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 PCR- TTGE  روش با Staphylococcus جنس به متعلق های گونه حضور تشخیص
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 نظر در S. aureusبا  ارتباط در غذایی مسمومیت موارد، اکثر در. است غذایی مسمومیت عوامل ترین رایج از یکی Staphylococcus جنس باکتری
 شده شناخته گونه 14 از تا 33 که آنجا از. ارندد را انتروتوکسین تولید توانایی نیز Staphylococcus جنس دیگر اعضای حال این با. شود می گرفته

Staphylococcus مختلف های گونه شناسایی جهت روشی ارائه مطالعه این از هدف هستند، زا بیماری انسان برای بالقوه Staphylococcus برای. است 
 .S. aureus، S استاندارد گونه سه. گردید استفاده گونه به مختص مورفیسم پلی باالی درجه با Staphylococcus باکتری tuf ژن از منظور این

saprophyticus و S. epidermidis محیط در TSB و شد داده رشد DNA ژن از جفت بازی 134قطعه  سپس. گردید استخراج ژنومی tuf روش با 

PCR باکتری از مختلف های رقت تهیه با. یافت تکثیر S. aureus استخراج و DNA از مختلف های رقت با غذایی نمونه سازی آلوده نیز و رقت هر از 

 سازی بهینه و الکتروفورز دمایی شیب ایجاد از پس عالوه به. شد تعیین شده تلقیح غذایی نمونه و استاندارد سویه برای PCR تست حساسیت باکتری،
 باکتری مختلف های گونه ترتیب این به و شدند کیکتف یکدیگر از متفاوت سایز اما یکسان طول  با PCR های آمپلیکون ،TTGE روش پارامترهای

Staphylococcus هستند تمایز قابل یکدیگر از. 

 tuf ، PCR- TGGE ژن، staphylococcus های گونه :واژگان کلیدی

 secale montanum وحشی گونه ژنتیکی میان  جمعیت های تنوع بررسی

  محلول های پروتئین مارکرهای بوسیله

 ,² ¹ بی همتا ,²، علی اشرف جعفریپروین صالحی شانجانی * ,¹تبت رویا حسین زاده

  ¹دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج

 موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور

hoseizadetabat@yahoo.com  

های  در دامنه“ های مهم و با ارزش مرتعی برای ایجاد چراگاه و تولید علوفه است. این گونه معموال یکی از گرامینه Secale montanumی چاودار کوه
 می والدین انتخاب جهت ها شاخص از یکی و دارد نبات اصالح عملیات در کلیدی نقش مختلف نشانگرهای اساس بر ژنتیکی تنوع روید. کوهستانی کشور می

 بر.گرفت قرار بررسی مورد موجود ژنتیکی تنوع میزان تعیین برای بذری جمعیت 34گونه چاودار کوهی از ژنوتیپ در  نه پروتئنی الگوی تحقیق این در. باشد


