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مقدمه :پروبیوتیكها میکروارگانیسمهای زندهای هستند که اگر در مقادیر کافی تجویز گردند اثرات مفید سالمتی بر روی میزبان خواهند
داشت .باسیلوس کواگوالنس یك باکتری پروبیوتیکی گرم مثبت ،هوازی تا غیر هوازی اختیاری ،کاتاالز مثبت ،اکسیداز منفی و تولید کننده
اندوسپور می باشد .هدف از این مطالعه شناسایی سریع مولکولی باسیلوس کواگوالنس در محصوالت پروبیوتیك است که طبق اطالعات
روی برچسب حاوی این باکتری میباشد.
مواد و روشها :با استفاده از سوش استاندارد باسیلوس کواگوالنس آزمون  PCRبهینه گردید .حد تشخیص و ویژگی آزمون با استفاده از
 DNAاین باکتری بررسی شد .تعداد  7نمونه محصول پروبیوتیك موجود در بازار ایران جمعآوری و روشهای مختلف استخراج  DNAاز
این محصوالت بهینه و باسیلوس کواگوالنس از طریق  PCRمورد بررسی قرار گرفت.
يافتهها :آزمون PCRبهینه و محصول( 450 Base pairجفت باز) در ژل آگارز  1/5درصد مشاهده شد ،حد تشخیص در این مطالعه 1000
DNAباکتری در آزمون  PCRبدست آمد و با هیچ  DNAدیگری در آزمون ویژگی تکثیر نگردید .در تمامی محصوالت پروبیوتیك ادعا
شده حامل باسیلوس کواگوالنس ،این باکتری مشاهده گردید.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش که وجود باسیلوس کواگوالنس در تمام نمونهها مشخص شد ،میتوان نتیجه گرفت
که  PCRروشی سریع و مطمئن جهت شناسایی این میکروارگانیسم در محصوالت پروبیوتیك میباشد.

واژههای کلیدی:

باسیلوس کواگوالنس ،پروبیوتیكPCR ،

* نویسنده مسئول مکاتبات

email: shahhosseiny@yahoo.com
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مقدمه

میباشد .وی معتقد بود که در هنگام مصرف الکتوز
باسیلوسها به طور مثبتی میکرو فلور روده را تحت تاثیر
قرار داده و فعالیتهای میکروبی و مضر را کاهش می دهند
( )Rivera et al., 2010تشخیص باسیلوس کواگوالنس
در محصوالت پروبیوتیك توسط روشهای کالسیك و بر
حسب مشاهده میکروسکوپی و کشت نمونههای به دست
آمده حاصل از محصوالت پروبیوتیك قابل انجام است که
با توجه به محدودیتهای این روشها و طوالنی بودن
مراحل انجام تست و آنالیز نتایج و عدم قطعیت نتایج به
دست آمده برای تشخیص سریعتر و دقیقتر باسیلوس
کواگوالنس می توان از تکنیكهای موثر مولکولی مانند
 PCR2بهره جست .استفاده از روش  PCRمیتواند تحولی
در سرعت بخشیدن به تشخیص باسیلوس کواگوالنس
موجود در محصوالت پروبیوتیك ایجاد نماید )Keller et
.(al., 2012
هدف از این پژوهش تشخیص ملکولی باسیلوس
کواگوالنس در محصوالت پروبیوتیك به روش مولکولی
 PCRاست.

پس از بهینه کردن آزمون  PCRاز جهت اجزا و
پروفایل حرارتی با استفاده از پرایمرهای اختصاصی ژن
 COMKطبق برنامه حرارتی مناسب ،یك دور  PCRدر
مورد آنها اجرا شد و  DNAسویه استاندارد در کنار نمونه
کنترل منفی و در کنار سایز مارکر بر روی ژل آگارز

1

1
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پروبیوتیكها مکملهای غذایی حاوی میکروارگانیسمهای
زندهای هستند که برای سالمتی میزبان مفید میباشد .بر
اساس تعریف جدید ارائه شده توسط WHO/FAO
پروبیوتیكها میکروارگانیسمهای زندهای هستند که اگر در
مقادیر کافی تجویز گردند اثرات مفید سالمتی بر روی
میزبان خواهند داشت .باکتریهای اسیدالکتیك و
بیفیدوباکتریومها میکروبهای متداولی هستند که به عنوان
پروبیوتیك استفاده میشوند .با وجود این مخمرها و
باسیلهای خاصی نیز به عنوان پروبیوتیك استفاده میشوند
(همایونیراد و همکاران .)1387 ،باکتریهای اسپوردار
پروبیوتیکی به عنوان دارو و مکملهای غذایی حیوانات،
آبزیان و رژیم غذایی انسانها استفاده میشوند .اسپورهای
مقاوم به حرارت ،چندین مزیت نسبت به گونههای بدون
اسپور مانند گونههای الکتوباسیلوس دارند .مزیت اول اینکه
آنها در حالت خشك بدون تغییر در زنده مانی در دمای اتاق
قابل نگهداری هستند و مزیت دوم توانایی زنده مانی آنها
در  pHپایین معده است (.)Cuttin et al., 2011
باسیلوس کواگوالنس 1یك پروبیوتیك تولید کننده اسپور
 114است و اسپور در مقابل حرارت و فشار در فرایند تولید ،از
سلول محافظت کرده و پایداری آن را هنگام گذشتن از
دستگاه گوارش در برخورد با اسید معده و صفرا حفظ میکند.
این اسپور با رسیدن به روده کوچك شروع به تندش کرده
و یك باکتری جدید تولید میکند .مقاومت و پایداری باالی
اسپور این باکتری در مقابل حرارت ،فشار و اسید باعث
میشود آن را به عنوان یك انتخاب مناسب برای استفاده در
محصوالت غیر لبنی در مقایسه با دیگر گونهها برگزینیم.
حضور این باکتری در دستگاه گوارش باعث کاهش روزانه
حرکات روده میشود (گنجوری و همکاران.)1391 ،
باسیلوس کواگوالنس یك باکتری گرم مثبت ،هوازی تا بی
هوازی اختیاری ،کاتاالز مثبت ،اکسیداز منفی و تولید کننده
اندوسپور می باشد) .(Keller et al., 2011واژه پروبیوتیك
در تحوالت قرن بیستم از فرضیهای که توسط دانشمندان
روسی الی مچنیکف جایزه نوبل دریافت کرد ،مطرح شد.
وی بیان کرد که دلیل سالمت و طول عمر باالی
روستاییها و عشایر ،مصرف محصوالت لبنی تخمیری
Bacillus coagulans

مواد و روشها
 -استخراج

DNA

ازقرص الکتول حاوی باسیلوس

کواگوالنس:
قرص الکتول (حاوی باکتری استاندارد باسیلوس
کواگوالنس) تهیه ،سوسپانسیون و سپس به مدت  30دقیقه
 Boilشد .محلول حاصل در محیط کشت نوترینت آگار و
محیط  LBکشت داده شد .از کشت حاصل به روش
جوشاندن و کیت ( DNG.Plusسیناژن) اسید نوکلئیك
استخراج و به عنوان کنترل مثبت برای بهینه کردن واکنش
 PCRمورد استفاده قرار گرفت.
-

بهینه نمودن آزمون PCR

Polymerase Chain Reaction

2

Bacillus coagulans

-

بررسي محصول PCR

جهت آشکارسازی محصول  PCRیاا آمپلیکاون ،روش
متااداول و سااریع الکتروفااورز ژل آگااارز و رنا آمیاازی بااا
( SYBR Safeسینا کلون) استفاده شد.
 -تعیین حد تشخیص ) (LODو ويژگي

با استفاده از  DNAباسیلوس کواگوالنس که میزان
غلظت آن با دستگاه نانودراپ اندازه گرفته شده بود و تعداد
کپی نامبر آن از طریق فرمول Genome Copy Number
) (GCNمشخص شده بود استفاده گردید .از  DNAمورد
نظر با غلظت مشخص ،رقتهای مختلف به روش کخ تهیه
کرده و آزمون  PCRدر کنار کنترل مثبت و منفی بر روی
آنها گذاشته شد.
برای تایید ویژگی آزمون  ،PCRازDNAهای

الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ،بیفیدو باکتریوم بیفیدوم،
ساکارومایسز سرویزیه ،باسیلوس سوبتیلوس ،الکتوباسیلوس
رامناسوس ،الکتوباسیلوس کازئی DNA،انسان به همراه
نمونههای کنترل مثبت و منفی تست  PCRانجام شد.

يافتهها
-

پس از بهینه کردن آزمون  PCRاز جهت اجزا و
پروفایل حرارتی با دمای چسبیدن  62درجه سانتیگراد با
استفاده از پرایمر اختصاصی ژن  ،COMKطبق برنامه
حرارتی مناسب ،یك دور  PCRدر مورد آنها اجرا شد و
 DNAباسیلوس کواگوالنس در کنار نمونه کنترل منفی و 115
سایز مارکر )50bp DNA Ladder (Thermoscientific
بر روی ژل آگارز  1/5درصد مورد ارزیابی قرار گرفت .در
الکتروفورز محصول  ،PCRباند اختصاصی حاصل از
آمپلیکون مورد نظر (450جفت باز) قابل رویت بود (شکل
.)1

 -جمعآوری نمونه

تعداد  7نمونه محصول پروبیوتیك (گز ،عسل،
ماکارونی ،بیسکوئیت ،نان ،کیك) مدعی حاوی باسیلوس
کواگوالنس با برندهای مختلف از فروشگاهها و
خردهفروشیها ایران جمع آوری و به آزمایشگاه منتقل
گردید.
-

استخراج نمونه ها و تست PCR

بهینه نمودن آزمون PCR

-

تعیین حد تشخیص ) (LODآزمون PCR

آزمون حد تشخیص  PCRبا تهیه رقتهای متوالی از
 DNAباسیلوس کواگوالنس با استفاده از پرایمر ژن
 COMKانجام گرفت که نتایج آزمون حد تشخیص آزمون
PCRنشان داد که با وجود  1000کپی از  DNAدر یك
آزمون  ،PCRتکثیر انجام میگیرد و در تیترهای کمتر از
 1000کپی از  ،DNAباندی مشاهده نشد (شکل .)2

جدول  -1مشخصات پرايمرهای مورد استفاده در تست تشخیص (Johanson et al., 2015) PCR

توالي پرايمر

نام پرايمر

ژن هدف

5-: GATCATTTTCTTCCATGGTATG -3
5- GAAACGATGGCGCTGGATAC -3

FBCOA450
RBCOA450

COMK
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( 1/5 )invitrogeneدرصد مورد ارزیابی قرار گرفت .جهت
بهینه نمودن از گرادیانت (دستگاه ترموسایکلر
کمپانی  LONG GENEمدل  )965MGو در یك بازه
دمایی  15درجه سانتیگراد استفاده شد .پرایمرهای مورد
استفاده از تارگت ژن  COMKاستفاده گردید (جدول .)1

استخراج  DNAاز نمونههای جمعآوری شده با استفاده
از روش جوشاندن و  DNGصورت گرفت و تست PCR
بهینه بر روی نمونهها انجام گرفت .به این صورت که 100
میلیگرم نمونه ،سپس  600ماکرو لیتر آب  2بار تقطیر شده
اضافه و ورتکس گردید (چند دقیقه هر نمونه ورتکس شد
تا باکتری از بافت آن جدا شود) .سپس مدتی لولهها بدون
حرکت گذاشته شد تا تکههای بزرگ ته نشین شوند .مایع
رویی به آرامی کشیده و در لوله جدید ریخته شد .لولهها به
مدت  10دقیقه با دور  12000rpmسانتریفیوژ شدند .مایع
رویی تخلیه و  Pelletدر  100ماکرولیتر آب  2بار تقطیر
شده حل گردید ،سپس به مدت  30دقیقه در دمای جوش
قرار داده شد.
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شکل  -1بهینه کردن آزمون  PCRبرای تشخیص باسیلوس کواگوالنس
 :Mسايز مارکر  : C- 50bp DNA Ladderکنترل منفي  :C+کنترل مثبت (450جفت باز محصول)
6

6

5

5

4

4

3

3

2

C+ M

C-

1

C+ M C-

116

450

شکل  -2نتايج آزمون حد تشخیص آزمونPCR
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 :C+نمونه کنترل مثبت

 :Mسايز مارکر 50bp DNA Ladder

 :C-کنترل منفي

 :1تست  PCRمثبت با  100 000ژنوم  :2 ،تست  PCRمثبت با 10 000ژنوم  :3 ،تست  PCRمثبت با

 :4 ،1000تست PCR

با  100ژنوم  :5 ،تست  PCRبا  10ژنوم :6 ،تست  PCRبا  1ژنوم

-

تعیین ويژگي تست PCR

نتایج نشان دادند که آزمون  PCRبهینه شده از
اختصاصیت بسیار باالیی برخوردار است ،بطوریکه فقط با
 DNAباکتری باسیلوس کواگوالنس واکنش نشان داد و با
 DNAسایر میکروارگانیسمهای مورد مطالعه هیچ واکنشی
صورت نگرفت (شکل .)3

 نتايج تست  PCRبر روی نمونههای حاویباسیلوس کواگوالنس

در ایاان مطالعااه  7نمونااه از محصااوالت پروبیوتیااك
(باسیلوس کواگوالنس)  ،شامل انواع نمونههای گز ،کیاك،
ماکارونی ،عسل ،بیسکوئیت به مدت  4ماه جمعآوری شدند.
شکل 4نتیجه آزمون  ،PCRدر تعدادی از نمونههاای ماورد
مطالعه را نشان می دهد .کنترل های مثبت و منفی واکانش
 PCRصحت نتایج مطالعه را تایید کردند.

7

C-

6

5

3

4

1

2

C+

M

450 bp

شکل  -3تست  PCRبرای ويژگي باسیلوس کواگوالنس
سايز مارکر50 bp DNA Ladder (Thermo Scientific COT:SM 0371):

: C-کنترل منفي

:C+کنترل مثبت

 DNA :1باکتری Lactobacillus acidophilus
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 DNA :2باکتریBifidobacterium bifidum:
 :3مخمرSaccharomycec cerevisiae
Bacillus subtilis :4
Lactobacillus ramnosus :5
Lactobacillus casei :6
Human DNA :7

شکل -4نتیجه تست  PCRبر روی نمونه ها
 Mسايز مارکر50 bp DNA Ladder (Thermo Scientific COT:SM 0371):

 : C -کنترل منفي

: C+کنترل مثبت

 1تا :7نمونه های مثبت حاوی باسیلوس کواگوالنس

بحث
به دلیل مشکالت بسیار زیاد گوارشی ،سرطان،
مشکالت قلبی و عروقی ،اسهال و ...برای درمان و
پیشگیری آنها استفاده از باکتریهای پروبیوتیك بسیار حائز
اهمیت است از جمله باکتری پروبیوتیکی که مقاوم به

شرایط بدن باشد و بتواند زنده بماند و اثر پروبیوتیکی خود
رابه میزبان منتقل کند ،میتوان به باکتری باسیلوس
کواگوالنس که باکتری اسپوردار است اشاره کرد این
باکتری میتواند دمای باال را تحمل کند .در سال 2011
 Endresو همکاران تحقیقی را برای ارزیابی ایمنی مکمل
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2

1
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پروبیوتیکی که حاوی باسیلوس کواگوالنس بود انجام
دادند .بعضی از گونههای باسیلوس کواگوالنس در مقابل
حرارت ،اسید معده و صفرا مقاوم می باشند .این در حالی
است که بسیاری از باکتریهای پروبیوتیکی به این شرایط
حساس هستند و این توانایی را ندارند .در این تحقیق
چندین بررسی سم شناسی انجام شد که شامل بررسی
آزمایشگاهی جهت معکوس و انحراف کروموزومی ،ارزیابی
میکرونوکلئاز در موش ،ارزیابی اثرات مصرف خوراکی ،به
مدت  90روز در موش به صورت  ،ACUTEارزیابی
رقتهای مصرف به صورت  ACUTEو مطالعه التهاب
چشم و پوست در خرگوش بودند .نتایج این ارزیابی ایمنی
سم شناسی نشان داد که باسیلوس کواگوالنس غیر جهشزا
و غیر موثر در تغییر ژنی است .عالوه بر این مصرف
خوراکی  90روزه آن را ایمن تشخیص داد و میزان مصرف
آن را برای بزرگساالن از  100پیشنهاد کرد ( Endres et
)al., 2011
نتایج حاصل از این پژوهش وجود این باکتری در
محصوالت خریداری شده را با استفاده از روش مولکولی
 PCRبه اثبات رسانید که نشان دهنده مقاومت باالی این
باکتری نسبت به حرارت در محصوالت غیر لبنی بوده که
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به دلیل وجود اسپور در آن است .باسیلوس کواگوالنس ،به
دلیل ماهیت تولید کننده اسپوری که دارد ،در برابر اکثر
شرایط شیمیایی و فیزیکی مثل حرارت و گرما مقاوم است و
در حین فرآیند تولید ،حمل و نقل و نگهداری زنده میماند
و تعداد باسیلوس کواگوالنس زیستا دستخوش تغییر
نمیشود .باسیلوس کواگوالنس نیازی به شرایط نگهداری
در یخچال ندارد و در دمای اتاق پایدار است .پودر
الکتوسپور تولیدی در هر گرم حاوی  15بیلیون اسپور است.
مقادیر کمتر اسپور ,برای مثال  6بیلیون اسپور در هر گرم،
نیز تولید میگردد ) .)Kamarei, 2012یکی از مشکالت
عمده در صنعت لبنیات کشور در خصوص تولید محصوالت
پروبیوتیك ،کاهش تعداد باکتریهای پروبیوتیك در
محصوالت لبنی همچون ماست و پنیر پس از تولید تا
زمانی که محصول توسط مصرف کننده مواد غذایی به
مصرف میرسد میباشد .مهمترین باکتریهایی که در مواد
غذایی استفاده میگردد الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و
بیفیدو باکتریوم هستند که به صورت چشمگیری به دلیل
حساسیت باالبه شرایط مواد غذایی در طی دوره نگهداری

تعداد آن کاهش پیدا میکند.اما باکتری پروبیوتیکی مثل
باسیلوس کواگوالنس به دلیل توانایی تشکیل اسپور
مقاومت بسیار باالیی نسبت به شرایط مواد غذایی دارند
میتوانند جایگزین مناسبی به جای سایر باکتریهای
پروبیوتیکی دیگر باشند ( ضیایی و همکاران.)1392،
باکتری باسیلوس کواگوالنس نیز مانند پروبیوتیك های
دیگر اثرات سالمت بخش از جمله ایجاد تعادل در فلور
طبیعی روده را داراست .عالوه بر خواص ضد میکروبی
( ،)Siamansouri et al., 2013از جمله دیگر مزایای
بالقوه و سالمت بخش پروبیوتیكها بخصوص
الکتوباسیلها میتوان به خواص ضد جهشزایی و ضد
سرطانی ( ،)Liong, 2009تقویت و تنظیم سیستم ایمنی
( ،)Lebcer et al., 2008کاهش کلسترول سرم
( ،)Madani et al., 2013بهبود عدم تحمل الکتوز
( )Ojetti et al., 2010و افزایش ارزش تغذیهای اشاره
کرد .اثرات مفید ناشی از مصرف غذاهای پروبیوتیك تحت
تأثیر سویه باکتری پروبیوتیك موجود در فرآورده میباشد،
این در حالی است که نمیتوان تمام مزایای ذکر شده را از
یك سویه باکتری پروبیوتیك انتظار داشت .بنا به اهمیت
الکتوباسیلها در صنایع غذایی و در نتیجه اهمیت آنها در
سالمتی انسان ،شناسایی و طبقهبندی مولکولی این
باکتریها میتواند گامی مؤثر در معرفی الکتوباسیلهای
بومی با خصوصیات عملکردی ویژه و بکارگیری آ نها در
محصوالت لبنی صنعتی و تولید محصوالت فراویژه باشد.
روش های معمولی برای شناسایی پروبیوتیكها روش
کشت است که جهت شناسایی افتراقی میکروارگانیسم ها
در مواد غذایی با روش کشت حداقل  4تا  6روز وقت الزم
است که روش  PCRمسیر جدیدی برای شناسایی
میکروارگانیسمها ایجاد کرده است .نتایج پژوهشهای
مختلف نشان میدهد که تکنیك  PCRکفایت و حساسیت
الزم را به منظور پایش میکروارگانیسمها دارد .از این رو
استفاده از این روش برای ارزیابی میکروارگانیسم ها در مواد
غذایی پیشنهاد میشود .اگرچه روشهای کشت به عنوان
روش استاندارد برای ردیابی میکروارگانیسمها در مواد
غذایی مطرح است اما این روشها به مدت زمان زیادی نیاز
دارد و عوامل انسانی و مواد و تجهیزات سبب خطای قابل
توجهی در نتایج حاصله از آن میگردد .لذا پیشنهاد میشود
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از تکنیك  PCRدر شناسایی پروبیوتیكها استفاده گردد
(شاه حسینی.)1389 ،
 Sharefو همکاران روشهای سنتی فنوتیپیك را با
روش مولکولی  PCRبرای شناسایی باکتری الکتوباسیلوس
اسیدوفیلوس جدا شده از پنیر ) Aushari (Pestaموجود در
مناطق کرد نشین ،مقایسه کردند .نتایج آنها حاکی از
حساسیت بسیار باالتر ،دقیقتر و سادهتر بودن روش PCR
نسبت به روشهای فنوتیپی بود (.)Sharef et al., 2013
تفویضی و همکاران در سال  1390طی مطالعه دیگری از
روش  PCRمبتنی بر آغازگرهای اختصاصی طراحی شده
بر اساس ژن  16S rRNAموفق به جداسازی
الکتوباسیلهای پروبیوتیك از فرآورده لبنی سنتی ترخینه
شدند .این فرآورده لبنی در مناطق غربی کشور شامل
کرمانشاه ،لرستان ،کردستان و ایالم تولید و مصرف میشود
و بنابراین توانستند تعدای از الکتوباسیلوسهای بومی
موجود در فرآوردههای لبنی این مناطق را جداسازی و
شناسایی نمایند .همچنین ،قبادی دانا و همکاران در سال
 1391از روشهای فنوتیپی سنتی و روش مولکولی PCR
مبتنی بر آغازگرهای اختصاصی  16S rRNAبرای
شناسایی الکتوباسیلها استفاده کردند .آنها همچنین با
استفاده از توالییابی قطعات تکثیر شده طی فرآیند  PCRو
بررسی آنها ،درخت فیلوژنی را برای نمونههای مورد بررسی
رسم نمودند و نشان دادند که دو سویه جدا شده در این
مطالعه متعلق به گونه جدید الکتوباسیلوس کروستروم
میباشند .نتایج حاصل از مطالعات مختلف با استفاده از
روشهای فنوتیپی ،ژنوتیپی و یا استفاده از هر دو روش
نشان میدهند که اگر چه روشهای فنوتیپی را میتوان
برای جداسازی و شناسایی الکتوباسلوسها در مواد غذایی
به ویژه محصوالت لبنی به کار برد اما این روشها بسیار
وقتگیر ،پرهزینه ،مشکل ،خسته کننده و در بسیاری از
مواقع با خطا همراه میباشند ،چرا که پاسخهای فنوتیپی
میتوانند تحت تأثیر شرایط محیطی قرار گیرند .همچنین،
عدم تکرارپذیری ناشی از شرایط وابسته به کشت در
آزمایشگاههای مختلف و تنوع سوشها میتواند مشکالت
روشهای فنوتیپی را چندین برابر نماید ( Ben amor et
.)al., 2007

با توجه به نتایج بدست آمده در این مطالعه ،میتوان
نتیجه گرفت محصوالتی نظیر کیك ،بیسکوئیت ،ماکارانی،
گز ،عسل و نان موجود در بازار ایران دارای باسیلوس
کواگوالنس میباشند و روش  PCRمبنتی بر آغازگرهای
 comkروشی بسیار ساده ،حساس ،سریع ،دقیق ،تکرارپذیر
و کم هزینه جهت شناسایی این باکتریها در محصوالت
جمعآوری شده از بازار ایران و محصوالت مشابه میباشد.
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