Iranian Journal of Medical Microbiology

Original
Article

Iran J Med Microbiol: Volume 13, Number 1 (March - April)
Journal homepage: www.ijmm.ir

Investigating the Possibility of the Listeria Monocytogenes Entering Into a Viable But
Non-Culturable (VBNC) Form and Expression of the Pathogenic Genes During the
Frozen Storage of (-18ºC) Rainbow Trout Fish Nugget
Sona Kalteh1, Seyyed Mahdi Ojagh1,2*, Alijan Tabarrayi3, Mahdi Zolfaghari1
1.
2.
3.

Department of Fishieries, Faculty of Fishieries and Environment, University of Agricultural Sciences and Natual Resources of Gorgan,
Gorgan, Iran
Department of Fishieries, Faculty of Sea Sciences, University of Tarbiat Modarres, Noor, Iran
Department of Microbiology, Faculty of Medicine, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran

Abstract

Article Information
Article Subject:
Food Microbiology
DOI: 10.30699/ijmm.13.1.69

Corresponding author:
Seyyed Mahdi Ojagh
Department of Fishieries, Faculty of
Fishieries and Environment,
University of Agricultural Sciences
and Natual Resources of Gorgan,
Gorgan, Iran

Email:
mahdi_ojagh@yahoo.com
Use your device to scan
and read the article online

Background and Aims: The purpose of this study was to investigate the possibility of
Listeria monocytogenes entering the VBNC state during the frozen storage and the expression of
its pathogenic genes
Materials and Methods: Bacteria in 106 Colony counts of in mid log phase were
inoculated into three Culture medium including Normal Saline (NS), BHI Broth and Fish Broth
(FB) and kept at -18ºCfor 2 months and examined. Then, bacteria were evaluated on enriched
medium BHI agar using culture methods (colony count) over times 4 and 8 hours, 2, 4, 8, 20, 30
and 60 days after the freezing shock using the method of RT-PCR for investigating the
expression of 16S rRNA, hly and inlA genes; they were evaluated before and after the freezing
shock.
Results: This bacterium retained its ability to cultivate until the end of the shock, but
reduced its number. Freezing stopped the expression of genes of hly and inlA, as these genes
were not expressed in a rich culture medium either. By adding blood to the rich culture medium
of this bacterium, only the hemolysin O pathogen gene was expressed.
Conclusion: Although freezing does not lead to the introduction of this bacterium into the
VBNC state, it is effective as an adverse environmental factor for the bacteria in the expression
of its pathogenic genes. Blood and its agents can act as an agent for the induction and
clarification of the hly gene, and the expression of pathogenic bacterial genes are independent of
each other.
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بررسی امکان ورود باکتری  Listeria monocytogenesبه حالت زنده اما غیرقابل کشت و بیان ژنهای
بیماریزایی آن طی دورة انجماد ( )-18ºCناگت ماهی قزلآالی رنگینکمان ()Oncorhynchus Mykiss
صونا کلته ،1سید مهدی اجاق ،*2،1علیجان تبرایی ،3مهدی
.1
.2
.3
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چکیده
زمینه و هدف :هدف از این پژوهش بررسی امکان ورود باکتری

Listeria monocytogenes

طی فرایند انجماد به حالت

) Viable But Non Culturable (VBNCو بیان ژنها بیماریزایی آن بود.
مواد و روش کار :برای این منظور

106

باکتری در اواسط رشد لگاریتمی به سه محیط سرم فیزیولوژی ( BHI ،)NSبراث و

آبگوشت ماهی قزل آالی رنگینکمان ( )FBتلقیح شد و طی  2ماه در دمای  -18ºCنگهداری و بررسی شدند .سپس باکتریها با
روشهای کشت (شمارش کلنی) روی محیط  BHIآگار غنیشده در زمانهای  4و  8ساعت 30 ،20 ،8 ،4 ،2 ،و  60روز پس از
شوک انجماد ( )-18ºCو همچنین با روش  RT-PCRبه منظور بررسی بیان ژنهای  hly ،16S rRNAو  inlAقبل و بعد از شوک
انجماد ارزیابی شدند.
یافتهها :این باکتری تا انتهای شوک توانایی کشتپذیری خود را حفظ کرد ،اما از تعداد آنها کاسته شد .نتایج بررسی بیان
ژن نشان داد انجماد موجب توقف بیان ژنهای بیماریزای  hlyو  inlAمیشود .به طوری که این ژنها در محیط کشت غنی نیز
بیان نشدند  .با افزودن خون به محیط کشت غنی این باکتری فقط ژن بیماریزایی هموالیزین  Oمجدداً بیان شد.
نتیجهگیری  :اگرچه انجماد موجب ورود این باکتری به حالت

VBNC

نمیشود ،اما به عنوان یک عامل نامساعدکنندة

محیطی بر سطح بیان برخی از ژنهای بیماریزایی باکتری مؤثر است .همچنین خون و عوامل آن می تواند به عنوان یک عامل
القاکننده بیان ژن  hlyعمل کند؛ هرچند روی دیگر ژنهای مطالعهشده تأثیرگذار نیست .بنابراین بیان ژنهای بیماری زایی باکتری
از یکدیگر مستقل است.
کلمات کلیدی ،inlA ،hly ،VBNC ، Listeria monocytogenes :انجماد
کپیرایت © مجله میکروبشناسی پزشکی ایران :دسترسی آزاد؛ کپیبرداری ،توزیع و نشر برای استفاده غیرتجاری با ذکر منبع آزاد است.

مقدمه
 Listeria monocytogene sگروهی از باکتری های گرم
مثبت ،میلهای شکل ،بدون اسپور ،کاتاالز مثبت و اکسیداز
منفی هستند ( .) 1فرم بدون اسپور این باکتری به فریزکردن و
خشککردن مقاوم است .لیستریا میتواند درجه حرارت کم
( ) -0/4ºCو بازة گستردهای از  3/6( pHتا  )9/6و همچنین
فعالیت آبی ( )awنسبتاً کم و غلظت زیاد نمک ( 10درصد<) را
تحمل کند ( .) 2نگرانی رو به رشد در دهه های گذشته ورود
 L. monocytogenesبه غذاها بوده است ( .) 3این پاتوژن
منجر به بیماری لیستریوزیس میشود؛ یک بیماری نادر اما
جدی ،به ویژه برای گروه در خطر ( )3که غالباً شامل
بزرگساالن دچار نقص ایمنی ،افراد مسن ،نوزادان تازه

متولدشده و زنان باردار هستند و همراه با سقط جنین ،مرده-
زایی ،سپتی سمی و مننژیت است ( .)4در سال  2007در
اتحادیة اروپا  0/3مورد در هر 100هزار مورد با نرخ مرگومیر
 20درصد ناشی از لیستریوزیس گزارش شده است (.)3
موارد متعددی از شیوع لیستریوزیس در اثر مصرف غذاهای
دریایی گزارش شده است ( .)5برخی از کشورها حد مجاز صفر را
برای  L. monocytogenesدر ماهیهای وارداتی در نظر گرفتهاند.
بنابراین تقاضای تولیدکنندگان محصوالت دریایی برای مواد خام
عاری از  L. monocytogenesدر طول فرآوری محصوالت دریایی
اهمیت قابل توجهی دارد ( L. monocytogenes .)6از محصوالت
دریایی مثل ماهی دودی ،محصوالت دریایی پخته و منجمد،
70
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ترشی ماهی و سوریمی جداسازی شده است ( .)7با اینکه 13
سروتیپ از سویه  L. monocytogenesشناسایی شدهاند ،اغلب
موارد انسانی شامل سروتیپهای  1.2b ،1.2aو  4bاست ()10-8
سروتیپ  4bمسئول شیوع بسیاری از موارد لیستریوزیس با منشأ
غذایی است (.)9
این پاتوژن تحت شرایط استرسزای مختلف از جمله
انکوباسیون خارج از دمای بهینة رشد ،شوری زیاد ،افزایش فشار
اسمزی ،غلظت اکسیژن ،نور مرئی ،گرسنگی و فرایندهایی که
تصور میشود منجر به نابودی باکتری میشود ،وارد حالت «زنده
اما غیرقابل کشت» 1میشود ( .)15-11این تعریف برای حالتی
است که باکتری به دلیل حفظ فعالیت متابولیکی زنده است ،اما
قابلیت کشت و رشد را ندارد .بنابراین کلنیها را در محیطهای
اختصاصی کشت معمول توسعه نمیدهد ( .)6به نظر میرسد
عوامل بیماریزایی شامل  inlA ،iap ،hly ،actAو plcAنقش ویژه
ای در بیماریزایی  L. monocytogenesدارند (hly .)20-16
کدکننده لیستریولیزین Oاست که برای لیز حفرهمانند و ورود به
سیتوزول سلول ضروری است ( .)17ژن  inlAعملکرد مهمی در
تهاجم باکتری با مکانیسم انتروسیتوز 2دارد (.)19
از آنجایی که لیستریوالیزین  )hly( Oعامل بیماریزای
مهمی در  L. monocytogenesاست ،بیان ژن  hlyدر فاز VBNC
نشاندهندة توانایی بیماریزایی باکتری در این فاز  VBNCاست
( .)22-11در این راستا توانایی ورود  L. monocytogenesجداشده
از سالمون خام ،محیط فرآوری این ماهی و بیماران مبتال به
لیستریوزیس ،به فاز VBNCو نیز بیماریزایی آن ارزیابی و
بررسی شده است .این ارزیابیها نشان داده است همة سویهها
پس از گرسنگی وارد فاز VBNCمیشوند و در حضور سدیم
پیروات و تغذیه با مواد غذایی جایگزین احیاء نمیشوند (.)23
همچنین این مطالعات نشان داده است همزمان با از دسترفتن
قابلیت کشت ،خاصیت بیماریزایی نیز از دست میرود .همچنین
عنوان شده است سویههای  L. monocytogenesممکن است
در محیط آبی برای دورههای طوالنیتری در فاز  VBNCبمانند،
اما این سلولها بیماریزا نیستند (.)24
انجماد محصول فرآوریشده روشی مناسب برای جلوگیری
از رشد  L. monocytogenesاست .هر چند
( L. monocytogenesدر صورت وجود) در محصول نهایی یا
فرآوریشده با انجماد از بین نمیرود ،اما رشد آن طی دورة
). Viable But Non Culturable (VBNC
. Enterocitos

انجماد متوقف خواهد شد .انجماد و ذخیرة طوالنی مدت به شکل
منجمد میتواند تأثیراتی منفی روی خواص محصول بگذارد.
همچنین ،با وجود نگهداری محصول فرآوریشده در فریزر به
صورت طوالنی مدت ،انجمادزدایی میتواند منجر به رشد L.
 monocytogenesدر محصول فرآوریشده شود ( .)25پس از
انجماد گونههای مختلف ،انواع متفاوتی از بقا را در ارتباط با اندازة
سلول و شکل و ساختار آن نشان دادهاند .باکتریهایی با اندازه
بزرگتر و پیچیدگی بیشتر در مقابل آسیبهای انجماد نسبت به
انواع کوچکتر و سادهتر مقاومت کمتری دارند (.)27 ،26
توانایی ورود  L. monocytogenesبه فاز  VBNCطی
استرسهای حین فرآوری نگرانکننده است؛ به دلیل آنکه
آزمونهای باکتریولوژیکی کشت معمول ،موفق به شناسایی
ارگانیسمهای غیرقابل کشت در محصول و محیط فرآوری نشده و
ریسک خطر مصرف لیستریا مونوسیتوژنز در فاز  VBNCهنوز
ناشناخته است .یکی از این استرسها انجماد است .به همین
دلیل هدف از این مطالعه بررسی امکان ورود L. monocytogenes
به حالت  VBNCطی انجماد  -18ºCبا استفاده از بررسی بیان
ژن  16S rRNAو بررسی بیماریزایی آن با استفاده از ژنهای hly
و  inlAاست.

مواد و روشها
باکتری  L. monocytogenesسویه استاندارد
( 19115سروتیپ  ،)4bاز سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی
ایران در سال  1397به صورت لیوفیلیزه تهیه شد .باکتریها در
محیط  BHIبراث به مدت  24ساعت در  37ºCانکوبه شدند.
سپس روی محیط  BHIآگار کشت شدند و  24ساعت در 37ºC
انکوبه و یک کلونی خالص از آن برای ادامه مطالعات استفاده شد.
ATCC

محیطهای بررسیشده
امکان ورود باکتری  L. monocytogenesبه حالت
در دمای انجماد  -18ºCدر سه محیط سرم فیزیولوژی
(( Normal saline)NSبه عنوان شرایط نبود مواد تغذیهای و
ماتریکس محافظتکننده)  BHIبراث (شرایط محیط تغذیهای
غنی) و آبگوشت ماهی یا )( Fish Broth (FBشرایط ماتریکس
گوشت ماهی) قزلآالی رنگینکمان ()Oncorhynchus mykiss
بررسی شد .محیط  BHIبراث طبق برنامه شرکت مربوطه آماده
سازی و اتوکالو شد.
VBNC

1
2
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بررسی بیان ژن

آمااادهسااازی محاایط آب وشاات ماااهی قاازلآالی

باادین منظااور ژن  16S rRNAبااه عنااوان ژن خانااهگردان
( )Houskeeping geneهمچناین ژنهاای  hlyو  inlAباه عناوان
ژنهای بیماریزایی این باکتری ( )30برای مقایسه در دو محایط
 BHIو  FBبررسی شدند .بررسی بیان این ژنها یاکباار قبال از
شوک و بار دیگر بعد از شاوک انجمااد طای روزهاای  2و  20باه
منظور مقایسه بیان آنها انجام شد .برای بررسی بیان ژن به ترتیب
زیر مراحل انجام شد:

رن ینکمان ()FB
عصارة مااهی قازلآالی رنگینکماان باه روش  Nilssonو
همکاران ( )1999آماده شد .در این روش ابتدا ماهی قزلآال تمیز
(پوستکنی و تخلیه امعا و احشاا) و چارخ شاد .در اداماه باا آب
مقطر به نسبت ( 1:2وزنی/حجمی) به مدت  10دقیقه جوشانده و
به مدت  10دقیقه فیلتر شد .عصاره حاصل با افزودن  5/98گارم
در لیتر  KH2PO4و  9/75گرم در لیتر  K2HPO4باافری و  pHآن
با استفاده از  1 HClموالر در  6/2ثابت شد .عصاره تهیهشاده باه
مدت  15دقیقه در دمای  121ºCاستریل و تا  24ساعت پایش از
تلقیح در دمای  4ºCنگهداری شد (.)28

استخراج  RNAباکتری
بدین منظور از کیات اساتخراج شارکت سایناکلون ،ایاران
استفاده شد که مراحل آن طبق برنامه به شرح زیر است:
 .1تهیه رسوب باکتری ()10000 rpm-2 min؛  .2افازودن
 40 lµآناازیم لی ازوزیم )37ºC /20 min( 0/4 mg؛  .3افاازودن µl
 400محلول لیز الیزیاز باافر انکوباهشاده؛  .4افازودن  300 µlاز
محلول precipitation؛  .5انتقال به ستون اساتخراج min( RNA
)13000 rpm-1؛  .6افاازودن  400 lµمحلااول شستوشااوی اول
()13000 rpm-1 min؛  .7افزودن  400 lµمحلاول شستوشاوی
دوم بااه تعااداد  2بااار ()13000 rpm-1 min؛  .8رفااع اتااانول
احتمالی باقیمانده ()13000 rpm-2 min؛  .9انتقال ستونها باه
میکروتیوب جدید 1/5 ml؛  .10افزودن  30 lµاز محلول RNase
 free waterانکوبهشده در دمای  55ºCبه ستونهاا (rpm-1 min
 )13000دو بااار RNA .حاصاال تااا زمااان اسااتفاده در -70ºC
نگهداری شد.
برای حاذف  DNAناشای از آلاودگی باا اساتفاده از کیات
 DNaseشرکت  Genet Bioبه شرح زیر استفاده شد:
بااه ازای هاار  RNA 1 gµمقاادار  1 lµبااافر  MgCl2و 1 lµ
آنزیم  DNaseافزوده و مخلوط در 37ºCبه مدت  30دقیقه انکوبه
شد .در انتها مقدار  EDTA 1 µlبه میکروتیوب افزوده و به مادت
 10دقیقه در 65ºCبه منظور توقف فعالیت آنازیم  DNaseانکوباه
شد RNA .حاصل به منظور استفاده در  RT PCRو سنتز cDNA
استفاده شد.

آمادهسازی باکتریها به منظور تلقیح به محیطهای کشت
یااک کلااونی خااالص بااه  10میلیلیتاار محاایط  BHIبااراث
اسااتریل منتقاال شااد و در انکوباااتور شاایکردار بااا دور 200 rpm
انکوبه شد ( .)29باکتریها در جذب حادود  )OD600( 0/4معاادل
تقریباً  109باکتری در هر میلی لیتر بودند .در این میازان جاذب
باکتریها تقریباً در اوایل تا اواسط مرحله رشد لگاریتمی است.
تلقیح باکتریها به محیطهای کشت
باادین منظااور از باکتریهااا در جااذب  0/4بااا تعااداد 109
باکتری در هر میلی لیتر استفاده شد .برای تهیاه پلیات بااکتری،
محلول باکتریایی با دور  7000 rpmبه مدت  5دقیقه ساانتریفیوژ
شد .قبل از تلقیح به محیطهای کشت مدنظر ،با سه مرحله رقیق
سازی  ،1/10تعداد باکتریها به  106در هر میلیلیتر رسید .برای
این منظور  200میکرولیتار از سوسپانسایون حااوی بااکتری باه
 1800میکرولیتر محیطهای  BHI ،NSباراث و  FBتلقایح شاد.
پس از تلقیح ،از تیمار  3نمونه به طور تصادفی برای تعیین تعداد
اولیة باکتری روی محیط  BHIآگار کشت داده شد.
شوک انجماد نمونهها
هر تیمار با سه تکارار باه ترتیاب  4و  8سااعت و ،8 ،4 ،2
 30 ،20و  60روز پس از قرارگیری نمونهها در فریازر  -18ºCتاا
رسیدن زمان موعد کلنی کانت و استخراج ،قرار داده شدند.

سنتز cDNA

شمارش کلنی

به منظور سنتز  cDNAاز کیات  ABIاساتفاده شاد .بادین
منظور مستر ساخت  cDNAبا حجم  10 µlکه شامل ماوارد زیار
است سااخته شادRandom ،dntp(0.8 µl) ،RT Buffer(2 µl) :
) .DW(4.2 µl) ،RT(1) ،Primer(2 µlدرنهایت باا  10 µlاز RNA
ترکیب شدند .برنامه دمایی ساخت  cDNAبه شارح زیار باود.1 :
 10 ،25ºCدقیقااه؛  120 ،37ºC .2دقیقااه؛  5 ،85ºC .3دقیقااه.

در انتهای زمان فریزکردن نمونهها ،به منظور بررسی تعاداد
باکتریهای کشتپاذیر روی محایط  BHIآگاار غنایشاده باا 2
درصد عصاره مخمر و  0/5درصد سدیم پیاروات ،شامارش کلنای
انجام شد .در تمامی زمانهای فوق شمارش کلنی هر سه محایط
پس از  24و  48ساعت بررسی و شمارش شد.
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 cDNAسنتزشده به منظور انجام فرایند  PCRاستفاده شد.

کشت در محیط بالد آگار

فرایند PCR

به منظور احیای احتمالی باکتریها ،در انتهای دورة انجماد
از محیط آبگوشت ماهی بر روی محیط بالد آگار کشت داده شاد
و به مدت  24-48ساعت در دمای  37ºCانکوبه و هماولیز بتاای
آن بررسی شد .سپس بیاان هار ساه ژن  hly ،16s rRNAو inlA
بررسی شد.

به منظور انجام عملیات  PCRاز کیات
) (2Xشرکت  Genet Bioبا دستور تهیه مستر میکس باه صاورت
زیر استفاده شد،dntp (0.5 µl) ،Mgcl2 (2 µl) ،Buffer (2.5 µl) :
Prim Taq Premix

)Primer ،Primer Forward (0.5 µl (10 pm)) ،Taq (0.2 µl

)) .DW (12.8 µl) ،Riverse (0.5 µl (10 pmمیزان نمونه
 1µlبود .مخلوط به مادت  10ثانیاه ساانتریفیوژ جزئای شاد تاا
قطراتی که روی جداره میکروتیوپ باود ،حاذف شاود .ساپس در
دستگاه  PCRبا تنظیمات دمایی زیر قرار داده شد:
 .1واسرشت اولیه  5دقیقاه در 95ºC؛  .2تکثیار  DNAباه
تعداد  37چرخه :الف) واسرشات  30ثانیاه در ،94 ºCب) اتصاال
پرایمر 40 :ثانیاه در  ،60ºCج) گساترش 40 :ثانیاه در 72ºC؛ .3
باز سرشت نهایی  5دقیقه در .72ºC
الکتروفورز محصول  PCRباا اساتفاده از ژل  1/5-2درصاد
آگارز صورت پاذیرفت و ساپس از ژل باا اساتفاده از دساتگاه ژل
داک عکسبرداری شد .توالی پرایمرهای اساتفاده شاده در جادول
یک درج شده است.
cDNA

تجزیه و تحلیل آماری
این آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی انجام گرفت .نتایج
دادههای پارامتریک با روشهای  ANOVAارزیابی شد و مقایساة
میانگینها با آزمون  LSDصورت پذیرفت .برای تجزیاه و تحلیال
آماری دادههای نرمال از آزمون دانکن و برای دادههای غیرنرماال
از آزمااون ماان ویتناای اسااتفاده شااد .در مواقااع لاازوم از آزمااون
ناپارامتریااک کااای اسااکوور باارای تجزیااه و تحلیاال دادههااای
ناپارامتریااک اسااتفاده شااد .تمااام تجزیااه و تحلیلهااا در سااطح
اطمینان  5درصد و با نرم افزار  SPSSصورت پاذیرفت .نتاایج باه
دستآمده با ترسیم نمودارها با استفاده از نرمافازار اکسال انجاام
شد.

جدول  .1توالی پرایمرهای استفادهشده در پژوهش ()33-31

نام ژن
16S rRNA
hly
inlA

توالی الی ونوکلئوتید
F: TTA GCT AGT TGG TAG GGT
R: AAT CCG GAC AAC GCT TGC
F: CGCAACAAACTGAAGCAAAGG
R: TTGGCGGCACATTTGTCAC
F: CGGATGCAGGAGAAAATCC
R: CTTTCACACTATCCTCTCC

()ºC

() bp

60

109

60

139

60

95

و  30 ،20 ،8 ،4 ،2و  60روز پس از قرارگیری نمونهها در فریازر،
نشان داد این باکتری در شوک دمایی  -18ºCقابلیات رشاد روی
محیط کشت غنیشده  BHIآگار را حفظ کرده اسات ،اماا تعاداد
آنها طی این زمان با کاهش همراه بود (شکل .)1

یافتهها
بررسی نتایج شمارش کلنی باکتریها در محیط

دمای اتصال

اندازه محصول

BHI

آگار غنیشده
نتایج بررسی شمارش کلنی در محیط  BHIآگار غنایشاده
در هر سه تیمار  BHI ،NSبراث FB ،طی زمانهای  4و  8سااعت
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شکل  .1نتایج روند کلنی کانت باکتری  L.monocytogenesدر دمای  -18ºCدر در تیمارهای ) BHI (BHI Brothو )FB (Fish Broth
محور افقی :مدت زمان سپریشده (دو زمان اول  4ساعت و  8ساعت پس از شوک مربوط به روز اول و زمانهای بعدی در روزهای بعدی)؛ محور عمودی :لگاریتم
تعداد باکتری
انجماد برای روز دوم استخراج نشاندهنادة بیاان ژن 16S rRNA

نتایج بررسی بیان ژن
بررسی نتایج شمارش کلنی باکتریها در محیط

در هر دو تیمار BHIبراث و  FBبود .طبق این نتاایج بااکتری
 monocytogenesدر دمای  -18ºCبه مادت  20دقیقاه قاادر باه
زنده مانادن اسات و ژن خاناهگردان خاود را نیاز بیاان میکناد.
همچنین شاهد بیان ژن  hlyباه ترتیاب در تکرارهاای دوم و اول
محیطهای  BHIو  FBبودیم .ژن  inlAدر های کادام از تیمارهاا
بیان نشد (شکل .)3
L.

BHI

آگار غنی شده
نتایج بررسی بیاان ژنهاای  hly ،16s rRNAو  inlAقبال از
شوک انجماد نشاندهنادة بیاان هار ساه ژن و داشاتن خاصایت
بیماریزایی این باکتری بود (شکل .)2
نتایج الکتروفورز محصاول  PCRباکتریهاا پاس از شاوک

شکل  .2نتایج الکتروفورز محصول  PCRحاصل فرایند بررسی بیان ژن  hly ،16s rRNAو  inlAقبل از شوک انجماد
ترتیب و تکرار تیمارها برای هر دو محیط به ترتیب  2 ،1و 3؛ کنترل مثبت ( )C+شامل  DNAلیستریا مونوسیتوژنز؛ کنترل منفی ( )C-شامل نمونة بدون الگو

شکل  .3نتایج الکتروفورز محصول  PCRحاصل فرایند بررسی بیان ژن  hly ،16s rRNAو  inlAدر تیمارهای ) BHI (BHI Brothو FB (Fish
) Brothدر روز دوم انجماد ترتیب و تکرار تیمارها برای هر دو محیط به ترتیب  2 ،1و 3؛ کنترل مثبت ( )C+شامل  DNAلیستریا مونوسیتوژنز؛ کنترل منفی
( )C-شامل نمونة بدون الگو
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شکل  .4نتایج الکتروفورز محصول  PCRحاصل فرایند بررسی بیان ژن  hly ،16s rRNAو  inlAدر تیمارهای ) BHI (BHI Brothو ) FB (Fish Brothدر
روز بیستم انجماد ترتیب و تکرار تیمارها برای هر سه محیط به ترتیب  2 ،1و 3؛ کنترل مثبت ( )C+شامل  DNAلیستریا مونوسیتوژنز؛ کنترل منفی ( )C-شامل
نمونه بدون نمونه

باکتریها بودیم ،میتوان نتیجه گرفت بااکتری وارد فااز
نشده است ،اما بر اثر شوک دمایی وارده ضعیف شده است.

نتایج الکتروفورز برای روز بیستم استخراج نشاندهندة بیان
ژن  16S rRNAدر هر دو تیماار  BHIباراث و  FBباود .ژن  hlyو
 ilnAدر هی کدام از تیمارها بیان نشد (شکل .)4
از مقایسه نتایج بررسی بیان ژن با نتایج شمارش کلنای در
محیط کشت غنیشده  BHIآگار ،میتوان به ایان نتیجاه رساید
باکتری موجود در هر سه محیط طی شوک انجماد زناده اسات و
خاصیت بیماریزایی خود را از طریق بیاان ژن  hlyدر دو محایط
شرایط مغذی ( )BHI ,FBدر روز دوم حفظ کارده اسات .از آنجاا
که در شمارش بااکتریهاا در محایط کشات غنای شااهد رشاد

VBNC

نتیجه بررسی کشت در بالد آگار در انتهای دورۀ انجماد
نتایج نشاندهندة رشد باکتری تلقایحشاده از محایط  FBدر
روز شصتم و همولیز مثبت آن در محیط آگار خوندار بود.
نتایج بررسی بیان ژن محیط  FBدر محیط بالد آگار
نتایج نشاندهندة بیان ژن  16S rRNAو بیان مجادد ژن hly

بود .در مورد ژن  inlAهی گونه بیانی مشاهده نشد (شکل .)5

شکل  .5نتایج الکتروفورز محصول  PCRحاصل فرایند بررسی بیان ژن  hly ،16s rRNAو  inlAدر تیمار ) FB (Fish Brothدر روز شصتم انجماد ،پس از
احیا در محیط کشت بالد آگار ترتیب و تکرار تیمارها برای هر دو محیط به ترتیب  2 ،1و 3؛ کنترل مثبت ( )C+شامل  DNAلیستریا مونوسیتوژنز؛ کنترل منفی ()C-
شامل نمونه بدون نمونه
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در تحقیق حاضر تعداد باکتریها ثابت نماند و نتاایج کلنای
کانت و نمودار رشد باکتری نشان داد تعداد آنهاا تاا انتهاای دورة
انجماد کاهش یافته و از  107 cfu/gباه  105 cfu/gرسایده اسات.
سلولهای باکتریایی همچنان قابل کشت بود .در راستای نتایج ما
هریسون و همکاران ( )1991مشاهده کردند تعداد سلولهاای L.
 monocytogenesتلقیحشده به ماهی و میگاو پاس از انجمااد در
دمای  -20 °Cبه مدت سه ماه ،به اندازه  3 logکااهش ماییاباد
( .)44طبق مطالعات pH ،کم محیطهای منجمد ،مارگ و صادمه
سلولهای  L. monocytogenesرا طی نگهداری منجماد افازایش
میدهد ( .)45از اینرو یکی از عوامل کاهش تعداد بااکتریهاا در
این تحقیق را میتوان در  pHمحیط جساتوجو کارد .همچناین
کاهش تعداد باکتریها را میتوان یاا باه دلیال آسایب سالولی و
مرگ آن عنوان کارد ،هرچناد کاه احتماال آن کام اسات چاون
انجماد منجر به مرگ باکتری نمیشاود ،و یاا باه دلیال ورود باه
حالت  .VBNCزمان بیشتری برای بررسی نتایج کلنی کانات الزم
بود تا مشخص شود باکتریها وارد حالت  VBNCمیشوند یا نه.
انواع مختلفی از باکتریها میتوانند در دمای کام محیطای
وارد حالت  VBNCشوند؛ مانناد ویبریاو ( ،)21آئرومونااس (،)46
یرسینیا ( ،)47سالمونال ( )48و اخیرا لیساتریا ( .)49در پاژوهش
حاضر باکتری  L. monocytogenesتا انتهای دورة انجمااد در هار
دو محیط وارد حالت  VBNCنشد .در این زمینه تحقیقات بسایار
کمی انجام شده است؛ از جملاه آنهاا پاژوهش  Zengو همکااران
( )2013است که نشاان داد بااکتری  Salmonella typhiپاس از
 48ساعت نگهداری در دماای  -20ºCدر شارایط گرسانگی وارد
حالت  VBNCمیشود و پس از احیا ،در موش خاصایت بیمااری
زایی خواهد داشت (.)48
همچنین بررسی بیان ژنهای بیماریزایی  hlyو  inlAنشان
داد بیان ژن  hlyبا افزایش زمان متوقف میشود .درنتیجه باکتری
تا انتهای دورة انجماد قادر به حفظ خاصیت بیماریزاییاش نبود.
دما برای بیان ژنهای اصلی بیماریزایای در L. monocytogenes
مهم است ( .)50در این ارتباط  Duoduو همکاران ( )2010عنوان
کردهاند بیان ژنهای بیماریزای  L. monocytogenesزماانی کاه
فیله ماهی سالمون در دماهای مختلف نگهداری شود ،باه صاورت
متفاوتی بیان میشود .بیاان ژنهاای  hlyو  ilnAدر دماای 20ºC
بیش از دماهای  0و  4ºCاست ( .)51درنتیجه میتوان عنوان کرد
در دمای کم ،بیان ژنها کاهش مییابد که دلیل آن میتواند نارخ
متابولیکی کم باکتری در دماهای کم باشد.
همانطور که در نتایج عنوان شده است ،به منظور احیاای

بحث و نتیجهگیری
 L. monocytogenesبهخوبی در شرایط انجماد زنده می
ماند و نگهداری به صورت منجمد باعث ثابت ماندن تقریبی
جمعیت زندة باکتری میشود ( .)34در پژوهش حاضر باکتری L.
 monocytogenesبه انجماد مقاوم بود و با حفظ کشتپذیریاش
تا انتهای دورة انجماد قادر به زنده ماندن بود .مطالعات نشان داده
است  L. monocytogenesمیتواند در گوشت گوسفند در دمای
 -23ºCبه مدت  20روز ،در  -20ºCبه مدت  2سال با  35بار
انجمادزدایی و در کره در دمای  -18ºCبه مدت  70روز زنده
بماند ( .)35همچنین در مطالعهای دیگری بررسی وجود و بقای
 L. monocytogenesنشان داده است از میان  470نمونه ماهی
خام ،محصوالت ماهی و محصوالت دریایی دیگر 1/92 ،درصد از
آنها به  L. monocytogenesآلوده بودند؛ به این صورت که از بین
 45نمونه ماهی هیک منجمد یک مورد ( 2/22درصد) ،از بین 61
نمونه محصول دریایی منجمد  2مورد و  4مورد محصول ماهی
منجمد ،به باکتری آلوده بودند .آنها همچنین اشاره داشتند این
باکتری میتواند ماهیان دریاهای گرمسیری را آلوده کند که از
جمله محصوالت آلودهشده از این طریق میتوان به آلودگی 17/2
درصد صدف منجمد و  12/1درصد شل فیشهای 3خوراکی
منجمد اشاره کرد.
 L. monocytogenesبه عنوان جنس عفونتزای گونة
 Listeriaدر دومین ردة دفعات جداسازی از نمونهها قرار دارد که
این مسئله نگرانکننده است ( .)36طبق مطالعات باکتری L.
 monocytogenesبه فریز کردن مقاوم است .طبیعت سرمادوست
این باکتری همراه با کاهش طول زنجیره اسید چرب است (.)2
بقای باکتری در طول دورة انجماد به طور معمول به چندین
عامل بستگی دارد ،که شامل طبیعت سلول ( ،)38 ،37ترکیب
محافظهای سرمایی ( )39 ،37و شرایط انجماد-انجمادزدایی
( )40 ،37است .بقا پس از گرسنگی با فراهمسازی انرژی درونی
از طریق مواد ذخیرهای RNA ،و پروتئینهایی که فرایندهای
سلولی را حفظ میکنند اتفاق میافتد .انجماد و انجمادزدایی
لیستریا منجر به آسیب دیوارة سلولی و غشای پالسمایی میشود
که ناشی از تشکیل کریستالهای داخل و خارج سلولی میشود
( .)2دمای انجمادزدایی ممکن است از طریق تغییرات غلظت
الکترولیت یا کریستالهشدن مجدد در طول انجمادزدایی به شکل
جدی بر بقای باکتری تأثیر بگذارد (.)43-41
. Shel fishes
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مختلف فرآوری محصوالت آماده مصرف قرار میگیرناد و ممکان
است تحت این شرایط وارد حالت  VBNCشوند ،نقش مهمای در
برنامهریزی سالمت انسانها و حیوانات باه عهاده دارد .باه دلیال
اینکه این سلولها ممکن است با یا بدون ورود به حالات VBNC
خاصیت بیماریزایی خود را حفاظ کنناد و باا مصارف محصاول
آمادة مصرف ،منجر به بیماری در مصرفکننده شوند و یاا اینکاه
بیان ژنهای بیماریزا در بدن مصرفکننده از سر گرفتاه شاود و
منجر به مسمومیت یا مرگ مصرفکننده شود .درک بیشتر سلول
های  VBNCممکن اسات باه ماا در توضایح اینکاه چارا شامار
باکتریایی در زمستان کاهش مییابد ،کمک کند.
در تحقیق حاضر مشاهده شد که طی دورة انجماد از تعاداد
باکتریهای اولیه کاسته شد و بیان ژن خانهگردان  16S rRNAتاا
انتهای دوره اداماه داشات ،اماا باا گذشات زماان بیاان ژنهاای
بیماریزا متوقف شد ،در عین حال خاصیت بیماریزایی با کشات
در محیط بالد آگار مجددا حاصال شاد .همچناین ممکان اسات
باکتری با ورود به بدن و قرارگارفتن در معارش شارایط مناساب
رشدی ،مجدداً خاصیت بیماریزاییاش را به دست آورد و موجب
مسمومیت و مرگ مصارفکنناده شاود .ایان موضاوع مایتواناد
هشداری جدی برای تولیدکنندگان محصوالت منجمد در ارتبااط
با بیماریزایی ایان پااتوژن بارای مصارفکنناده باشاد .بناابراین
بازبینی فرایناد فارآوری محصاوالت شایالتی و اخاذ فراینادهای
فرآوری بهتر قبل از مصرف توصیه میشود.

احتمالی باکتریهای صدمهدیده یا آنهایی که احتماالً وارد حالات
 VBNCشدهاند ،در ماتریکس گوشت ماهی از محایط غنایشاده
حاوی سدیم پیروات و مخمر استفاده شد .مطالعه حاضر نشان داد
ژنهای  hlyو  inlAدر باکتریهای رشدیافته بیان نمایشاوند یاا
اصطالحاً خاموش بودند ،اما زماانی کاه خاون باه محایط کشات
باکتریها افزوده شد ،ژن  hlyکه مسائول هماولیز سالولهاسات
مجدداً روشن شد و همولیز بتای بااکتری نیاز در محایط کشات
مثبت شد ،در صورتی که ژن  inlAهمچناان خااموش ماناد .ایان
موضوع نشان میدهد خون حاوی عواملی است که میتواند روشن
شدن ژن بیماریزای  hlyرا در این باکتری القا کند .اولین گزارش
در مورد احیاای سالولهاای  VBNCپاس از تیماار سالولهاای
سالمونال تیفی با مواد مغذی (تزریق  )BHIمشاهده شد .طبق این
گزارش پس از  4روز از ورود سالولهاا باه حالات  ،VBNCاحیاا
اتفاق افتاد (.)52
در ارتباااط بااا بیااان ژن  Bunic ،hlyو همکاااران ()1996
مشخص کردهاند فعالیت لیستریولیزین  Oپاس از چنادین هفتاه
ماندن باکتری  L. monocytogenesدر دمای کم از دست مایرود
و خاصیت بیماریزایای آن پاس از  24سااعت انکوباه در دماای
 37ºCبازمیگردد ( )53که دلیل آن را میتوان به پروتئین PrfA
که تنظیمکننده بیان ژنهای بیماریزای  inlA ،hlyو  actAاسات،
نسبت داد که به دما وابساته اسات و در دماای زیار  30ºCبیاان
نمیشود ( .)53بیان این ژنها توسط  Sigma-Bنیز کنترل مای-
شود که بیان این ژن ممکن است استرسهاای فیزیولوژیکاال در
میکروارگانیساام را بهبااود بخشااد ( ،)55- 53همچنااین فعالیاات
 Sigma-Bبه مرحلة رشد باکتری بستگی دارد که حداکثر فعالیت
آن در فااااز ساااکون بااااکتری اسااات ( pH .)57 ،56بهیناااه
لیستریولیزین  5/5 Oاست و در pH: 7غیرفعال بود .فعالیات آنهاا
دوباره با کاهش  pHبه  5/5احیا شد ( .)58عدم بیاان ژن  inlAرا
میتوان در دسترسنبودن شرایط مغذی مورد نیااز بارای روشان
شدن آن بیان کرد.
مطالعات در ارتباط با بااکتریهاایی کاه تحات تانشهاای

سپاس زاری
از تمام کسانی که ما را در انجام این پژوهش یااری کردناد،
بهویاژه مسائوالن محتارم آزمایشاگاههاای گاروه میکروبیولاوژی
دانشکدة پزشاکی و گاروه بیوتکنولاوژی دانشاگاه علاوم پزشاکی
گلستان کمال تشکر و قدردانی را داریم.
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