیون در  37 ºCدر انکوبهاتور شهیکردار

باکتری ها پا از سانتریهیوژ در دمای اتاق بهمدت  5دقیاهه

یک شه

بها شههدت  ، 200 rpmروی محههیط  BHIآگههار کشههت داده

با سرعت  7000 rpmو شستوشو با سهرم فیزیولهوژی بها

شدند .پلیت های کشت داده شده بههمهدت  24سهاعت در

غلوت  1/12×107به محیطهای آماده شهده تلاهی شهدند.

 37 ºCانکوباس یون شدند .سپا یهک کلهونی خهالص بهه

نمونه برداری از تیمارها در زمان صهر (پا از تلاهی ) روز

 10میلیلیتر محهیط  BHIبهراب اسهتریل منتاهل شهد و در

 7 ، 6 ، 5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1و 8انجام شد .بهدین منوهور  100µlاز

انکوبههاتور شههیکردار بهها  200 rpmدر  37 ºCانکوباسههیون

هر نمونه بهمنوور بررسی کشت باکتریایی 1،میلیلیتر برای

شروع گردید .رشد باکتریهای مهورد نوهر بها اسهتهاده از

بررسی امکان کشتپهذیری مجهدد

در محهیط کشهت BHI

دستگاه اسهپکتروفتورمتر در  OD600 nmکنتهرل گردیهد و

براب و  1میلیلیتر بهمنوور استخراج RNAبهرای بررسهی

باکتری ها در جذم تهدود  0/4کهه معهادل تاریبها 5×107

بیان ژنها استهاده شد.

باکتری در هر میلیلیتر است ،برای تلاهی اسهتهاده شهدند.

کشت پذیری

در این میزان جذم باکتریها تاریبها در اوایهل تها اواسهط

در انتهای فرایند ترارت دهی نمونههها بههمنوهور بررسهی

مرتلههه رشههد لگههاریتمی مههیباشههند ).(Sue et al., 2003

ت ور بهاکتری ههای کشهتپهذیر روی محهیط  BHIآگهار

همزمان با بررسی میزان جذم با اسهپکتروفتومتر ،کشهت

غنیشده با  0/6درصد عصاره مخمر و  0/1درصهد سهدیم
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پیروات ،بهمنوور اتیای اتتمالی باکتری های زنده صهدمه

شد .سپا  200 µlکلروفهرم سهرد بهه آن اضهافه و  10تها

دیده و محیط اختصاصی لیستریا کروموژنیک آگهار کشهت

 15دقیاههه در دمههای اتههاق انکوباسههیون شههد و بعههد در

داده شدند .برای تعیین زنده بودن باکتریها از بررسی کیهی

 12000دور در دمای  2- 8 ºCسهانتریهیوژ گردیهد .سهپا

بیان ژن  16S rRNAاستهاده گردید.

الیههه شهههاف رویههی بههه تیههوم جدیههد منتاههل و 500 µl

بررسی ح ضور بـاکتری زنـده بـا اسـتفاده
 PCRژن

ایزوپروپانول سرد به آن اضافه شد .پا از نهد بهار سهر

از روشRT-

و ته کردن تیوم و  10دقیاه ا نکوباسهیون در دمهای اتهاق،

16S rRNA

برای بررسهی ت هور بهاکتری زنهده در تیمارههای مهورد

در  12000دور و دمای  2- 8درجه سلسهیوس سهانتریهیوژ

بررسی ،زمانیکه در نمونه دیگر باکتری قابهل کشهت روی

انجام شد .مایع رویی خهارج و  1میلهیلیتهر الکهل اتهانول

محیط  BHIآگار مشاهده نشهد ،از روش بررسهی بیهان ژن

 70درصهد سهرد (بها آم  )DEPCسههاخته شهده بهه پلههت

بهعنوان دقیاترین شاخص شناخته شده برای بررسی زنده

 RNAاضافه شد و در  7500 gبههمهدت  5دقیاهه در 2- 8

بودن باکتریها نیز اسهتهاده گردیهد) .(Oliver, 2010بهدین

درجه سلسیوس سانتریهیوژ گردید .مهایع رویهی خهارج و
پلت  RNAدر زیهر ههود در دمهای اتهاق خشهک شهدµl .

منوور از  RT-PCRژن  16S rRNAاستهاده شد .برای ایهن
هدف ابتدا  1میلیلیتر از نمونه گوشت همگن شده در دور

 100آم  55 DEPCدرجهه بهه پلههت  RNAاضهافه و پهها

 7000 rpmبهمدت  5دقیاه سانتریهیوژ شد و در ادامه پلت

از  10دقیاهه انکوباسهیون در  55درجهه  RNAتاصهل تها

تاصل که تاوی بهاکتری نیهز بهود  ،مهورد لیهز سهلولی و

زمان استهاده در  - 70 ºCنگهداری گردید.
برای تذف  DNAناشی از آلودگی با استهاده از کیهت

اسهههتخراج  RNAقهههرار گرفهههت و فراینهههد RT-PCRو

(DNase Iشرکت سیناکلون ،ایران) به شرد زیر استهاده گردید.

الکتروفورز طبا روش های مشرود در بخسههای مربهو

 - 1به ازای ههر  RNA 1 µgماهدار  1 µlبهافر

صورت پذیرفت.

MgCl2

) (10Xو  0/5 µlآنههزیم  DNaseافههزوده و بهها اسههتهاده از

استخراج  RNAباکتری
بهدین منوهور از کیهت توپازول(شهرکت توپهازژن کهاوش ،

 DEPCتجم نهایی را به  10 µlرسانده شد؛  - 2مخلو را

ایران) استهاده گردید که مراتهل آن بههطهور خالصهه بهه

در  37درجه سلسهیوس بههمهدت  30دقیاهه انکوباسهیون
گردیههد؛  - 3ماههدار  EDTA 1 µlبهها غلوههت  50 mMبههه

شهرد زیهر اسهت .پها از سهانتریهیوژ بهاکتری و خههروج
محههیط کشههت آن 100 µl ،آنههزیم لیههزوزیم بهها غلوههت

میکروتیوم افزوده و بهمدت  10دقیاه در  65 ºCبهمنوهور

ینههاز  Kبها غلوههت mg/ml

در RT PCR

 20 mg/mlو  10 µlآنهزیم پروت

توقف واکنس انکوباسیون شد RNA .تاصهل

 )SinaClon, Iran ( 10بهه بهاکتریهها اضهافه و بها سههمپلر

و سنتز  cDNAاستهاده گردید.

همگن شد .سپا بهمهدت  20دقیاهه در  37 ºCبههمنوهور

سنتز cDNA

لیز اولیه باکتری ها انکوباسهیون شهدند .بعهد  1میلهیلیتهر

بههرای انجههام  RT-PCRابتههدا نیههاز اسههت  cDNAاز روی

محلول توپازول به نمونه اضافه و  5دقیاهه در دمهای اتهاق

 mRNAموجود در نمونه  RNAاسهتخراجی سهنتز گهردد.

برای تهکیک کمهپلکاههای نوکل هوپروت ینی انکوباسهیون

بههههمنوهههور سهههنتز  cDNAاز کیهههت
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(PCRشرکت کیاژن ط

 30تها  60ثانیههه در  72درجهه سلسههیوس .مرتلهه  :3بههاز

صدرا  ،ایران) استهاده شد .بهدین

منوور  1 µlرندوم هگزامر به  10 µlاز  RNAتیمهار شهده

سرشت نهایی 5 :دقیاه در  72درجه سلسیوس.

با  DNase Iاضافه شهد و  5دقیاهه در  70 °Cانکوباسهیون

الکتروفورز محصول  PCRبا استهاده از ژل آگارز انجام

گردید .سپا نمونه روی یخ سرد شده و  10 µlاز محلول

شد و سپا بهوسیلة دستگاه ژل دا عکا برداری گردید.

آماده کیت سنتز  cDNAبه آن اضافه شد .این نمونه بهمدت

تجزیه و تحلیل آماری

 60دق یاه در  37 °Cانکوباسیون گردید .در نهایهت نمونهه

ایههن آزمههایس در قالهه

تاوی  cDNAسنتز شده میباشد.

پذیرفت .تمام آزمایس  2نوبهت تکهرار و ههر نوبهت بها 3

 cDNAسنتز شده بهمنوور انجام فرایند PCRاستهاده شد.

تکرار انجام شد .ترسیم نمودارها با اسهتهاده از نهرم افهزار

فرایندPCR

بهرای انجههام عملیههات  PCRاز کیهت
)((2Xشرکت کیاژن ط

طههرد کههامال تصههادفی صههورت

اکسل صورت پذیرفت.

Prim Taq Premix

صدرا) استهاده شد.

برای تهیه مستر میکا بهمنوهور

نتایج

انجهام عملیهات PCR

آزمونه ای همولیزکنندگی قدرت همولیز کردن باکتری روی

بهصورت زیر اجزای واکنس اضافه گردید:
پرمیکا پرایم تک به مادار  DNA ، 10 µlالگهو ، 3 µl

آگار خوندار را نشان داد .رنگآمیزی گرم  ،شکل باسیل گرم

مخلو پرایمر فوروارد و ریورس به مادار ( 1 µlهر کهدام

مثبت باکتری را نشان می دهد .نتای  PCRژن  16S rRNAکه

با غلوت  5پیکو موالر) و تجم نههایی بها اسهتهاده از آم

ژن اختصاصی است ،این باکتری را تأیید کرد.

دیونیزه استریل به  20 µlرسید .مخلو بهمهدت  10ثانیهه

بررسی کشت پذیری باکتریهـا در محـیط  BHIآگـار و

سههانتریهی وژ جزئههی شههد تهها قطراتههی کههه روی جههداره

محیط اختصاصی لیستریا در تیمار گرسـنیی در دمـای

میکروتیوپ بود ،تذف شود .سهپا ایهن میکروتیهوپ در

محیط

دستگاه  PCRقرار گرفت و تنویمات دستگاه بهصورت زیر

نتای بررسی کشتپذیری باکتری بررسی شهده در تیمهار

انجام شد.

گرسهنگی در دمهای محهیط در شهکل  1نشهان داده شههده
اسههت .طبهها ایههن نتههای  ،بههاکتری

تههوالی پرایمرهههای مههورد اسههتهاده در ایههن پههژوهس

L. monocytogenes

 19115در روز  3پهها از تلای ،کشههتپههذیری خههود را

بهصورت زیر بود ).(Tan et al., 2012
F:TTTAGTTGCCA GCATTTA GTTGG
R:GTGTGTA GCCCA GGTCATAA GG

ازدسههت داد .در ایههن روز بههاکتری لیسههتریا در محههیط
ا ختصاصی کروموژنیک و محیط  BHIغنیشهده بها سهدیم

مرتلههه  :1واسرشههت اولیههه  5دقیاههه در  94درجههه

پیرووات تشکیل کلنی نداد.

سلسیوس .مرتله  :2تکثیر  DNAبه تعداد  35رخه :الف)
واسرشهت  30ثانیهه در  94درجههه سلسهیوس م) اتصههال
پرایمر 30 :ثانیه در  50- 60درجه سلسیوس ج) گسهترش:
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شکل  1بررسی قابلیت کشت باکتری  L. monocytogenesدر محیط کشت اختصاصی کروموژ نیک و محیط  BHIآگار غنیشده در تیمار DE

طبا این نتای  ،این باکتری پا از عدم کشتپذیری بیهان

بررسی زنده بودن باکتری لیستریا در تیمار گرسـنیی در
دمای محیط با استفاده از روش

ژن  16S rRNAخود را ادامه داد که نشهان از زنهده بهودن

RT-PCR16S rRNA

باکتری داشت.

نتای بررسی بیان ژن  16S rRNAباکتری لیستریا در تیمار
گرسنگی در دمای محیط در شکل  2نشان داده شده است.

شکل  2نتای الکتروفورز  RT PCRژن  16S rRNAباکتری لیستریا در تیمار گرسنگی در دمای محیط

ماایسه نتای ارائه شده در شکل  1و  2نشان میدهد که

نتای بررسی کشتپذیری باکتری در محلول نمکی 10

باکتری در روز  3پا از تلای  ،وارد تالهت  VBNCشهده

درصد در شکل  3ارائه شده است .طبا نتای بهدست آمده

است.

این باکتری در روز  5پا از تلای کشتپذیری خود را در

بررسی کشت پذیری باکتری لیستریا در تیمار نمک 10درصد

محیط ههای اختصاصهی کروموژنیهک و محهیط  BHIآگهار
غنی شدهبا سدیم پیرووات از دست داد.
35
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شکل  3بررسی قابلیت کشت باکتری  L. monocytogenesدر محیط کشت اختصاصی کروموژنیک و محیط  BHIآگار غنیشده در
تیمار ( 10ESنمک  10درصد در دمای محیط)

نتایج بررسی بیان ژن  16S rRNAباکتری در تیمار نمک  10درصد

ط با این نتای ژن  16S rRNAدر این باکتری ،پا از اینکه

نتای بهدست آمده از بررسی بیان ژن  16S rRNAبهاکتری

باکتری قابلیت کشت خود را از دست داد  ،ادامه داشت.

لیستریا در تیمار  10ESدر شکل  4نشان داده شهده اسهت.

شکل  4نتای بررسی بیان ژن  16S rRNAباکتری لیستریا در تیمار ( 10ESنمک  10درصد در دمای محیط)
ماایسه نتای شکل  3و  4نشان میدهد که باکتری در این تیمار در روز  5پا از تلای وارد تالت  VBNCشده است.

نتایج بررسی کشت پذیری باکتری لیستریا در تیمار نمک

غنی شده با سدیم پیرووات ،این باکتری در روز  3پها از

 30درصد

تلای به محیط تاوی  30درصد نمک  ،کشتپذیری خهود

طبا نتای به دست آمده از بررسی کشهتپهذیری بهاکتری

را از دست داد .این نتای در شکل  5نشان داده شده است.

لیسههتریا روی محهههیط

اختصاصههی کروموژنیهههک و BHI
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شکل  5نتای روند تغییر کشتپذیری باکتری L. monocytogenesدرتیمار ( 30ESمحلول نمکی 30درصددر دمای محیط)
نتایج بررسی بیان ژن  16S rRNAباکتری در تیمار نمک  30درصد

طبا این نتای ژن  16S rRNAدر این باکتری ،پا از اینکه

نتای بهدست آمده از بررسی بیان ژن  16S rRNAبهاکتری

باکتری قابلیت کشت خود را از دست داد ،ادامه داشت.

لیستریا در تیمار  30ESدر شکل  6نشان داده شهده اسهت.

شکل  6نتای بررسی بیان ژن  16S rRNAباکتری لیستریا در تیمار آم نمک ( 30ESمحلول نمکی 30درصددر دمای محیط)
ماایسه نتای شکل  5و  6نشان میدهد که باکتری لیستریا در تیمار  30ESدر روز  3وارد تالت  VBNCشده است.
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به مرتلة سکون تغییراتی را در بیان ژنهای سازگاری خهود

بحث
L.

نشان می دهد .این مبحث به فعال شدن مسیرهای سیگنالینگ

 monocytogenes 19115در ت هور  30درصهد نمهک طهی

(مسیرهایی که با دریافت عالئم محیطی یا درون سلولی فعال

مدت  3روز وارد تالت  VBNCخواهد شد.

شده و در نهایت با ترش  ،افزایس یها کهاهس پهروت ینههای

نتای بهدست آمده در پژوهس تاضر نشان داد که باکتری

ویژه موج

البته مدت زمانی که باکتری به تالت  VBNCوارد شهود ،

تنویم شرایط درونی سلول مهیگهردد) در ایهن

تهاوت هایی با نتای دیگر محااا ن دارد که این امهر ناشهی از

باکتری مربو میشود).(Hayes and Low, 2009گزارشههای

تهاوت شرایط آزمایس و نوع تیمارهای اعمهال شهده اسهت.

ارائه شده در این زمینه دربارة باکتری  L. monocytogenesاز

L.

مداخله ژنی بهنام  sig bتکایهت دارد .ایهن ژن فرمهانههای

 monocytogenesدر شرایط مختلف استرس نویر شوری ،دما

پاسخ به استرسهای عمومی را صادر میکند و با کهد کهردن

و نور مهدت زمهان ورود بهه تالهت  VBNCمتههاوت اسهت.

پروت ینهای  Sigma Bکه در تنویم سازگاری سهلول بهاکتری

 7درصهد

به شرایط استرسزا ناس دارند ،فرایند سازگاری بهاکتری را

نمک طی  14روز وارد تالت  VBNCمیگردد ،اما در همین

کنترل مهیکنهد( Kusumoto et al., 2012; Wiedmann et al.,

شرایط بدون وجود نمک تنها طی  7روز  VBNCمیشود .بها

) .1998; Hain et al., 2008ثابت شده است که این ژن کنتهرل

توجه به درصد باالی نمک اسهتهاده شهده در ایهن پهژوهس

مسیر سازگاری باکتری به استرسهای موجود را از طریا اثر

تسریع در ورود این باکتری به تالت  VBNCطبیعی بههنوهر

بر ندین ژن که هر کدام در استرسههای مشخصهی ناهس

میرسد .در تیمار  10درصد نمک نیز مشاهده شد که باکتری

بیشتری دارند ،صورت می دهد .از جمله ایهن ژنهها کهه در

طی  5روز وارد تالت  VBNCشده است که این نتهای نیهز

فرایند سازگاری به شوری ناس دارند اپرون  opuCAاسهت

با توجه بهه نزدیهک بهودن بهه نتهای  Besnardو همکهاران

کههه در انتاههال کههارنیتین و تنوههیم تعههادل اسههمزی عمههل

) ، (Besnard et al., 2002منطای بهنور میرسد.

مهیکنهد;Fraser Sleator et al., 2001; (Sleator et al., 2003

 Besnardو همکاران ( )2002گزارش کردند که بهاکتری

بهطوریکه در ت ور نور خورشید و در معهر

در طرد تاضهر  ،بهاکتری L. monocytogenes 19115در

) .and O’Byrne, 2002با توجه بهه فعهال شهدن ژن  sigbدر

شرایط گرسنگی در دمای محیط طی مدت  3روز مهیتوانهد

مرتلة سکون باکتری و صدور فرمانهای عمومی سهازگاری

وارد تالت  VBNCمیشهود .نتهای بههدسهت آمهده در ایهن

و ماههاوم شههدن بههاکتری بههه شههرایط نامسههاعد

پژوهس با نتای سایر محااا ن در ایهن زمینهه مطاباهت دارد.

) ، Chaturongakul, 2004این باکتریشوری اعمهال شهده طهی

البته در شرایط مشابه نیهز در آزمهایس  Besnardطهی  7روز

ورود به تالت  VBNCرا بیشتر تحمل کرده و برای ورود بهه

این باکتری  VBNCشد و در این آزمایس  3روز طول کشید.

 VBNCدیرتر تصمیم میگیرد .بنابراین سهرعت بیشهتر ورود

این امر به دلیل م رتله ورود باکتری به تالهت  VBNCاسهت.

به تالت  VBNCدر تیمارهای شهوری و گرسهنگی در طهرد

با توجه به اینکه در طرد تاضر بهاکتری در اواسهط مرتلهة

تاضر منطای است .بررسی نحهوه ورود بهاکتری در مرتلهة

قههرار گرفههت و در آزمههایس

لگهاریتمی رشهد بهه تالههت  VBNCکمتهر در پهژوهسهههای

 Besnardدر مرتله سکون ،ورود سریعتهر بهاکتری در ایهن

گذشته بررسی شده است که با توجه به نوپا بودن پژوهسها

اسهت .تحایاهات نشهان

در این زمینه ارائه نتای طرد تاضر در این بهاره نیهز مهیهد

لگههاریتمی در معههر

شههو

پژوهس به تالت  VBNCقابل در

فایده بهنور میرسد.

داده است که باکتری طی گذشتن از مرتلة لگهاریتمی رشهد
38

(Boor and

 ________________________________ ______________ ذوالفقاری و همکاران... مطالعه امکان ورود باکتری

همه دنیا استهاده می شد و هم اکنون نیهز در ایهران اسهتهاده

ب نابراین مرز باکتری پا از عبور از میانه مرگ و زندگی

 باوجود تصور عمومی بر کاهس خطرهای میکروبی،می شود

 مههیرسهد کههه مجموعهه ای از تغییههرات وVBNC بهه تالهت

 میتواند جنبهه دیگهری از مشهکالت،ناشی از مصرف ماهی

 دربهارة ورود بهه.مکانیسم ها ر ا هماهنگ کرده تا زنده بماند

.میکروبی در این فراوردهها را تاویت کند

 درصد اولین شهر الزم30  در شرایط شوریVBNC تالت
.سازگاری باکتری به ت ور نمک است
از مسائل مهم بحث برای ای ن بهاکتری موضهوع افهزایس
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Abstract:
Listeria monocytogenes is a foodborne pathogen which has high resistance for
unfavorable conditions. This pathogen is able to entering Viable but non culturable
(VBNC) state in harsh conditions. The present study was aimed to consider the
possibility of entering this pathogen in to VBNC state in heavy brine which used for
produce brined fish. For this purpose L. monocytogenesat 1.12×107 initial concentration
as monitored in three treatments during 8 days: brine containing 30% salt (ES30), brine
containing 10% salt (ES10) and starvation condition (DE). For considering alive cells
method of gene expression of 16S rRNAby RT-PCR was used. The obtained results
showed that this pathogen in ES30 and DE treatments after three days enter in to VBNC
state. According to obtained results ES10 treatment entering in to VBNC state on 5 days
after inoculation. The results showed that there is the possibility of L. monocytogenes
entering in to VBNC state, during brined and smoked fish or every other brined food
product and defect of Standard detection methods.
Keywords: Salt, Viable but non culturable (VBNC), Listeria monocytogenes, Salted
fish
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