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چکیده
در مطالعه حاضر ،جداسازی و شناسایی مولکولی فاژهای مهارکننده رشد باکتری آئروموناس هیدروفیال ( Aeromonas
 )hydrophilaاز آب تصفیه شده فاضالب شهری ارومیه و مهار آلودگی تجربی آن در گوشت چرخ شده ماهی کپور معمولی
انجام گردید .جهت جداسازی باکتریوفاژ از نمونه آب تصفیه شده فاضالب ،باکتریهای موجود با استفاده از کلروفرم خالص
تخریب شدند تا فاژ موجود در آنها رها گردد .همچنین از سویه استاندارد باکتری آ .هیدروفیال( با کد ) PTCC1310برای
سنجش خاصیت ضد میکروبی فاژهای جدا شده استفاده گردید .در مرحله نهایی به کمک هضم آنزیمی شناسایی ژنوم فاژها
انجام گرفت .در مرحله دوم ابتدا ماهی کپور معمولی به صورت تازه تهیه و گوشت آن چرخ شد ،سپس با مقادیر 108 CFU/g
باکتری آ .هیدروفیال به صورت تجربی آلوده و چهار سطح  107 ،106 ،105 PFU/gو  108از باکتریوفاژ مؤثر بر آن به ازای هر
گرم گوشت چرخ شده اضافه و مخلوط شد .نمونههای گوشت بهترتیب شامل کنترل منفی (فاقد هرگونه آنتی بیوتیک و فاژ)،
کنترل مثبت (حاوی  2 ppmنایسین) و چهار تیمار حاوی تیترهای مختلف باکتریوفاژ ( 107 ،106 ،105 PFU/gو  )108به مدت
یک هفته در دمای یخچال نگهداری شدند .در پایان روز هفتم نمونهبرداری برای شمارش باکتری و تعیین تیتر فاژ انجام گرفت.
یافتهها نشان داد که فاژ مؤثر بر رشد باکتری آ .هیدروفیال در نمونه آب تصفیه شده وجود دارد و به طور مؤثری از رشد
باکتری ممانعت بهعمل میآورد .همچنین نتایج نشان داد که به طور معنیداری رشد باکتری آ .هیدروفیال با بهکار بردن سطوح
 10000و  100000واحد تشکیل دهنده پالک باکتریوفاژ مهار میشود .بر اساس نتایج حاصل میتوان نتیجه گرفت که فاژ جدا
شده از فاضالب مؤثر بر آ .هیدروفیال میتواند به طور مطلوبی در گوشت چرخ شده ماهی کپور معمولی برای مهار رشد A.
 hydrophilaبهکار برود.

جداسازی فاز مؤثر بر آئروموناس ...
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Subclass Actinoptergii
High Pressure Processing
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مقدمه
ماهی کپور معمولی ( )Cyprinus carpioاز رده ماهیان
استخوانی و زیررده ماهیان استخوانی دیرینه 1میباشد
( .)Nelson, 2006اعضاء این خانواده را میتوان بر اساس
داشتن دندان حلقی و لبهای نازک تشخیص داد (ستاری،
 .)1382ماهیها همیشه در تماس با باکتریها میباشند و
معموالً زمانی از پای در میآیند که تحت شرایط استرسزا
قرار گیرند .فاکتورهای محیطی ممکن است به عوامل
استرسزا عمل کرده و میتوانند ماهی را مستعد ابتال به
بیماریهای باکتریایی کنند (.)Ibrahem et al., 2008
در حال حاضر ،روشهای متعددی جهت ایجاد ایمنی مواد
غذایی وجود دارد که از آن جمله میتوان به
پاستوریزاسیون ،فرآوری با فشار باال  ،2پرتو دهی ،استفاده
از مواد شیمیایی و  ...اشاره نمود .هر کدام از این روشها
برای انواع خاصی از مواد غذایی بهکار میروند که ممکن
است سبب ایجاد تغییراتی در طعم و مزه غذا شوند یا با
ایجاد مشکالت بهداشت عمومی ،باعث آسیب به تجهیزات
مورد استفاده در فرآیند تهیه مواد غذایی در کارخانهها
گردند .استفاده از باکتریوفاژها به عنوان کنترل زیستی در
مواد غذایی عالوه بر اینکه دارای ایراد روشهای مذکور
نمیباشند بلکه میتوانند نوع خاصی از عوامل مسبب
بیماری یا فساد را مورد هدف قرار دهند ( Moye et al.,
.)2018
باکتریوفاژها دستهای از ویروسهایی هستند که فقط
باکتریها را آلوده میکنند .این ویروسها از منابع متعددی
مانند خاک ،آبهای شیرین ،آب دریا و فاضالبها قابل
جداسازی هستند (.)Kutter and Sulakvelidze, 2005
فاژها عوامل ضد میکروبی طبیعی در صنایع غذایی و
بالینی هستند .امروزه ایمنی مواد غذایی از طریق فاژها
علیه باکتریهای بیماریزای غذاها به اثبات رسیده است
( .)WHO, 2007فاژها سلولهای باکتریایی میزبان خود را
از طریق جذب و سپس شناسایی مولکولی سطح سلول
باکتری ،آلوده میکنند و به سطح پلیساکاریدی یا
پروتئینی باکتری متصل میشوند ( Steinbacher et al.,

 .)1996اولین بار استفاده از باکتریوفاژها برای درمان
عفونتهای باکتریایی قبل از جنگ جهانی دوم موردتوجه
قرار گرفت .در سالهای اخیر با تشدید پدیده مقاومت
آنتیبیوتیك و بهوجود آمدن انواعی از سویههای مقاوم به
چند آنتیبیوتیك ،تحقیقات بسیار گستردهای بر استفاده از
فاژها برای پیشگیری ،کنترل و حتی درمان بیماریها قوت
گرفته است و تالش بیشتر محققان بر پایه فرضیه جایگزین
کردن باکتریوفاژها به جای آنتیبیوتیكها در حال توسعه
میباشد .باکتریوفاژها به طور بالقوه برای جایگزینی به جای
آنتیبیوتیكها دارای چندین مزیت ساختاری و ژنتیکی
بسیار مطلوب هستند .یکی از این مزایا انگل اجباری
درونسلولی باکتریها بودن و اختصاصی عمل کردن
آنهاست ،دیگری ناتوانی آلوده کردن سلولهای یوکاریوتی
و آخرین مزیت تأثیر مستقیم بر سلولهای هدف است
(.)Kutateladze and Adamia, 2010; Jenny, 2011
در سالهای گذشته عالقه مصرفکنندگان به مواد غذایی
حاوی مواد افزونی مثل ترکیبات شیمیایی بسیار کاهش
یافته است که میتوان این کاهش تمایل را به مضرات
ترکیبات شیمیایی و نگهدارنده مواد غذایی نسبت داد .اما
باکتریوفاژها با توجه به طبیعی بودن ،اختصاصی بودن علیه
پاتوژن خاص ،سبز بودن و  ...میتوانند در ایمنی مواد
غذایی جایگاه ارزشمندی پیدا کنند .امروزه استفاده از
فاژها جهت کنترل زیستی میکرواورگانیسمها در مواد
غذایی به عنوان روشی طبیعی و سبز قلمداد میگردد.
بیشتر مطالعات انجام شده در رابطه با کنترل زیستی به
کمك باکتریوفاژها معطوف به چهار عامل بیماریزایی
باکتریایی با منشا دام و طیور شامل،Escherichia coli :
 Salmonella ،Campylobacterو  Listeriaمیباشد.
در خصوص کنترل زیستی باکتریهای بیماریزای موجود
در مواد غذایی دریایی نظیر ماهی ،میگو ،صدف و  ...با
استفاده از باکتریوفاژها مطالعات اندکی انجام شده است که
به طور قابل توجهی سبب کاهش باکتریها در مواد غذایی
و افزایش عمر ماندگاری آنها گردید ( Sillankorva et
.)al., 2012
آئروموناس هیدروفیال یکی از مهمترین گونههای جنس
آئروموناس است و مسئول  80درصد از گاستروانتریتهای
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مواد و روش کار
تهیه باکتری
سویه استاندارد باکتری ( A. hydrophilaبا کد
 )PTCC1310از مرکز کلکسیون باکتری و قارچهای ایران
به صورت ویال لیوفیلیزه تهیه شد .ابتدا پودر لیوفیلیزه
باکتری در  10میلیلیتر محیط کشت ( TSB1مرک،
آلمان) در شرایط هوازی و دمای  37درجه سلسیوس به
مدت  24ساعت گرمخانهگذاری و سپس تا زمان استفاده

جداسازی باکتریوفاژ
در مطالعه حاضر ،جهت جداسازی باکتریوفاژهای لیتیك،
از آب تصفیه شده فاضالب شهرستان ارومیه استفاده شد.
برای این کار ابتدا مقدار  1لیتر نمونه فاضالب در شرایط
استریل از سیستم تصفیهخانه شهرستان ارومیه تهیه
گردید .بالفاصله نمونهها به آزمایشگاه میکروبشناسی
دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه منتقل شدند .برای
جداسازی ابتدا  100میلیلیتر محیط کشت آبگوشت
مغذی با غلظت  10برابر تهیه شد 5 .میلیلیتر از آن با 45
میلیلیتر از فاضالب تصفیه شده مخلوط گردید .سپس 5
میلیلیتر از سوسپانسیون کشت تازه  4ساعته A.
 hydrophilaو چند قطره  10 MgSO4درصد به لوله
حاوی محیط کشت و فاضالب تصفیه شده افزوده شد .پس
از مخلوط کردن محتویات لوله ،در  37درجه سلسیوس به
مدت  24ساعت انکوبه گردید .جداسازی فاژها با روش
کلروفرم انجام شد .بدینترتیب 3 ،میلیلیتر کلروفرم به
محتویات هر لوله اضافه شد و به مدت  15دقیقه بر روی
شیکر و  2ساعت در دمای اتاق قرار داده شد.
سوسپانسیون حاصل به مدت  30دقیقه با دور 3500g
سانتریفوژ ( ،Ependorfآلمان) شد .فاز رویی حاوی
سوسپانسیون فاژ پساب به صورت استریل جمع آوری و به
آن برای چند بار کلروفرم اضافه شد ،تا سوسپانسیون
حاوی فاژ به نسبت خالصی بهدست آمد .پس از کنترل
سوسپانسیون از نظر عدم آلودگی به باکتریهای مختلف و
عبور دادن آن از فیلتر  0/22نانومتری ،در  4درجه
سلسیوس (دمای یخچال) و در تاریکی نگهداری شد.
شایان ذکر است ،برای تهیه باکتریوفاژ به میزان مورد نیاز
این مراحل چندین بار تکرار شد تا سوسپانسیون به نسبت
خالصی بهدست آمد .جهت بررسی اثرات باکتریسیدی
باکتریوفاژهای جداسازی شده بر  A. hydrophilaاز روش
 Double layer methodاستفاده شد .در این روش ابتدا
در محیط تریپتی کیز سوی آگار ذوب شده با درجه
حرارت  45درجه سلسیوس و بعد از مخلوط کردن ،روی
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انسان میباشد که به طور عمده به دنبال مصرف مواد
غذایی دریایی از جمله ماهی ،میگو ،خرچنگ و نرمتنان
دریایی ایجاد میشود .عالئم حاصل از این بیماری در
انسان شامل اسهال ،تهوع ،دل پیچه ،و تب میباشد .اگرچه
بیماری خود محدود شونده است ،اما در افراد دارای ضعف
سیستم ایمنی بسیار خطرناک است .گونههای آئروموناس
در محیطهای دریایی و خشکی سراسر دنیا یافت میشوند
و بیماریزایی آنها به طور طبیعی در محیطهای دریایی
اتفاق میافتد .لذا ،پیشگیری از آلودگی در چنین
محیطهایی غیر ممکن است و مهمترین روش کنترل و
پیشگیری از این عوامل بیماریزا رعایت اصول بهداشتی در
طول مراحل صید ،نگهداری ،توزیع و فرآوری میباشد.
بنابراین ،استفاده از باکتریوفاژ جهت کنترل زیستی
گونههای آئروموناس میتواند روشی سبز و موثر در جهت
پیشگیری از ایجاد مسمومیت در انسان باشد (رئیسی و
همکاران.)1393 ،
محققان زیادی توانستهاند فاژهای موثر بر آ .هیدروفیال را
در شرایط آزمایشگاهی جداسازی نمایند .اما تاکنون
هیچگونه گزارشی در خصوص استفاده از فاژ موثر علیه آ.
هیدروفیال در مواد غذایی با منشأ دریایی وجود ندارد.
بنابراین ،هدف از مطالعه حاضر ،جداسازی و شناسایی
مولکولی فاژهای مهار کننده رشد باکتری آ .هیدروفیال ( A.
 )hydrophilaاز آب تصفیه شده فاضالب شهری ارومیه و
مهار آلودگی تجربی آن در گوشت چرخ شده ماهی کپور
معمولی بود.

باکتری رشد یافته در حضور  20درصد گلیسیرین در
فریزر  -18درجه سلسیوس نگهداری شد.
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(.)Chandrarathna et al., 2020
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در این مطالعه ماهی مورد نیاز از بازار ماهیفروشان
شهرستان ارومیه (ابتدای بلوار دانشگاه) به صورت زنده و
تازه تهیه گردید .سپس ماهیان در کنار یخ به آزمایشگاه
مواد غذایی دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه ارومیه منتقل
شدند .ابتدا سطح بدن ماهیها با آب مقطر شستشو و به
کمك تیغ جراحی پس از تخلیه امعاء و احشاء پوست کنی
در زیر هود المینار انجام گرفت .سپس گوشت
استخوانگیری و به کمك چرخ گوشت (مولینکس،
فرانسه) چرخ شد .سپس به ازاء هر  100گرم گوشت چرخ
شده یك میلیلیتر سوسپانسیون باکتری آ .هیدروفیال در
فاز رشد تصاعدی ( )5×105 CFU/mlاضافه شده و
بهخوبی مخلوط گردید .به منظور تهیه سوسپانسیون
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بررسی ژنوم باکتریوفاژ
در این مطالعه برای تکثیر باکتریوفاژ و نیز استخراج ژنوم
آن ( )DNAاز روش  Suو همکاران ( )1998استفاده شد.
ابتدا با روش پانچ و به کمك بافر ،فاژهای تکثیر یافته بر
پلیت  TSAجمع آوری شدند ،سپس به مدت  2ساعت در
انکوباتور شیکردار با دور  120در دقیقه (،Memmert
آلمان) به آرامی در دمای  25درجه سلسیوس گرمخانه
گذاری شدند .برای حذف سلول باکتریایی سوسپانسیون
بهدست آمده به مدت  15دقیقه با دور  14000 gو دمای

تهیه ماهی کپور معمولی و آلودگی تجربی با آ.
هیدروفیال
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تعیین تیتر باکتریوفاژ
به منظور تعیین تیتر باکتریوفاژهای جدا شده از روش
ایجاد پالک استفاده شد .به طور خالصه ،ابتدا باکتری آ.
هیدروفیال در محیط کشت آبگوشت  TSB1در شرایط
هوازی و دمای  37درجه سلسیوس کشت داده شد .به
طور همزمان ،رقت سریال (از  10-1الی  )10-8از
سوسپانسیون فاژی در بافر  PBS2استریل تهیه و مقدار
 100میکرولیتر از هر رقت سوسپانسیون باکتری مخلوط و
بر محیط  TSAبه صورت چمنی کشت داده شد .تمامی
پلیتها به مدت  24ساعت در دمای  37درجه سلسیوس
کشت شدند .پس از کشت در هر پلیت تعداد پالک
شمارش شدند و تراکم باکتریوفاژ بر حسب واحد تشکیل
دهنده پالک در میلیلیتر ( )PFU/mlگزارش گردید.
شایان ذکر است ،شمارش برای هر سوسپانسیون فاژی 3
بار تکرار و برای هر رقت نیز چهار پلیت در نظر گرفته شد
( .)Adams, 1959جهت بررسی اثرات باکتریسیدی
باکتریوفاژهای جداسازی شده بر آ .هیدروفیال از روش
کشت جامد دوالیه استفاده شد .در این روش ابتدا در
محیط آگار ذوب شده با درجه حرارت  45درجه سلسیوس
و سپس بعد از مخلوط کردن در محیط کشت تریپتون
آگار اضافه گردید (.)Chandrarathna et al., 2020

 4درجه سلسیوس سانتریفیوژ شد .سپس محلول رویی از
فیلتر سر سرنگی  0/45میکرون عبور داده شد.
در م رحله بعد جهت استخراج ژنوم فاژ از کیت با کارایی
باالی شرکت ( Rocheآلمان) استفاده گردید .سپس
 DNAاستخراج شده بر ژل  0/7درصد آگارز الکتروفورز
( ،Bioradآمریکا) شده و تصویر به کمك دستگاه آشکار
ساز ژل ( ،Sengeneانگلستان ) و در حضور نور ماوراء
بنفش جهت رویت باندهای روی ژل تهیه گردید .در
مرحله بعد ژنوم فاژی استخراج شده به کمك آنزیم برش
دهنده با جایگاه اثر محدود یعنی ()Moraxella sp.
 MspIمورد شناسایی قرار گرفت .واکنش هضم در حجم
 15میکرولیتر شامل اندونوکلئاز  10 MspIواحد (3/5
میکرولیتر) 1/5 ،میکرولیتر بافر آنزیم و  10میکرولیتر
 DNAژنومی استخراج شده از باکترویوفاژ انجام شد .حجم
کل واکنش به خوبی مخلوط و در دمای  37درجه
سلسیوس به مدت  2-3ساعت انکوبه شد DNA .هضم
شده در ژل آگارز  %1حاوی ( Red Safeسیناکلون ،ایران)
الکتروفورز شده و از  DNAفاژ المبدا (تهیه شده از
پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه ،دانشگاه ارومیه) بعد از
خوانش و بالست به عنوان مارکر مولکولی برای برآورد
باکتریوفاژها و اندازه  DNAمورد استفاده قرار گرفت.
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آماده سازی تراکمهای مختلف باکتریوفاژ و افزودن
آنها به گوشت چرخ شده آلوده
برای این منظور ابتدا سوسپانسیونی از باکتریوفاژها مطابق
روش تعیین تیتر شد .سپس سوسپانسیون بر اساس
تشکیل پالک شمارش گردید .در این بررسی چهار سطح
از باکتریوفاژ شامل  10000 ،1000 ،100و 100000
واحد تشکیل دهنده پالک به ازاء هر میلیلیتر تهیه شد و
به  100گرم نمونه گوشت چرخ شده اضافه گردید .در این
بررسی برای هر سطح از تراکم باکتریوفاژ سه تکرار در نظر
گرفته شد .در جدول  1تیمارهای مورد مطالعه به طور
خالصه ارائه شده است .سپس تمامی نمونههای گوشت
چرخ شده در ظروف نمونهبرداری استریل دربدار و در
یخچال تا زمان نمونهبرداری نگهداری شدند.

جدول  :1تیمارها و عالئم اختصاری آنها
Table 1: Treatments and abbreviation

عالمت اختصاری تیمار
C1
C2
T1
T2
T3
T4

شاهد منفی (گوشت چرخ شده بدون باکتری و باکتریوفاژ)
شاهد مثبت (گوشت چرخ شده دارای باکتری آ.هیدروفیال ،بدون باکتریوفاژ و حاوی نایسین)
گوشت چرخ شده دارای باکتری آ.هیدروفیال و  100واحد تشکیل دهندی پالک باکتریوفاژ
گوشت چرخ شده دارای باکتری آ.هیدروفیال و  1000واحد تشکیل دهندی پالک باکتریوفاژ
گوشت چرخ شده دارای باکتری آ.هیدروفیال و  10000واحد تشکیل دهندی پالک باکتریوفاژ
گوشت چرخ شده دارای باکتری آ.هیدروفیال و  100000واحد تشکیل دهندی پالک باکتریوفاژ
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نمونه برداری
تعیین بار باکتریایی نمونههای گوشت چرخ شده
برای تعیین بار باکتریایی نمونههای گوشت پس از یك
هفته نگهداری در یخچال ،بر طبق روش کاظمی و
همکاران ( )1399صورت گرفت .بدین منظور 10 ،گرم
نمونه گوشت چرخ شده تیمارها به طور جداگانه با 90
میلیلیتر آب مقطر (رقت یك دهم) به کیسه استریل
پالسی فایر منتقل شد و با دستگاه پالسی فایر (سیوارد،
انگلیس) به صورت هموژن (با  500دور در دقیقه و به

مدت دو دقیقه) درآمد .سپس نمونهها تا رقت  10-5رقیق
شدند 1 .میلیلیتر از هر رقت در پلیت قرار داده شده و
 15میلی لیتر از محیط کشت جداسازی آئروموناس به آن
افزوده شده و هر پلیت به منظور توزیع همگن نمونه به
دقت هموژن گردید .شایان ذکر است ،از این محیط برای
شمارش باکتری آ .هیدروفیال در دمای  37درجه
سلسیوس به مدت  24ساعت استفاده گردید.
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باکتری ابتدا باکتری در  10میلی لیتر محیط ابگوشت
 TSBکشت داده شد ،پس از رشد محیط با دور  2000به
مدت  15دقیقه سانتریفیوژ شد ،سپس رسوب حاصل دو
مرتبه با سرم فیزیولوژی استریل شستشو و در نهایت
سوسپانسیونی معادل یك مك فارلند تهیه گردید
( ،)3×108 CFU/mlسرانجام سوسپانسیون دلخواه تا
 5×105 CFU/mlرقیق و برای افزودن به گوشت چرخ
کرده آماده گردید .همچنین جهت کنترل تراکم باکتری با
روش شمارش زنده ( )Pour Plate Countانجام گرفت .به
طور خالصه 10 ،گرم نمونه گوشت چرخ شده با 90
میلیلیتر سرم فیزیولوژی استریل به کیسه استریل پالسی
فایر منتقل شده و با دستگاه پالسی فایر (سیوارد ،انگلیس)
به صورت هموژن درآمد .سپس با استفاده از سرم
فیریولوژی استریل رقتهایی در مبنای  10از  10-1الی -8
 10تهیه و  1میلیلیتر از هر رقت در پلیت قرار داده شده
و  15میلیلیتر از محیط کشت جداسازی آئروموناس
( )Aeromonas Isolation Agarبه آن افزوده شده و هر
پلیت به منظور توزیع همگن نمونه بهدقت تکان داده شد.

پلیتها در شرایط هوازی و در دمای  37درجه سلسیوس
به مدت  24ساعت گرمخانهگذاری شدند ( Aboud,
.)2010

جداسازی فاز مؤثر بر آئروموناس ...

شرفخانی و قرهخانی

نتایج
نتایج جداسازی باکتریوفاژ
در این مطالعه فاژ مؤثر بر باکتری بیماریزای آ .هیدروفیال
با موفقیت از آب تصفیه شده فاضالب شهرستان ارومیه
جدا شد .در جداسازی اولیه این فاژ توانست پالکهایی با
قطر برابر با  0/5-1میلیلیتر در پلیت ایجاد نماید (شکل
 .)1همانطوریکه در شکل  1مالحظه میشود ،فاژهای
جدا شده توانستند پالک بیشماری را در محیط کشت
 TSAحاوی باکتری آ .هیدروفیال ایجاد نمایند.

Figure 1: Opaque zone (plague) showed effective phages against A. hydrophila

نتایج استخراج ژنوم فاژ
نتایج مربوط به استخراج  DNAفاژهای جدا شده در این
مطالعه در شکل  2نشان شده است .همانطوریکه در
18

مشخص است ،ژنوم فاژهای جدا شده دارای وزن مولکولی
باالتر از  3کیلو جفت باز در مقایسه با مارکر مولکولی
میباشند.
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شکل  :1نقاط شفاف یا همان پالکهای موجود در تصویرها فاژ جدا شده علیه آ .هیدروفیال میباشند.
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تعیین تیتر باکتریوفاژ نمونههای گوشت چرخ شده
در این آزمون میزان باکتریوفاژ موجود در گوشت پس از
نگهداری در یخچال مشخص شد و هدف از انجام آن
مشخص نمودن تغییرات جمعیتی باکتریوفاژ بود .به طور
خالصه ،ابتدا باکتری آ .هیدروفیال در محیط کشت
آبگوشت  TSBدر شرایط هوازی و دمای  37درجه
سلسیوس کشت داده شد .به طور همزمان ،رقت سریال از
 10گرم نمونه گوشت حاوی باکتریوفاژ در بافر PBS
استریل تهیه و مقدار  100میکرولیتر از هر رقت
سوسپانسیون باکتری (با روش کشت مذکور فوق) ،مخلوط
و در محیط  TSAبه صورت چمنی کشت داده شد .تمامی
پلیتها به مدت  24ساعت در دمای  37درجه سلسیوس
کشت شدند .پس از کشت در هر پلیت تعداد مناطق
شفاف شمارش شدند و تراکم باکتریوفاژ بر حسب واحد
تشکیل دهنده پالک در میلیلیتر ( )PFU/mlگزارش
گردید .شایان ذکر است ،شمارش برای هر سوسپانسیون
فاژی  3بار تکرار و برای هر رقت نیز چهار پلیت در نظر
گرفته شد (.)Khushiramani et al., 2007

روش تجزیه و تحلیل آماری دادهها
تجزیه و تحلیل آماری دادهها به کمك نرم افزار SPSS
نسخه  21انجام گرفت .اختالف بین گروهها با استفاده از
آنالیز واریانس یك طرفه مورد بررسی قرار گرفت .از آزمون
توکی برای بررسی اختالف بین میانگینها استفاده شد و
قبل از انجام آنالیز واریانس ،نرمال بودن دادههای بهدست
آمده با استفاده از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف بررسی
گردید .اختالفات آماری از لحاظ معنی دار بودن در سطح
 5درصد در نظر گرفته شد (.)p>0/05
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بازی) ،ستون  :2فاژ المبدا (شاهد) ،ستون  DNA :3باکتری ،ستون  :4شاهد منفی ،ستون  5تا  :9فاژ جدا شده
Figure 2: Electrophoresis of extracted phage DNA on 1% agarose gel. 1:DNA marker (100 bp), 2: Lambda phage, 3:
Bacterial DNA, 4: Negative control, and 5-9: phage DNA

1

. Restriction Fragment Length Polymorphism
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بررسی مولکولی باکتریوفاژ
نتایج بررسیهای مولکولی نشان داد که ژنوم تمامی
فاژهای جدا شده دارای وزن مشابهی میباشند و به طور
تقریبی کمتر از  4/5 kbهستند .الگوی برش آنزیمی
( )RFLP1قطعات  DNAبه کمك آنزیم برای تمامی
فاژهای جدا شده مشابه بود (شکل  .)3این یافته نشان
میدهد که فاژهای جداشده از آب تصفیه شده فاضالب
شهرستان ارومیه همگی یك نوع هستند و هیچ اختالفی از
نظر سایز مولکولی و الگوی برش آنزیمی نداشتند.

نتایج شمارش باکتریهای نمونههای گوشت چرخ
شده ماهی کپور
نتایج مربوط به شمارش باکتریهای آ .هیدروفیال شمارش
شده تیمارهای مختلف در جدول  2ارائه شده است .نتایج
این بررسی نشان داد که با افزایش تیتر باکتریوفاژ در
نمونههای گوشت چرخ شده از تراکم باکتری کاسته خواهد
شد .همانطوریکه جدول  ،2نشان داده شده است ،در
تیمارهای  10000و  100000واحد تشکیلدهنده پالک
هیچگونه رشد باکتری و در نمونههای شاهد مثبت و نمونه
حاوی  100واحد تشکیل دهنده پالک نیز هیچگونه
کاهشی پس از یك هفته مشاهده نشد.
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شکل DNA :2ی فاژ جدا شده از آب تصفیه شده فاضالب شهرستان ارومیه بر ژل آگارز  1درصد .ستون  :1مارکر مولکولی ( 100جفت
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باز) ،ستون  :2فاژ المبدا (شاهد) ،ستون  3تا  :9فاژ
Figure 3: Digested and non-digested water isolated phage DNA. 1: DNA marker (100 bp), 2: Lambda phage and 3-9:
phage

جدول  :2نتایج شمارش آ .هیدروفیال نمونههای گوشت چرخ شده حاوی سطوح مختلف باکتریوفاژ
Table 2: Results of A. hydrophila count in meat samples with differents level of bacteriophage

تیمارهای

تعدا اولیه باکتری قبل از اضافه

تعداد باکتریوفاژ اضافه شده

تعداد باکتری بعد از اضافه کردن

مختلف

کردن باکتریوفاژ

PFU/g

باکتریوفاژ
log CFU/g

log CFU/g

T1

5/51±0/17 a
5/72±0/21 a
5/65±0/18 a
5/68±0/11 a

100
1000
10000
100000

8/96±0/13b
3/89±0/55a
کمتر از 10عدد در هر گرم
کمتر از 10عدد در هر گرم

C2

T2
T3
T4

اعداد در جدول به صورت انحراف معیار  ±میانگین بیان شده اند ،اعداد با حروف متفاوت در هر ستون نشان دهنده وجود اختالف آماری در سطح
( )p>0/05میباشد.

نتایج تعیین تیتر باکتریوفاژ نمونههای گوشت
نتایج مربوط به تعیین تیتر باکتریوفاژهای نمونههای
گوشت چرخ شده ماهی کپور معمولی در جدول  3ارائه
20

شده است .نتایج نشان داد که به مرور زمان ،تیتر
باکتریوفاژ نمونههای گوشت چرخ شده که دارای مقادیر
پائین هستند ،افت پیدا میکند .برای مثال ،در نمونههای
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C1

5/69±0/12 a

-

عدم رشد
9/23±0/45b
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شکل  DNA :3هضم شده و هضم نشده باکتریوفاژهای جدا شده ازآب تصفیه شده فاضالب شهرستان ارومیه .ستون  :1مارکر ( 100جفت
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گوشت چرخ شده دارای  100و  1000واحد تشکیلدهنده
پالک پس از یك هفته هیچگونه باکتریوفاژی مشاهده
نشد .این درحالی است که در نمونههای دارای 100000
واحد تشکیل دهنده پالک از باکتریوفاژ مؤثر بر آ.
هیدروفیال بیشترین تیتر ثبت گردید.
جدول  :3نتایج تعیین تیتر باکتریوفاژ نمونههای گوشت چرخ

شده حاوی سطوح مختلف باکتریوفاژ مؤثر بر آ .هیدروفیال
Table 3: Results of bacteriophage titer in minced meat
containing bacteriophage against A. hydrophila
تعداد باکتری log CFU/g
تیمارهای مختلف
C1

عدم تشکیل پالک
عدم تشکیل پالک

T1

عدم تشکیل پالک
زیر 10
0/67±0/12a
2/23±0/49a

C2

T2
T3
T4
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بحث
در بررسی حاضر از آب تصفیه شده فاضالب شهرستان
ارومیه باکتریوفاژ مؤثر بر باکتری آ .هیدروفیال جدا شد .آ.
هیدروفیال باکتری گرم منفی است که ساکن آبهای شور و
شیرین است و میتواند عامل ایجاد بیماری در موجودات
آبزی ،خشکیزی و حتی انسان باشد ( Austin and
 .)Austin, 2007عامل باکتریایی آ.هیدروفیال میتواند با
ترشح آنزیمها ،سموم مختلف و نیز افزایش سطح تولید
رادیکالهای آزاد در سیستمهای بیولوژیك میزبان ،زمینه
الزم جهت از بین بردن سلولها را در بافتهای مختلف
فراهم سازد (شیخ اسدی و همکاران.)1400 ،
مزیت اصلی استفاده از فاژها ،توانایی آنها جهت تکثیر خود
میباشد که به جهت داشتن این توانایی ،میتوانند موجب
کنترل مواد غذایی طی دوره نگهداری شوند ( Greer,
 .)2005با اینحال استفاده از فرآیندهایی مانند
پاستوریزاسیون ،نگهدارندههای شیمیایی یا آنتیبیوتیكها
اجنتابناپذیر است .از آنجاییکه فاژها برای میزبان
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اعداد در جدول به صورت انحراف معیار  ±میانگین بیان شدهاند ،اعداد
با حروف متفاوت در هر ستون نشان دهنده وجود اختالف آماری در
سطح ( )p>0/05میباشد.

باکتریایی خود اختصاصی عمل میکنند ،امکان ایجاد
عفونت سلولهای یوکاریوتی از طریق فاژها وجود ندارد.
بنابراین ،این مسئله مصرف فاژها از طریق انسان را ایمن
میسازد ( Merabishvili et al., 2009; Carvalho et
 .)al., 2012درباره جداسازی و شناسایی فاژهای مؤثر بر
باکتری آ .هیدروفیال مطالعات متعددی انجام شده است.
 Liuو همکاران ( )2020به جداسازی و بررسی
خصوصیات باکتریوفاژ مهارکننده آ .هیدروفیال پرداختند و
بیان داشتند که باکتریوفاژهای شناسایی شده از
خانوادههای  Myoviridaeو  Poxviridaeمیباشند که
در گستره وسیعی از  pHمیتوانند فعالیت نمایند و توانایی
قابل توجهی در جلوگیری از تشکیل بیوفیلم آ .هیدروفیال
دارند و بیوفیلمهای تشکیل شده را از بین میبرند.
تا کنون مطالعات مختلف پیرامون استفاده از باکتریوفاژها
در مواد غذایی مختلف به منظور مهار رشد عوامل بیماریزا
و مولد فساد مانند باسیلوس سرئوس ،لیستریا
مونوسیتوژنز ،کمپیلوباکتر ژوژنی ،اشریشیا کلی ،سالمونال
انتریکا و  ...در گوشت طیور ،گاو ،خوک و گوسفند انجام
شده است ( .)Moye et al., 2018اما گزارشی در
خصوص استفاده از باکتریوفاژ در مواد غذایی با منشا
دریایی پیدا نشد ،لذا بهنظر میرسد تحقیق حاضر جزء
اولین مطالعات در این زمینه باشد .بهنظر میرسد،
بزرگترین مشکل در خصوص استفاده از باکتریوفاژها
مربوط به کارایی آنها باشد .خیلی از محققان دریافتند که
بالفاصله با افزودن باکتریوفاژ به مواد غذایی در روزهای
نخست تعداد باکتری موجود در هر گرم غذا تا یك هفته
افت چشمگیری داشته است ،اما بهتدریج فاژ توانایی خود
را در مهار رشد باکتری از دست میدهد .در بررسی حاضر
نیز پس از یك هفته مشخص شد که در تیمارهای حاوی
مقادیر  10000و  100000واحد تشکیلدهنده از فاژ
موثر بر آ .هیدروفیال از تعداد باکتری کاسته شد و حتی
هیچگونه رشدی از باکتری مشاهده نگردید .اگرچه در
تحقیق حاضر نمونهبرداری از گوشت در زمانهای مختلف
انجام نگردید ،اما الزم است که نمونهبرداری و شمارش
باکتری پس از افزودن باکتریوفاژ به ماده غذایی به مدت
 3-2هفته مورد ارزیابی قرار گیرد.
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همانطوریکه مشخص گردید ،در تیمارهای  10000و
 100000واحد تشکیل دهنده پالک هیچگونه رشد
باکتری مشاهده نشد .اما در نمونههای شاهد مثبت و
نمونههای حاوی  100و  1000واحد تشکیلدهنده پالک
از باکتریوفاژ موثر برآ .هیدروفیال هیچگونه کاهش رشدی
مشاهده نگردید Akmal .و همکاران ( )2020با جداسازی
باکتریوفاژ از آب و نیز خاک بیان داشتند که با افزایش
میزان باکتریوفاژها از میزان آ .هیدروفیال در ماهیهای
نگهداری شده در دماهای مختلف کاسته شد .در نتیجه ،از
آنها میتوان به عنوان یك کنترلکننده بیولوژیك مناسب
در نگهداری ماهیها استفاده نمود که با نتایج این بخش
مطابقت داشت.
یزدان پناه گوهرریزی و همکاران ( )1398اثرات استفاده
از باکتریوفاژ در میزان بازماندگی ماهی قزلآالی رنگین
کمان آلوده به باکتری آ .هیدروفیال را در شرایط درون
بدن 1مورد بررسی قرار دادند .نتایج این مطالعه نشان داد
که بیشترین تأثیر باکتریوفاژ در میزان بازماندگی ماهی
قزلآالی رنگین کمان زمانی بود که از رقت  10 -8باکتری
و  10 -3 PFU/mlباکتریوفاژ به صورت غوطهوری استفاده
گردید .نتایج آنها همچنین نشان داد که یکی از راههای
مناسب و کاربردی جهت افزایش میزان زندهمانی ماهیان
قزلآالی رنگین کمان در مقابل بیماریهای باکتریایی
استفاده از باکتریوفاژها میباشد.
بررسیهای مولکولی نشان داد که ژنوم این باکتریوفاژ
 DNAمیباشد .در مرحله دوم این مطالعه افزودن همین
باکتریوفاژ به گوشت چرخ شده ماهی کپور معمولی که به
طور تجربی با باکتری آ .هیدروفیال آلوده شده بود ،نشان
داد که تیترهای باالتر باکتریوفاژ به طور مؤثر میتواند از
رشد و تکثیر باکتری جلوگیری نماید.
به طور کلی ،تاکنون اکثر فاژهای کشف شده در دنیا از نوع
دمدار بلند یا کوتاه و متعلق به خانوادههای،Podoviridae
 Myoviridaeو  Siphoviridaeبودهاند و درباره
جداسازی و شناسایی فاژهای بدون دم اطالعات کمی در
دسترس است (فرجی کفشگری و همکاران.)1398 ،
 Singhو همکاران ( )2016اثر ضد میکروبی فاژ جداسازی

شده از نمونه فاضالب را بر کاهش باکتری اشریشیاکلی
بهعنوان یك باکتری بیماریزای غذایی بررسی کردند .در
بررسی آنها نیز مانند پژوهش حاضر ،پالکهای شفافی در
سطح محیط کشت ظاهر شد که نشاندهنده اثر ضد
میکروبی فاژ جداسازی شده علیه باکتری میزبان بود .فاژ
جدا شده در پژوهش آنها ،دارای کپسیدی حدوداً به اندازه
 78نانومتر و دم بلند به طول  527نانومتر بود که به راسته
Caudoviralesو خانواده  Siphoviridaeتعلق داشت.
 Yuanو همکاران ( )2018نیز سویههای مختلفی از
باکتریوفاژ را از آب دریا جداسازی نمودند که این
باکتریوفاژها اثر ضدمیکروبی بر آ .هیدروفیال داشتند و این
باکتریوفاژها دارای دم بلند غیر قابل انقباض و متعلق به
خانواده  Siphoviridaeبودند.
همانطوریکه عوامل بیماریزای ماهی در محیطهای آبی
زندگی میکنند ،باکتریوفاژها نیز میتوانند تماس
فیزیولوژیکی پیوسته و نزدیك با عوامل بیماریزا را به شکل
طبیعی داشته باشند و به عنوان یك روش پیشگیرانه در
برابر عفونتهای باکتریایی در روند تولید از مرحله الروی
تا بلوغ و قبل از انتشار باکتری در مخازن آبزیپروری و
استخرهای پرورش ماهی ایفاء نمایند ،نتایج این تحقیق با
نتایج  Elbrekiو همکاران ( )2014که از باکتریوفاژهای
مختلف در درمان بیماریها استفاده نموده بودند و نیز
یزدان پناه گوهرریزی و همکاران ( )1398مطابقت داشت.
محققین باکتریوفاژهایی را علیه باکتری آ .هیدروفیال
جداسازی و شناسایی نمودند و نشان دادند که با وجود این
باکتریوفاژها ،مرگ و میر در میان ماهیان آلوده شده ایجاد
نمیشود و نتایج بهدست آمده شبیه به استفاده از
آنتیبیوتیك تتراسایکلین است ( .)Doss et al., 2017در
تحقیقی که  Leو همکاران ( )2018بر باکتری آ.
هیدروفیال و باکتریوفاژ انجام دادند ،به این نتیجه رسیدند
که درمان با استفاده از فاژ در گربه ماهی منجر به بهبود
قابل توجهی در میزان بقاء ماهیان آزمایش شده (میزان
بقاء  100درصد) در مقایسه با میزان بقاء در ماهیان شاهد
گردید.
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که استفاده از فاژ موثر بر آ.
هیدروفیال با تراکم  10000و  100000واحد
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تشکیلدهنده پالک در هر گرم گوشت چرخ شده ماهی
کپور معمولی میتواند به طور معنیداری از رشد باکتری
پس از یك هفته نگهداری در دمای یخچال جلوگیری
نماید ( .)p>0/05بر اساس یافتههای بهدست آمده
پیشنهاد میشود به کمك میکروسکوپ الکترونی جزئیات
بیشتری از فاژ جداسازی شده تهیه شود .همچنین الزم
است توالی مولکولی ژنوم فاژ موثر بر این باکتری مشخص
گردد.
تشکر و قدردانی
نویسندگان این مقاله مراتب تشکر و قدردانی خود را از
معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ماکو ابراز
میدارند.
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Abstract
In this study is to isolate and identify the molecular identity of effective phage on Aeromonas
hydrophila in Urmia Urban Sewage System and control the experimental contamination in
common minced carp fillet. For to isolate bacteriophage in the treated water, the existing
bacteria were destroyed by pure chloroform in order to release the existing phage. Also the
standard strains of Aeromonas hydrophila were used to evaluate the antibacterial assay of
isolated bacteriophage (via CODE PTCC1310). Likewise, fish samples were prepared as fresh
and minced. Then minced meat was contaminated with 108 CFU/g of Aeromonas hydrophila
and four levels of effective bacteriophage, 108, 107, 106 and 105 PFU/g respectively, per one
gram of meat were added and mixed. Meat samples containing negative and positive (2ppm of
nisin) control and four levels of bacteriophage (108, 107, 106 and 105 PFU/g) were stored in
refrigerator for a week. During the storage, sampling was done for bacterial count and
bacteriophage titration. Results showed that effective phage on Aeromonas hydrophila
isolated from Urmia sewage system could prevent the growth of bacteria. Also, findings
showed that the levels of 10000 and 100000 PFU/g could significantly prevent the growth of
Aeromonas hydrophila in common minced carp meat. It can be concluded that the phage
effective on Aeromonas hydrophila in Urmia sewage system can suitably be used for
biological control in minced meat of common carp (Cyprinus carpio).
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