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 چکیده

باسیلوس سرئوس یک نوع باکتری با گرم مثبت می باشد که در خاک و هوا وجود دارد. این نووع  دمه:مق

باکتری یک نوع پاتوژن یا عامل بیماری زا و فرصت طلب می باشد که می توانود مسومومیت غویایی را ایجواد 

انود. شورایم مناسوب  های ترانسفورماسیون باکتری توصیف شودهنماید. از طرفی تعداد بسیار کمی از سیستم

برای ترانسفورماسیون باکتری بایستی ایجاد گردد و به دلیل اینکوه تعوداد محودودی از بواکتری هوا بصوورت 

 های ترانسفورماسیون باکتری کمتری شناخته شده اند. طبیعی با کیفیت می باشند سیستم

استخراج شده از شیر و سرئوس  باسیلوس از سویه دو پروتوپالستداف تحقیق شامل بررسی ها اهداف:

می باشد و همچنین مقایسۀ میزان دریافت هر یک ازسویه ها توسم  pIL253پالسمید از استفاده پنیر با

 پالسمید می باشد.

 با ATCC10987 و ATCC14579 سرئوس باسیلوس از سویه دو پروتوپالست ترانسفورماسیون روش:

 حرارتی صورت گرفت. شوک و شنالکتروپوری روش دو به pIL253 پالسمید از استفاده

 ATCC14579و ATCC10987 های باسیلوس سرئوسسویهنتایج تحقیق نشان می دهد که؛  نتایج:

و  ATCC10987سویه وهر دو  دکنندریافت می را pIL253 شوک گرمایی پالسمید، الکتروپوریشن با

ATCC14579 دنکنپالسمید را بیشتر از طریق الکتروپوریشن دریافت می. 

 حرارتی. شوک، الکتروپوریشن سرئوس، ترانسفورماسیون، باسیلوس لمات کلیدي:ک
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 مقدمه 1-1

این توصویف پویش از . توصیف گردید 1928ترانسفورماسیون باکتری برای اولین بارتوسم گریف در سال 

-ه را مشاهده نمود که با ترکیب سولولگریف این نکت. به عنوان یک ماده ی ژنتیکی بود DNAشناخته شدن 

موی توانود ترانسفورماسویون  rهای کشته شده ی پنوموکی پاتوژنی با سویه ی سلولهای زنده ی غیر پواتوژنی 

ایون نکتوه موورد  (Turgeon et al., 2006).ایجاد نمایود s( را در نوع بدخیم سلول rدائمی سویه ی خشن )

گرفته شده بود و ماهیتی باکیفیوت را  rد که توسم سلولهایی از نوع بو DNAتایید قرار گرفت که اصل تبدیل 

جونس بواکتری بصوورت طبیعوی  15اعضای حداقل . داشت و لیا ویژگی های ژنتیکی جدید را کسب می کرد

در مقواالت موورد بررسوی قورار  DNAدارای کیفیت می باشند و دانش فعلی در رابطه با فرایند طبیعی جیب 

شرایم مناسوب بورای . های ترانسفورماسیون باکتری توصیف شده اندبسیار کمی از سیستم تعداد. گرفته است

ترانسفورماسیون باکتری بایستی ایجاد گردد و به دلیل اینکه تعداد محدودی از باکتری ها بصوورت طبیعوی بوا 

 . های ترانسفورماسیون باکتری کمتری شناخته شده اندکیفیت می باشند سیستم

این نووع بواکتری . وس یک نوع باکتری با گرم مثبت می باشد که در خاک و هوا وجود داردباسیلوس سرئ

. یک نوع پاتوژن یا عامل بیماری زا و فرصت طلب می باشد که موی توانود مسومومیت غویایی را ایجواد نمایود

(Schoeni, 2005) باسویلوس سورئوس بسویار مورتبم بوا یاسویلوس، های باسویلوس سورئوسدر میان گروه 

 Ash et).مله عوامل سیاه زخم می باشونداز ج اسیلوس میوکادز و باسیلس آنتراسیزب. تورجنیسیس می باشد

al., 1991)  

چنودین عامول ، گورددباسیلوس سرئوس عالوه بر توانایی تولید توکسین که منجور بوه گاسوتروانتریت می

از جملوه ، عهده دارنودگاستروانتریتی بههای غیرکند که نقش مهمی در ایجاد عفونتویروالنسی دیگر تولید می

 عوامل ویروالنسی باسیلوس سرئوس

  (Bottone,2010).الکتاماز-، پروتئاز، کالژناز، فسفولیپاز، عبارتند از: همولیزین

در این فصل مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته در راستای موضوع تحقیق و مفاهیم به کار برده شده را 

به تفصیل اجزای تشکیل دهندۀ همچنین . ی نیز می گرددکه شامل پیشینۀ تحقیقات یمدادمورد بررسی قرار 

 . یمپژوهش را بررسی نموده و در بخش پیشینۀ تحقیقات به مرور متون مرتبم و جدید در این حوزه پرداخت
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 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 1-3

جواد اسوپور بووده کوه در تشوکیل هووازی اختیواری بوا توانوایی ایباسیلوس سرئوس باکتری گرم مثبوت 

های آن به عنووان پروبیوتیوک در غویای دام و طیوور اسوتفاده نقش داشته و امروزه از بعضی سویه  میکروفلورا

باسیلوس سرئوس به خاطر توانایی ایجاد اسپور و مقاومت در شرایم سخت محیطی مورد توجه علووم . گرددمی

بررسوی ژنتیکوی بوه عنووان هودفی مهوم در انوواع . باشودمیدامپزشکی و همچنین صنعت ، بیولوژی، پزشکی

به سولول میزبوان  DNAبه همین منظور انتقال. شودمطالعات بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی در نظر گرفته می

چندین روش برای ترانسفورماسیون وجود دارد کوه بیشوترین کواربرد را روش  .)ترانسفورماسیون(ضرورت دارد

از طرفی به علت کارآیی پائین ایون دو روش ترانسفورماسویون ، و الکتروپوریشن دارند شیمیایی)شوک حرارتی(

 ATCC14579باسیلوس سورئوس از پروتوپالست دو سویه، (Romero et al., 2006)های باسیلوسدر سوش

ترانسفورماسویون  برای دو روش و در نهایت این دو سویه است شد هدر تحقیق حاضر استفاد ATCC10987و

 .ختلف مقایسه شدم

 تحقیق فهد 1-4

به  ATCC10987و  ATCC14579بررسی ترانسفورماسیون پروتوپالست دو سویه از باسیلوس سرئوس 

 pIL253روش الکترو پوریشن و شوک حرارتی با استفاده از پالسمید

 سئواالت تحقیق 1-5

وک گرمایی ش، الکتروپوریشن با ATCC14579و ATCC1098 های باسیلوس سرئوسآیا سویه -

 ؟کننددریافت می را pIL253 پالسمید

پالسمید را بیشتر از طریق الکتروپوریشن  ATCC14579 در مقایسه با سویه ATCC1098 آیا سویه -

 ؟کنددریافت می

شوک گرمایی  بیشتر از طریق پالسمید را ATCC14579 در مقایسه با سویه ATCC1098 آیا سویه -

 ؟کنددریافت می
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 تحقیق ياژه هاتعریف و 1-6

 روش هاي کلی انتقال ژن 1-6-1

خارجی توسم سلول میزبان جیب شده و کد گیاری  DNAفرایندی است که در آن، یک  DNA انتقال

روری این یک شیوه روش ض. میکور، از روی سیستم ژنتیکی سلول میزبان انجام می گیرد DNAژن بر روی 

روبی نی زیست شناسی سلولی و مولکولی تا مهندسی میکدر تحقیقات است که در رشته های مختلف از مبا

که ماشین  خارجی باید به داخل غشاء محافظ نفوذ کند، به طوری DNAبرای انتقال باکتریایی، . رواج دارد

 .یدآهای داخل سلولی اقدام به رمزگشایی توالی نموده و در نهایت، یک حالت زیست مولکولی به دست 

 یوجودمبه  موجود یکمختلف انتقال ژن، امکان انتقال ژنهای مورد نظر را از مهندسی ژنتیک و روش های 

 :روش های انتقال ژن شامل موارد زیر می باشند به طور کلی  .دیگر فراهم کرده است

 انتقال ژن بروش بمباران ذره ای -1

 ریز تزریقی و درشت تزریقی -2

 از طریق لیپوزوم DNAانتقال -3

 ده از پلی کاتیون هاانتقال ژن با استفا-4

 الکتروپوریشن-5

 انتقال ژن بروش بمباران ذره اي 1-6-1-1

گزارش شد که در  1987و همکاران در سال  Sanfordانتقال ژن بروش بمباران ذره ای اولین بار توسم 

ید در این روش اس. منابع مختلف به نامهای تفنگ ژنی و روش زیست پرتابی نیز مورد اشاره قرار گرفته است

تا نیم میکرون قرار داده شده و با سرعت زیاد  5نوکلئیک بر روی ذراتی از جنس تنگستن و یا طال به قطر 

 Armaleo) .)معادل سیصد تا ششصد متر بر ثانیه( توسم گاز هلیوم بداخل بافت های سالم فرستاده می شود

et al., 1990) 
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ا فشار در داخل محفظه تفنگ ژنی پرتاب شده و ب 2قرار گرفتن بر روی یک غشا ناقل پس از 1ذرات ناقل

پس از برخورد با صفحه ای به نام صفحه متوقف کننده )از جنس یک توری فلزی(، بداخل بافت مورد نظر 

در چنین شرایطی این ذرات قابلیت نفوذ بدرون غشا سلولی بدون آسیب رساندن به آن را دارا . نفوذ می یابند

  (Armaleo et al., 1990).می باشند

ای ولهلدر س DNA انتقال ژن از طریق بمباران ذره ای یکی از مناسب ترین روشهای انتقال مستقیم

 . گیاهی، جانوری، باکتریایی و نیز در سطح اندامک های سلولی می باشد

مربوط به ذرات بروش بمباران ذره ای را می توان در سه گروه خصوصیات  DNAعوامل موثر در انتقال 

عوامل مربوط به ذرات حامل شامل اندازه، مقدار و . و نمونه مورد آزمایش خالصه نمود 3تاب دهندهحامل، ش

ابین غشاحامل و صفحه پاره نوع ذرات حامل و در مورد شتاب دهنده شامل فشار گاز بکاررفته، فاصله م

ت فاصله مابین نمونه ، فاصله بین غشا حامل و صفحه متوقف کننده )مسافت سیر غشا حامل( و در نهای4شونده

 (Armaleo et al., 1990).با صفحه متوقف کننده )مسافت هدف( می باشد

از . را افزایش داد گیرندهتا حد معینی می توان فراوانی سلولهای  DNAدر این روش با افزایش غلظت 

این روش در  آنجایی که سلولهای انتقال یافته بطور موقت و ناپایدار باعث بیان ژن خارجی می شوند، از

 . استفاده می شود 5مطالعات مربوط به ابراز ناپایدار ژن

 موجب حیف گیرندهخارجی با ژنوم تلفیق نیافته است، تقسیم سلول های DNA  در واقع مادامی که

 . یم داشتپایدار خواه تلفیقوارد شده به هسته برسد و وارد ژنوم شود،  DNAتدریجی آن می شود، ولی اگر

. ناقل نیز در تلفیق و تظاهر ژنهای خارجی در درون میزبان بسیار موثر می باشند DNAع ساختار و نو

بکار رفته از نوع خطی می باشد، به مراتب بیش از  DNAدر حالتی که  ترانسفورماسیونبعنوان مثال راندمان 

DNA  با ناقلین کیلو باز( در مقایسه  10حلقوی می باشد و همچنین ناقلین پالسمیدی بزرگ )بیش از

در هنگام بمباران ذره ای  DNAکوچکتر معموال از میزان ابراز ژن کمتری بدلیل قطعه قطعه شدن 

                                                           
1 Microcarriers 
2 Macrocarriers 
3 Particle accelerator 
4 Rupture Disk 
5 Transient gene expression 
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 pBI121از پالسمید  35S-GUS- Nosدر واقع شامل بسته ژنی  pBI221بعنوان مثال پالسمید .برخوردارند

  (Armaleo et al., 1990).کلون شده است pUC19بوده که جهت انتقال مستقیم، در پالسمید 

 (Macroinjection) ( و درشت تزریقMicroinjectionریز تزریق ) 1-6-1-2

در  DNAمحققان بایستی به دنبال ابزار جایگزین جهت وارد نمودن  DNAدر صورت نبود جیب طبیعی 

 سلولهای هدف جهت انجام کارهای ژنتیکی باشند. تعدادی از تغییرات زیستی و فیزیکی در سلولهایی رخ می

دهند که در معرض حوزه های الکنریکی قرار دارند. این تغییرات برای اولین بار توسم نومان و روسهاک در 

در  1973مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه این تغییرات توسم زیمرسون و همکاران در سال  1972سال 

ها سی قرار گرفت. غشای سلولهای الکتریکی بر غشای سلولی مورد بررمسیر مطالعاتی مربوط به تاثیر پالس

در محدودۀ الکتریکی پایین دو قطبی می شود. زمانی که تغییرات در پتانسیل غشایی ایجاد شده در محدودۀ 

ولت می رسد، محدوده هایی از بهم ریختگی قابل برگشت و  400تا  200الکتریکی به رقم بحرانی حدود 

ها نفوذ پییر گردد. ها و میکرومولکولنسبت به مولکول شکست گیرا اتفاق می افتد و باعث می شود که غشا

 معرفى سلول داخل به مواد انتقال تسهیل جهت نوین روشى عنوان به الکتروپوریشن که است سال 20 حدود

 باند پهناى و شدت پر الکتریکى پالسهاى القا با الکتروپوریشن پدیده در (Snyder et al., 2013).است شده

 سایتهاى ایجاد غشا، مانند ساختارى تغییر پالسها این القا با. مى شود غشا نفوذپییرى زایشاف در سعى کوتاه

 اجازه ورود و شده نفوذپییرى افزایش سبب تغییرات است، این مشهود و حفره ها هامدت، کانال دراز نفوذپییر

 القا از پس زمانى بازه یک در هال سلو مواد در این جیب که مى دهند را هان یو و ها، داروهال ماکرومولکو به

 به صورت را نفوذپییرى الکتریسته، سایتهاى که کرد بیان این گونه می توان می دهد. بنابراین رخ میدان

 نفوذپییرى پتانسیل و شده فراهم انتشار مواد جهت شرایم سایتها این شدن باز با القا می کند و محلى

  (Snyder et al., 2013).می یابد افزایش

ریز تزریق درون هسته ای یکی از روشهای مستقیم انتقال ژن بوده که بسیاری از مشکالت زیستی و 

را مرتفع ساخته است. از ریز تزریقی اول بار در سلولهای جانوری استفاده شده DNA فیزیکی موجود در انتقال

  (Bamford et al., 2014)است.



 

7 

ا هسته مورد نظر بدرون سلول میزبان )و ی DNAناسب، در این روش، با استفاده از سوزنهای موئینه م

 آن( انتقال یافته به ترتیبی که سلول هدف قابلیت تکثیر و بقاء خود را حفظ می کند. 

 از مزایای این روش می توان به موارد زیر اشاره کرد: 

مل تکنیکی حت اثر عواتتزریق شده مورد استفاده برای هر سلول قابل تنظیم بوده و DNA مقدار -1 

 دچار محدودیت نمی شود. 

بدرون سلولهای منفرد و قابلیت دسترسی به هسته  DNAلیل دقت بسیار زیاد در تزریق مستقیم بد -2

 سلول، شانس بدست آوردن سلول های ترانسفورم به مراتب افزایش می یابد. 

وچک)شامل تعداد خارجی به درون ساختارهای کDNA ستفاده از این روش، قابلیت انتقالبا ا -3

 محدودی سلول( از قبیل جنین های هاپلویید )در مرحله چند سلولی( بدست می آید. 

ل مستقیم ژن، محدودیت نوع میزبان وجود ندارد و در عین حال ضرورت استفاده از بدلیل انتقا -4 

ی را دیت هایسلولهای منفرد در هر تزریق و به کار بستن تجهیزات و مهارت های خاص در این روش محدو

  (Bamford et al., 2014)بوجود می آورد.

ن خارجی بدرو DNAدر روش درشت تزریق، با استفاده از سوزن هایی با قطر بزرگتر از قطر سلول، 

زبان ، برای ترکیب با ژنوم میDNAمجموعه ای از بافت های حاوی جراحات تزریق می شود. بدین ترتیب 

لیل وجود مناطق دارای جراحات وارد فضای درون سلولی بشود. در عمل بدبایستی از طریق سلول های مجاور 

ه گرده(، ، بخصوص در بافت های با دیواره سلولی چند الیه )مانند دانDNAموانع مختلف بر سر راه نفوذ 

نتقال خارجی بدرون سلول بسیار مشکل و به ندرت اتفاق می افتد. از این روش معموال در ا DNAتلفیق 

 (Khan,2010).تخمک و جنین های نارس استفاده می شود سلولهای

 1از طریق لیپوزوم DNAانتقال  1-6-1-3

یکی از تکنیک هایی که در یکی دو دهه اخیر توجه زیادی را بخود جلب کرده است استفاده از لیپوزومها 

پید کروی دو الیه در انتقال ژن می باشد. لیپوزوم ها یک وزیکول غشایی مصنوعی بوده که شامل یک فسفولی

                                                           
1 Lipoinfection 
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ای می باشند. پس از پوشش یافتن لیپوزومها با اسید نوکلئیک، کمپلکس حاصله که مقاوم به فعالیت 

  (Metcalf, et al.,1997).نوکلئازها بوده، با قرار گرفتن در مجاورت سلول های میزبان با آنها امتزاج می یابد

 زایای زیر است:شامل م DNA استفاده از لیپووزمها به عنوان ناقلین

وکلئیک پوشش یافته در سطح لیپوزومها از فعالیت نوکلئازی آنزیم های موجود در حفاظت اسید ن-1

 محیم کشت

 پروتوپالست سلولهای میزبان بدرون DNAراندمان باال در انتقال -2

رین دارای ، از لیپوزمهای فسفاتیدیل س1در آزمایشات انجام گرفته بر روی انتقال ویروس موزائیک توتون

 بار الکتریکی منفی استفاده شده است. 

 مخلوطی از فسفاتیدیل سرین در یک بافر آبی، وزیکول های مصنوعی Sonicationمعموال در اثر 

 ( Metcalf, et al.,1997)میکرومتر بدست می آیند. 0/4قطر  یکنواخت، به

 2انتقال ژن با استفاده از پلی کاتیون ها 1-6-1-4

، استفاده از پلی کاتیو نهای آبدوست با زنجیره طویل از قبیل پلی اتیلین DNAی انتقال یکی از روشها 

دکستران می باشد. پلی کاتیون ها خود می  –DEAE(، پلی ال الیزین، پلی ال ورنتین و یا PEGگلیکول )

م باشند. این روش توانند شامل یون های فلزی از قبیل کلسیم، سدیم، پتاسیم، روبیدیوم، سزیم، لیتیم و منیزی

 DNAعمال می تواند در انتقال پروتوپالست های سلولی گونه های مختلف و با استفاده از مقادیر بسیار کم 

کاربرد داشته باشد. پلی اتیلن گلیکول یک ماده آبدوست قوی بوده که باعث جیب مولکول های آزاد آب در 

درصد، مولکول های دارای بار  25الی 15های  ، غلظتPEGمحیم می شود. بنابراین در غلظت های باالی 

 ;Snyder et al., 2013)، قادر به استقرار در حالت محلول نبوده و رسوب می یابند.DNAالکتریکی، مانند 

Trune and Trempy,2004)   

هر دو دارای بار الکتریکی منفی بوده و این امر موجب کندی جیب  DNAغشاهای سلولی و مولکولهای 

DNA  طریق دافعه بارهای هم نام می شود. استفاده از پلی اتیلن گلیکول در غلظت های باال در واقع دافعه از

از طریق غشا سلولی و بدون وارد آمدن صدمات مکانیکی  DNAبین این دو سطح را بحداقل رسانده و جیب

                                                           
1 Tobacco Mosaic Virus 
2 Poly- Cation mediated gene transfer 
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ی در مقابل اثرات خارج DNAبه پروتوپالست را تسهیل می بخشد. پلی کاتیونها همچنین از طریق حفاظت 

بدرون  DNA تخریبی آنزیمهای نوکلئازی و افزایش خاصیت نفوذ پییری غشاء سلولی، باعث تسهیل جیب

   (Snyder et al., 2013; Trune and Trempy,2004)پروتوپالست سلولی می شوند.

 الکتروپوریشن )ایجاد منافذ بوسیله الکتریسیته( 1-6-1-5

های می تواند در سلول DNAوناگونی از مطالعات و کاربردها مفید می باشد. انتقال ژنتیکی برای انواع گ

خارجی باید به داخل  DNAبرای انتقال باکتریایی،  ها گنجانیده شود.باسیلوس با استفاده از انواع تکنیک

ایت، غشاء محافظ نفوذ کند، به طوری که ماشین های داخل سلولی اقدام به رمزگشایی توالی نموده و در نه

روش های فعلی برای افزایش نفوذپییری سلول غشاء و  .یک حالت زیست مولکولی مطلوب به دست آید

 فرآیندهای غشایی برای تسهیل چنین روند انتقال عبارتند از الکتروپوریشن که با استفاده از یک رشته

 Miabdollah et).وداعمال می ش درجه حرارت  الکتریکی خارجی و شوک حرارتی با یک  افزایش سریع در

al., 2009;Turgeon et al., 2006; Smith et al., 1990 

الکتروپوریشن نسبت به سایر روشها بسیار سریع و ساده می باشد. و نتایج آن بسیار قابل تکرار می  

در در واقع . ، سلولها در معرض ولتاژهای باال قرار می گیرندDNA، برای انتقال 1در روش الکتروپوریشنباشد.

اثر شوک الکتریکی، منافی کوچکی در سطح غشای سلولی بطور موقت ایجاد می شود که به آن خاصیت 

در تماس مستقیم با  DNAدر عمل جهت تسهیل عمل جیب، . نفوذپییری نسبت به اسید نوکلئیک می دهد

 ,.Miabdollah et al., 2009;Turgeon et al., 2006; Smith et al).پروتوپالست سلول قرار داده می شود

1990  

این روش . کردمجاور های باکتری  واردنوترکیب را  DNA می توانترانسفورماسیون   با به کمک روش

توسم گریفت  1928پدیده ترانسفورماسیون برای اولین بار در سال  .یکی از متداولترین روشهای انتقال است

در  کامپتنتخارجی با یک سلول به اصطالح  DNAدر ترانسفورماسیون اگر . و در باکتری نومونیا گزارش شد

پدیده پیچیده ای است و همه سلول ها  DNAجیب  پتانسیل. تماس باشد، توسم آن سلول جیب می شود

 DNAدرصد سلول ها می توانند  20تا  10مثال در  باسیلوس سوبتیلیس فقم . را کسب نمی کنند حالتاین 

از طرفی سلول ها فقم در  Belliveau and Trevors, 1989;Hanahan, 1983).خارجی را جیب نمایند
                                                           

1 Electroporation 
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خارجی جیب شده نیز در روش  DNAاز نظر اندازه . می شوند کامپتنتطی مرحله خاصی از رشد 

 DNAاز نظر اختصاصی یا غیر اختصاصی بودن توالی ها  . ترانسفورماسیون محدودیت هایی وجود دارد

هایی جیب می  DNAوان مثال در باکتری های گرم منفی، فقم بعن. خارجی نیز تفاوت هایی دیده می شود

خارجی  DNAمثال در همو فیلوس آنفوالنزا ، . شوند که توالی های خاصی درساختار آنها وجود داشته باشد

بنابراین در .. خارجی جیب نمی شود DNAدر غیر اینصورت . باشد AAGYGCGGTCAباید دارای توالی 

اما در باکتری ها ی گرم مثبت مثال در . ی حالت خاص دیده می شودباکتری های گرم منفی نوع

 DNAبنابراین می توانند . استرپتوکوکوس نومونیا و باسیلوس سوبتیلیس این حالت اختصاصی وجود ندارد

 ,.Belliveau and Trevors, 1989.(Xue et al.های کروموزومی ویروسی و پالزمیدی را جیب کنند

بعنوان . از افراد هم گونه بیشتر می شود DNAرد چنین باکترهایی نیز احتمال جیب هرچند در مو  ;1999)

آنزیم های تخریب کننده ای می سازند که به غشای آنها  کامپتنتمثال سلول های استرپتوکوکوس نومونیای 

اس تم کامپتنتبا سلول های غیرکامپتنت هنگامی که در محیم کشت این سلول های . متصل باقی می ماند

در . به محیم اطراف می شوند کامپتنتسلول های غیر  DNAپیدا می کنند، موجب مرگ آنها و رها شدن 

بار الکتریکی . دهنددر مجاورت سلولها قرار می بار الکتریکی را در یک محیم دارای DNA این روش قطعات

به داخل   DNAشود که این خود باعث تسهیل ورود قطعاتمی غشای سیتوپالسمی باعث ایجاد منافی ریز در

  (Smyth et al., 1990;Turgeon et al., 2006; Belliveau and Trevors, 1989).گرددسلول می

یعنی با سلوالز و پکتیناز یا روش های مکانیکی، . در این روش از پروتوپالست لخت استفاده می شود

بعد سلول را در یک محیم دارای بار الکتریکی، در مجاورت . دیواره ی سلولی برداشته می شود

در اثر بار الکتریکی، منافی قرار می دهند که در این محیم شوک الکتریکی موجب می شود  DNA قطعات

از طریق این منافی، وارد سلول هدف  DNA ریزی در غشای سیتوپالسمی ایجاد شود و قطعات

 (Romero et al., 2006;Xue et al., 1999).شوند

http://daneshdanesh.mihanblog.com/post/tag/mavara-index.php?page=%D8%A8%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C
http://daneshdanesh.mihanblog.com/post/tag/mavara-index.php?page=%D8%A8%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C
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 تنظیم ملکولی ترانسفورماسیون

کنترل نوعی  بیان ژن های واپسین تحت. تنظیم ملکولی ترانسفورماسیون پدیده بسیار پیجیده ای است

در تولید و پایداری این فاکتور رونویسی عوامل مختلف متعددی . است  ComKفاکتور رونویس موسوم به 

در باکتری . در این میان میزان مواد غیایی موجود در محیم کشت و تراکم سلولی اهمیت دارند. نقش دارند

با اتصال به راه انداز ژن رمز  AbrB  ،CodY  ،RoKباسیلوس سوبتیلیس طی فاز نمایی رشد پروتئین های 

از رونویس آن ممانعت می کنند و میزان کمی از این فاکتور رونویسی هم که ساخته می شود  ComKگردان 

توسم مجموعه   ComKاین پروتئین موجب می شود که فاکتور رونویسی. می چسبد  MecAبه پروتئین 

 (Snyder et al., 2013).تخریب شود ClpCPپروتئازی 

این الیگوپپتید ها اصطالحا . است   Csfو ComXتحت کنترل دو الیگوپپتید به نام های  ComKتولید 

آمینو اسید دارد و در  10است که  ComXفاکتور شایستگی اصلی . فاکتورهای شایستگی نامیده می شود

د از طرفی فاکتور پردازش و به بیرون از سلول ترشح می شون ComQجریان رشد باکترها با کمک پروتئین 

Csf  پیش ساز بنام آمینواسید دارد ابتدا بصورت یک پلی پپتید بصورت یک پلی پپتید  5کهPhrc  سنتز و به

هنگامی که . ایجاد می شود CSFاز پردازش این پلی پپتید در بیرون از سلول فاکتور . بیرون ترشح میشود

اکتور به اندازه کافی تجمع پیدا می کند و به صورتی تراکم سلول ها در محیم کشت بسیار زیاد شود این دو ف

فاکتور . می شود Comsسبب راه اندازی مسیرهایی دردرون سلول می شوند که منجر به تولید پروتئین 

ComX  به پروتئین غشاییComp متصل می شود و آنرا فعال می کند .ComP  فعال شده با عمل

  (Snyder et al., 2013).ال در می آوردرا بشکل غیرفع ComAفسفریالسیون پروتئین 

اما عامل . می تواند مجددا آن را غیر فعال نماید P-ComAبا برداشتن گروه فسفات از   RapCفسفاتاز 

. این فسفاتاز را مهار می کند. وارد سلول می شود Spo0Kکه با کمک پروتئین  Csfشایستگی دیگر یعنی 

این پروتئین سبب بیان ژن اپران . عال در سلول افزایش می یابدف ComA-Pبنابراین به مرور زمان غلظت 

srfA محصول این اپران همان پروتئینی . می شودComS  است که با جدا شدنMccA  از فاکتور رونویسی

ComK  نمی گیارد پروتئازClpCP بنابراین، بمرور زمان میزان فاکتور رونویسی . آنرا تخریب کندComK در 
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در نتیجه . و این فاکتور بیان ژن رمزگردان خود و ژن های واپسین را تحریک می کندسلول زیاد شده 

  (Snyder et al., 2013).در سلول ایجاد می شود DNAشایستگی الزم برای جیب 

 روش شوک گرمایی

 با شوک حرارتی مورد استفاده قرار DNAتجربی، دو عنصر کلیدی در  انتقال به لحاظ 

ساخته   CaCl2سلول های باکتریایی دارای مولفه های شیمیایی که توسم ( 1:  )از می گیرند که عبارتند

، که عبارت است DNAپالسمید نوترکیب ( 2)شده اند تا  غشای سلولی را بیش از پیش نفوذ پییر نمایند و 

معموال  پالسمیدها. دایره ای با ژن هدف که قرار است به داخل سلول های مورد نظر وارد شوند DNAاز یک  

 DNAرمزگیاری یک ژن مقاوم به آنتی بیوتیک را برای اهداف خود  انتخاب می کنند؛ سلول های دارای 

تبدیل شده می تواند تحت درمان با آنتی بیوتیک زنده بمانند، اما سلول های میزبان که پالسمید انتقالی 

 ,.Hanahan et al).یم سلولی نیستنددریافت ننموده اند، در مواجهه با آنتی بیوتیک قادر به  رشد و تقس

1983; Quinn and Dancer, 1990)  

. دپالسمید در معرض حرارت قرار داده می شوند و سپس سرد می شون ، شوک حرارتی در یک آزمایش

 .ن ساخته شودمقاوم به آنتی بیوتیک در آو ژن  قرار داده شده در انکوباتور سلولی کشتبستر  پس از افزودن

ی که یکلونی هاتعداد . حاصل رشد کنند  ید ها در محیم کشت قرار می گیرند  تا کلونی هایسپس پالسم

می  شمارش DNA پالسمید انتقال موفق نمونه به عنوان آنتی بیوتیک باشند،  تشکیل  درحضور قادر به

 اسیلوس بهب بازده های گوناگونی از الکتروپوریشن در میان گونه هایی از باکتریهای متعلق به جنس .شوند

 (Quinn and Dancer, 1990)ها گزارش گردیده است.دلیل تغییرات مابین روش

 با. گیرند قرار می باسیلوس و کالستریدیوم دوجنس اسپور در دهنده تشکیل مثبت گرم های باسیل

ری اجبا هوازی بی عموما های ها باکتری کالستریدیوم و اختیاری هوازی بی هوازی یا های باکتری سیلوس

 با و بوده زخم( عامل)سیاه 1آنتراسیس باسیلوس: از باسیلوس عبارتند جنس در اصلی دوپاتوژن. هستند

  (Bottone, 2010; Vries, 2006).یکی از عوامل ایجاد کننده مسمومیت غیایی است 2سیلوس سرئوس

                                                           
1 Bscillus anthracis  
2 Bscillus cereus 
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 وسفندگ خون اب خوندار آگار های روی محیم بر کشت روز شبانه یک از بعد سرئوس باسیلوس های کلنی

. شوند می حاطها بتا همولیز از بزرگی هاله یک همیشه( توسم نه )و الکل غالبا اتیل فنیل با خوندار اگار یا

 داشته قطر متر یلیم 8 -3 اما معموال کند می فرق رشد شرایم به بسته سرئوس باسیلوس های کلنی اندازه

 باشند می مواج های لبه و سبز به تمایلم خاکستری مانند برفکی شیشه ظاهر یک با نامنظم بزرگ

 ثبت،م ژالتین مثبت، هیدرولیز لستیناز مثبت حرکت: از عبارتند سرئوس باسیلوس خصوصیات بیوشیمیایی

  (Vries, 2006).مثبت سالسین مالتوز، گلوکز، از اسید تولید

 . ستندبالینی ه پدیده دو مسئول که کند می آنتروتوکسین تولید دو نوع سرئوس باسیلوس

 در – 2 است و همراه شکمی ودرد با اسهال که ای( روده – معده تپیک )عفونت آنتریت گاسترو یک -1

 از ساعت پس 16 تا8 گاستروآنتریت. شود واقع می اسهال بدون آور( آستفراغ استفراغ )نوع با دیگر بعضی

 غیای آلوده خوردن از بعد و تساع 5 تا1استفراغ آور نوع که حالی در دهد رخ می شده آلوده غیای خوردن

. ندارند درمان اختصاصی به نیازی 1شده بخود خود دوحالت ظروف برنج( هر دهد)خصوصیات می رخ

(Schoeni, 2005;Gil-Turnes et al., 1999)  

 داخل ء شی از ناشی متعاقب تروما های بیماری اصلی علت عنوان یک به همچنین سوئوس باسیلوس

 عامل تواند و می کرده آلوده را چشم عدسی ارگانیسم. آید می حساب به جراحی عمل چشم بدون به شده

    (Schoeni, 2005).بینایی شود فقدان با همراه 2رتینال آسیب

ر دا تاژکها عملکردهای باسیلوس سرئوسهای تاژکدار در پاتوژنز ها هنوز بطور کامل شناخته نشده است ام

 (Schoeni, 2005).ش دارندگیری بیوفیلم باسیلوس سرئوس نق شکل

 به مثبت، مقاوم مثبت، کاتاالز همولیتیک واکنش نظر متحرک می باشد، از باسیلوس سروئس باکتری

 درجه سانتیگراد 35 تا 30 باکتری این رشد مناسب دمای. است شکل ریزوئید به رشد فاقد و سیلین پنی

 ,Vries).است رشد به قادر نیز سانتیگراد درجه 7 از دمای پایینتر در و سانتیگراد درجه 48 دمای تا ولی است

Jensen et al., 2003;2006)  

                                                           
1 Self limiting 
2 Retinal damage 
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این  از ناشی هایسندرم از را ایجاد نماید و یکی غیایی مسمومیت باسیلوس سرئوس قادر است سندرم

 کمون دوره با استفراغی سندرم به و ساعته است 6 تا یک نهفتگی دوره با استفراغ و تهوع باکتری، شامل

( درصد 30)  اسهال صددرصد( و) شکمی ، کرامپ(صددرصد) استفراغ نظیر که عالئمی است موسوم کوتاه

 16 تا 8 کمون دوره و اسهال با همراه شکمی هایکرامپ این باکتری، شامل از ناشی سندرم د یگر. دارد

 96)  اسهال نظیر عالئمی با میباشد، که طوالنی موسوم کمون دوره با اسهالی سندرم به که است ساعته

 به اسهالی سندرم. مینماید تظاهر( ندرت به) تب و( درصد 30)  ، استفراغ(درصد 75)  ، کرامپ شکمی(درصد

 دارا دلیل به سرئوس باسیلوس. میشود سیتوتوکسین ایجاد و غیرهمولیتیک همولیزین، انتروتوکسین واسطه

 ,Schoeni).است غیایی مسمومیت شیوع در مهم فاکتور یک. سیتوتوکسیک،  و همولیتیک فعالیت بودن

2005; Duc et al., 2004))     

برخی از توالی های کلی ژنوم سویه های باسیلوس سرئوس از زمان پیدایش توالی اول ژنوم سویه ی 

ژنهای تاژکدار در  (Ash et al., 1991).وجود داشته اند و در دسترس بوده اند atcc14579باسیلوس سرئوس 

و همچنین در سایر  atcc14579محلول مورئین ژن ترانسگلیکوسیالز در توالی ژنومی سویه  محل لیتیک

در محل ژن تاژکدار سویه . توالی های ژنومی تعیین شده برای چندین سویه باسیلوس سرئوس یافت می شوند

لی در شباهتهای باالی توا. وجود دارند bc1656-bc1657-bc1658-bc1659ژن تاژکدار  atcc14579 4ی 

و  BC1659 و BC1657 ،BC1658 میان سه توالی پروتئینی کد گیاری شده وجود داشته اند ) به ترتیب

هر چند که یکی از شباهاتهای جزئی را می . باقیمانده ( 249باقیمانده و  273باقیمانده و  272فالژنینهای 

در توالی ژنومی سویه های  ((Ash et al., 1991; Han et al., 2006).مشاهده نمود bc1656توان در 

نوع ژن ارتولوگی در محل ژن فالژنی وجود داشته اند: یک نوع پروتئین کد گیاری  2باسیلوس سرئوس تنها 

دارد و دیگر پروتئین کد گیاری شده شباهت  BC1659و  BC1657 ،BC1658شده شباهت باالیی به 

نشان داده اند که  ATTC14579سویه مطالعات پروتئومی بعدی برای . داشته است BC1656زیادی به 

در پروتئینهای خارج از سلولی از کشت  BC1657 ،BC1658 and BC1659ژن  3محصوالت پروتئینی از 

  (Ash et al., 1991; Mols et al., 2007).متحرک این سویه مورد بررسی قرار گرفند
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 پالسمید 1-7

 همانند سازی. موزوم در سلول وجود داردکوچکی است که بطور مجزا از کرو DNA مولکول 1پالسمید

پالسمیدها معموالً به شکل یک مولکول . گیردانجام می و بطورمستقل از ژنوفور پالسمیدها در سیتوپالسم

DNA هر پالسمید دارای یک محل . ای حلقوی هستند )هرچند انواع خطی پالسمید نیز وجود دارد(دورشته

  (Snyder et al., 2013).شودنند سازی پالسمید از آن نقطه شروع میاست که هما( ori) آغاز همانند سازی

توان آنها را به شوند اما میبطور طبیعی دیده می  مخمرو ، (ها، آرکئا )آرکی باکترهاپالسمیدها در باکتری

ب توانند موجدر طبیعت، پالسمیدها می. جانوری نیز نمود هایشکل مصنوعی )ترانسفورماسیون( وارد سلول

. های مقاومت آنتی بیوتیکی باشندتوانند حامل ژنها میها شوند بطور مثال آنبهتر زنده ماندن ارگانیسم

 ,.Snyder et al).کننداز یک باکتری به باکتری دیگر انتقال پیدا می 2هاپالسمیدها از طریق انتقال افقی ژن

2013)  

سمید ی حلقوی هستند )هرچند انواع خطی پالادورشته DNAپالسمیدها معموالً به شکل یک مولکول  

 . (نیز وجود دارد

 

 باکتری و پالسمید در داخل آن 1-1تصویر 

تواند در یک سمید میاز یک تا هزاران پال. کیلوجفت باز متغیر است 1000تا  1اندازه پالسمیدها از 

 های انتقال افقییکی از مکانیسم) پالسمیدها بیشتر اوقات از طریق کانژوگاسیون. سلول وجود داشته باشد

  (Snyder et al., 2013).شوندگر منتقل میها( از یک ارگانیسم به ارگانیسم دیژن

                                                           
1 Plasmid 
2 Horizontal gene transfer 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plasmid_(english).svg?uselang=fa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plasmid_(english).svg?uselang=fa
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 . بکار گرفته شد 1952ر سال د 1واژه پالسمید، اولین بار توسم زیست شناس امریکایی جوشوآ لدربرگ

 

 اجزای تشکیل دهنده پالسمید 2-1تصویر 

 وکتورها  1-7-1

از پالسمیدها در . شودها استفاده میوکتورها، پالسمیدهایی هستند که در مهندسی ژنتیک از آن

ظر را وارد برای این کار، ژن مورد ن. شودهای خاصی استفاده میمهندسی ژنتیک برای تکثیر یا بیان ژن یا ژن

این نوع از پالسمیدها بطور معمول دارای یک ژن مقاومت آنتی بیوتیکی )برای غربالگری( و . کنندپالسمید می

جایگاه کلونینگ چندگانه، قطعه کوچکی از پالسمید است که دارای . است 2یک جایگاه کلونینگ چندگانه

                                                           
1 Joshua Lederberg 
2 Multiple cloning site or polylinker 
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شود این کار سبب می (yder et al., 2013Sn).است 1های محدوداالثر مختلفچند جایگاه برش برای آنزیم

در مرحله بعد، پالسمید از طریق ترانسفورماسیون وارد . که قطعه یا ژن دلخواه به راحتی وارد پالسمید شود

هایی که پالسمید باکتری. گیردسپس باکتری در معرض یک آنتی بیوتیک خاص قرار می. شودباکتری می

مانند زیرا ژن مقاومت آنتی بیوتیکی را بر روی پالسمید مورد نظر حمل میمورد نظر را داشته باشند، زنده 

با استفاده از این روش )غربالگری با آنتی . میرندهایی که پالسمید را نداشته باشند، میکنند اما باکتریمی

سپس . دها را به میزان زیاد تکثیر داهای دارای پالسمید را جدا ساخت و آنتوان باکتریبیوتیک( می

 10تا  1در پالسمیدها بین  DNAظرفیت پییرش قطعات . ها جدا ساختپالسمیدها را به میزان زیاد از آن

، 2های بزرگتر بایستی از فاژ المبدا، کاسمیدهابرای کلون کردن قطعات یا ژن. کیلو جفت باز است

 ;Snyder et al., 2013).ه کرداستفاد 4های مصنوعی مخمرییا کروموزوم 3های مصنوعی باکتریاییکروموزوم

Ryu and Hartin, 1990)  

 کاربردها 1-7-2

 هاي بیماريمدل 1-7-2-1

دادند تا ها را تغییر میدانشمندان از دیرباز با استفاده از پالسمیدها، سلوهای بنیادی جنینی موش

ر د که کاربرد گسترده تر آن دهایی روبرو بوالبته این امر با محدودیت. سازی کنندهای ژنتیکی را مدلبیماری

های های نوترکیبی در ویروسدر زمینه تکنیک استفادهبا این حال، . ساخته استانسان را با چالش روبرو 

 . اندهای ژنتیکی انسانی مؤثر بودههای بیماریدر ایجاد مدل 6و نوکلئازهای انگشت روی 5مرتبم با آدنو

 هااپی زوم 1-7-2-3

در  (Trun and Trempy, 2004).یوکاریوتی پالسمیدهای باکتریایی هستندها معادل اپی زوم

کنند ای هستند که داخل هسته تکثیر پیدا میهای حلقوی بسته DNAها، ها بطور معمول اپی زومیوکاریوت

یر های ویروسی در سیتوپالسم تکثبرخی از اپی زوم. هاها و پولیوماویروسها، هرپس ویروسمانند آدنوویروس

                                                           
1 Restriction enzymes 
2 Cosmids 
3 Bacterial artificial chromosomes 
4 Yeast artificial chromosomes 
5 Adeno-associated virus 
6 Zinc finger nucleases 
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برای  1ها از مکانیسم دایره غلتانها مانند هرپس ویروسبرخی از اپی زوم. هاکنند مانند پوکس ویروسپیدا می

ها از طریق برخی از آن. افتدکنند مانند آنچه که در مورد فاژهای باکتریایی اتفاق میتکثیر خود استفاده می

ها بطور در هر دو مورد، اپی زوم. پالسمیدهای نوع تتا(کنند )تکثیر پیدا می 2مکانیسم همانند سازی دو جهته

 (Snyder et al., 2013).فیزیکی مجزا از کروموزوم میزبان هستند

 پالسمیدها انواع 1-7-3

 

 

 هادر باکتری مراحل هم یوغی )کانژوگاسیون( 3-1تصویر 

                                                           
1 Rolling circle 
2 Bidirectional replication mechanism 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Conjugation.svg?uselang=fa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Conjugation.svg?uselang=fa
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 تصویر میکروسکوپ الکترونی از پالسمید 4-1تصویر 

پالسمیدهای هم . هاستها به دیگر باکتریهای طبقه بندی پالسمیدها بر اساس انتقال آنیکی از روش

 (Snyder et al., 2013).باشند که در فرآیند هم یوغی )کانژوگاسیون( نقش داردمی tra هایدارای ژن 1یوغی

پالسمیدهای غیر هم یوغی توانایی آغاز . شودیوغی، پالسمید از یک باکتری به باکتری دیگر منتقل می در هم

 Trun and) .توانند با کمک پالسمیدهای هم یوغی منتقل شوندها را ندارند اما میهم یوغی در باکتری

Trempy, 2004; Snyder et al., 2013)  در یک سلول وجود انواع مختلفی از پالسمیدها ممکن است

هستند بطوریکه فقم یکی از  2با این حال، پالسمیدهای مشابه یا هم خانواده اغلب اوقات ناسازگار. داشته باشد

ها این امر به دلیل تنظیم عملکردهای حیاتی آن (Snyder et al., 2013).ها در سلول باقی خواهد ماندآن

 . های ناسازگاری مختلف طبقه بندی کردا را در گروهتوان پالسمیدهپس بنابراین می. افتداتفاق می

  (Snyder et al., 2013):روش دیگر طبقه بندی پالسمیدها بر اساس عملکرد آن هاست

 پالسمیدهای F هایکه دارای ژن 3یا پالسمیدهای باروری tra ها موجب بیان پیلی آن. هستند

 . شوندها میجنسی و هم یوغی در باکتری

 پالسمیدهای R های ها یا ژنهای مقاومت نسبت به آنتی بیوتیکیا پالسمیدهای مقاومت که ژن

 . کنندها )سموم( را حمل میتوکسین

                                                           
1 Conjugative plasmids 
2 Incompatible 
3 Fertility 
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 پالسمیدهای Col ها، نباکتریوسی. کنندها را حمل مییوسینهای کد کننده باکترکه ژن

 . ها را از بین ببرندتوانند سایر باکتریهایی هستند که میپروتئین

 دهند تا ترکیبات غیر معمول را تجزیه که این توانایی را به باکتری می 1یدهای تجزیه کنندهپالسم

 . کنند مانند تولوئن و اسید سالیسیلیک

که موجب تبدیل یک باکتری غیر بیماریزا به یک باکتری بیماریزا )پاتوژن( 2پالسمیدهای بیماریزایی

 (r et al., 2013Snyde).شوندمی

 سمید با کروموزومتفاوت پال 1-7-4

ها را به پالسمیدها، عناصری ژنتیکی هستند که ضرورتی چندانی برای سلول ندارند و تنها برخی ویژگی

 حیف شوند، سلول در صورتیکه پالسمیدهای سلول. کنددهند که به بقای آنها کمک میها میباکتری

پالسمیدها ارتباطی  ین همانند سازیچنهم (Trun and Trempy, 2004).تواند به زندگی خود ادامه دهدمی

یاز نبه تعداد نامحدود )تعداد را  توانند مستقل از چرخه سلولیها میآن. ندارد و تقسیم سلولی با چرخه سلولی

پالسمید مشابه وجود  در هر سلول ممکن است چندین. کند( تکثیر شوندسلول و شرایم محیطی تعیین می

ها بسیار برای با این وجود، کروموزوم (Snyder et al., 2013; Trune and Trempy,2004).داشته باشد

ها، کروموزوم تعداد دقیق. خواهد مرد ها، سلولحیاتی هستند و درصورت حیف هر یک از کروموزوم سلول

های همولوگ حیف شوند، این حتی اگر یکی از کروموزوم. ضروری است بسیار برای تعادل ژنتیکی سلول

 است و در هر چرخه سلولی بق با چرخه سلولیها دقیقاً منطهمانند سازی کروموزوم. واهد خوردتعادل بهم خ

 . کنندفقم یک بار همانند سازی می

 پالسمید در مخمر 1-7-5

 . YRp و YIp دو نوع وکتور مهم پالسمیدی در مخمرها عبارتند از

                                                           
1 Degradative plasmids 
2 Virulence plasmids 
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YIpشودوارد کروموزوم مخمر می است که برای زنده ماندن و تکثیر 1، پالسمید الحاقی مخمری .YRp ،

است که پایداری کمتری دارد و در هنگام جوانه زدن مخمر ممکن است از  2پالسمید همانندساز مخمری

 (Trun and Trempy, 2004).دست برود

 هاپالسمید در باکتري 1-7-6

انند مقاومت به یک ای مهای تازهباشند که به آنها ویژگیدارای پالسمیدهایی می هایبیشتر باکتری

ها یا یدروکربنهخاص، مصرف نوعی قند یا اسید آمینه، تولید رنگدانه، بیماریزایی، تجزیه  بیوتیکآنتی

 (Trun and Trempy, 2004).دهدهای پیچیده شیمیایی و غیره میمولکول

 کاسمید 1-8

عی پالسمید ترکیبی معرفی شد، نو 1978در سال  Hohnو  Collinsبرای اولین بار توسم ، 3کاسمید

فاژ المبدا است که بواسطه ی آن می تواند به خوبی در  Cos (Cohesive end site)است که حاوی توالی

 (Snyder et al., 2013; Trune and Trempy,2004).ناحیه سر فاژ جایگزین شود

 (Cos sites + plasmid = Cosmids)( Cosmid =+ پالسمید  Cos)توالی  

کلون شده را با خود داشته  DNAکیلو باز از  40ور کلون سازی ژن هستند که می توانند کاسمید ها وکت

کاسمید ها خصوصیات مشترکی از وکتورهای . باقی بمانند E. coliباشند و قادراند به صورت پالسمید در

ل دارد واجد کیلو باز طو 6که حدود  PLER-5به عنوان مثال نوعی کاسمید با نام . دارند ʎپالسمیدی و فاژ 

مکان منحصر  6بریده شده یک توالی کلون چند تایی با  Ⅰ Scaکه توسم اندونوکلئاز  ʎاز فاژ  Cosدو مکان 

(یک جایگاه آغاز همانند . . . و ⅢHind و Ⅰ EcoRآنزیم محدود کننده ی مختلف )نظیر  6به فرد برای 

 Snyder et al., 2013; Trune and).و یک ژن مقاوم به تتراسایکلین را دارد DNAسازی 

Trempy,2004) 

                                                           
1 Yeast integrative plasmid 
2 Yeast Replicative plasmid 
3 cosmid 
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Abstract: 

Bacillus cereus is a Gram-positive bacteria that exists in the soil and the air. This 

type of bacteria or pathogens is an opportunistic pathogen that can cause food 

poisoning. The very small number of systems, transformation of bacteria have been 

described. Favorable conditions should be created for the transformation of bacteria and 

because a limited number of bacteria are naturally competent,transformation of bacteria 

are less known.Research objectives include a review of bilateral protoplasts of Bacillus 

cereus isolated from milk and cheese using plasmid pIL253 and also to compare each 

strain by the plasmid is received.Protoplast transformation of both strains B. cereus 

ATCC 14579 and ATCC 10987 was applied using plasmid pIL235 by two method of 

electroporation and heat shockThe results show that strains of B. cereus ATCC10987 

and ATCC14579 receive plasmid pIL253 by electroporation and heat shock and both 

strain get plasmid more via electroporation.  
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