
 
 

 

 وریامعاونت پژوهش و فن
 

 گزارش نهایی طرح تحقیقاتی
 

 های روش و حرارتی شوک های فاکتور تاثیر

 راندمان روی بر سلولی تیمار مختلف 

 باکتریایی ترانسفورماسیون

 

 مجری طرح:

  سیامک قضائی دکتر
 

 تکنولوژی تولیدات دامیگروه 

 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان 
 

 این طرح، با تصویب و حمایت مالی حوزه معاونت پژوهش

 دانشگاه محقق اردبیلی اجرا گردیده است.

 
1397 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أ

 

 فهرست مطالب

 صفحه                     عنوان

 

 مقدمه و هدف: اول فصل

 2 .............................................................................................................................. مقدمه -1-1

 2 ...................................................................................................................... ترانسداکشن -1-2

 2 .......................................................................................................................... باکتريوفاژ -1-3

 3 ............................................................................................................. عمومي ترانسداکشن -1-4

 4 ............................................................................................................. محدود ترانسداکشن -1-5

 5 ....................................................................................................... ونیکونژوگاس اي يوغي هم -1-6

 5 .................................................................................................................. ونیترانسفورماس -1-7

 7 ..................................................................................... ترانسفورماسیون طي در  DNA  طبیعت -1-8

 7 ....................................................................................................... گیرنده سلول خصوصیات -1-9

 8 ................................................................................................................ يخصوص انتقال  -1-10

 8 .............................................................................................................. ها ژن يافق انتقال -1-11

 9 .......................................................................................................................... پالسمید-1-12

 10 ............................................................................................................... پالسمید انتقال -1-13

 10 .......................................................................................... باکتري به پالسمید انتقال مراحل -1-14

 11 ........................................................................................................................ کاسمید -1-15

 11 ................................................................................................................. يکُل ایشيشريا -1-16

 12 .......................................................................................................... يکُل ایشيشريا کاربرد 1-17

 12 ............................................................................. ونیترانسفورماس در يباکتر ماریت يها روش -1-18

 

 



 ب

 ها روش و مواد :دوم فصل

 20 ..................................................................................................... دیپالسم و يباکتر هيسو  -2-1

 20 .................................................................................................................... قیتحق روش -2-2

 20 .................................................... يدیپالسمDNA  غلظت تعیین و آگارز ژل در DNA الكتروفورز -2-2-1

 E.COLI ......................................................................................... 20 يباکتر ي هيسو کشت -2-2-2

 20 ......................................................... ونیترانسفورماس يابيارز يبرا استفاده مورد يماریت يها روش -2-3

 20 ................... (ييسرما شوك و ييگرما شوك ماریت) حرارتي شوك مختلف يها ماریت با ترانسفورماسیون -2-3-1

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............................ ديکلرا میکلس با ماریت روش( الف -1- 2-3-1

 .CM11 .......................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED دیپپت توسط ماریت روش(ب -2-3-1-2

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ........................... ميزوزیل ميآنز توسط ماریت روش(ج -2-3-1-3

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ................................. زبانیم به دیپالسم ونیترانسفورماس -2-4

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .... يکلوئ جاديا واحد حسب بر يساز ترانسفورم زانیم محاسبه -2-5

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ................................................. يآمار لیتحل و هيتجز -2-6

 بحث و جینتا :سوم فصل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ..................................................................... جينتا -3-1

 ERROR! BOOKMARK ( °C 0 ييسرما شوك در)  دیپپت و ميآنز ،يحرارت شوك استفاده روش 3 سهيمقا -3-1-1

NOT DEFINED. 

 ERROR! BOOKMARK ( °C 5 ييسرما شوك در)  دیپپت و ميآنز ،يحرارت شوك استفاده روش 3 سهيمقا -3-1-2

NOT DEFINED. 

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ..................................................................... بحث -3-2

 شنهادهایپ و یریگ جهینت :چهارم فصل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............................................................ يریگ جهینت -4-1

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .............................................................. شنهاداتیپ -4-2

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............................................................................. منابع

 



 أ

 جداولفهرست 

 صفحه                     عنوان

 

 !0C°ERRORييسرما شوك و °37,42,47C يحرارت يها شوك در شده ترانسفورم يها يکلون تعداد -1-3جدول

BOOKMARK NOT DEFINED. 

 !5C°ERRORييسرما شوك و °37,42,47C يحرارت يها شوك در شده ترانسفورم يها يکلون تعداد -2-3 جدول

BOOKMARK NOT DEFINED. 

°37,42,47C يحرارتا يهاا شاوك در °0C و °5Cييسارما شاوك دو در شاده ترانسافورم يهاا يکلون تعداد -3-3جدول

 .............................................................................................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

 ERROR! BOOKMARKيحرارت شوك حذف با میکلس ديکلر با ماریت در شده ترانسفورم يها يکلون تعداد -4-3جدول

NOT DEFINED. 

 .CM11 ..........ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED دیپپت با ماریت در شده ترانسفورم يها يکلون تعداد -5-3جدول

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.......... ميزوزیل ميآنز با ماریت در شده ترانسفورم يها يکلون تعداد -6-3جدول

 ERROR! BOOKMARK NOT( °0C ييسرما شوك در ) يساز ترانسفورم يها روش دو به دو سهيمقا -7-3جدول

DEFINED. 

 ERROR! BOOKMARK NOT( °5C ييسرما شوك در ) يساز ترانسفورم يها روش دو به دو سهيمقا -8-3جدول

DEFINED. 

 

  



 ب

 نمودارهافهرست 

 صفحه                     عنوان

 

 !5ERRORو C° 0 ييسرما شوك و يحرارت شوك شيافزا در ونیترانسفورماس زانیم سهيمقا -1-3نمودار

BOOKMARK NOT DEFINED. 

 .CM11 .............ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED دیپپت با ماریت در ونیترانسفورماس زانیم يبررس -2-3نمودار

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED............. ميزوزیل ميآنز با ماریت در ونیترانسفورماس زانیم يبررس -3-3نمودار

 زانیاام بااا ( °0C ييساارما شااوك در ) دیااپپت و ميآنااز ،يحرارتاا شااوك اسااتفاده روش سااه سااهيمقا يبررساا -4-3نمااودار

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.......................................................................... ونیترانسفورماس

 زانیاام بااا ( °5C ييساارما شااوك در ) دیااپپت و ميآنااز ،يحرارتاا شااوك اسااتفاده روش سااه سااهيمقا يبررساا -5-3نمااودار

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.......................................................................... ونیترانسفورماس

 

  



 ج

 چکیده:

 .کناد ماي فاااي مولكاولي  DNAانتقاال در را محاوري نقشاي بااکتري، هااي سالول مولكاولي سازي ترانسفورم          

 ماي جاامان )الكتروپوريشان( الكتريكاي شاوك باه روش ياا و شایمیايي روش باه ترانسافورم ساازي عمل حاضر حال در

انادمان رتااییر فااکتور هااي شاوك حرارتاي و روش هااي مختلاف تیماار سالولي بار روي تحقیق حاضار  از شود.هدف

 واجاد ياختصاصا و قیمات گاران ابزارهااي باه نیااز عادم ضامنشريشایاکلي باود تاا يترانسفورماسایون در بااکتري ا

، CM11 )ml/µg 1/0 پپتیاد متفااوت غلظتهاايشريشایاکلي باا يسالول هااي ادر ايان روش  .باشاد نیاز الزم کاارايي

و 100) کلساایم کلرايااد توسااط سااازي مسااتعد پايااه باار و (mg/ml 80و mg/ml40) و آناازيم لیاازوزيم) 5و  3، 2، 1

تلااف قاارار تیمااار داده شاادند.هم نین تحاات شااوك حرارتااي و ساارمايي در بااازه هاااي دمااايي مخ میلااي مااوالر(، 200

 هشاد مساتعد بااکتري درون باه جداگاناه صاورت باه مادل و عناوان باه pUC19(2.7 kbp)پالسامید  ساپ  گرفتناد.

ك بااا شااو 47 و C°  37،42 افاازايش شااوك حرارتااي در سااه بااازه دمااايي نتااايج نشااان داد کااه .گرديااد منتقاال

ون ارتبااا  و بااا ترانسفورماساای مااي گاارددتعااداد کلااوني هاااي ترانساافورم شااده امنجاار بااه افاازايش ( 5و°0Cساارمايي)

وده ولااي افاازايش غلظاات کلريااد کلساایم عاماال مزبتااي در میاازان ترانساافورم سااازي باا.  (P<0.05) معنااي داري دارد

 .(P ˃ 0.05) يافت نشدمعني دار ارتبا   بین افزايش غلظت آنزيم لیزوزيم با ترانسفورماسیون

ه روش  فاو  سا باین  .(p˂0.05)با ترانسفورماسیون را نشان دادارتبا  معني داري  ،CM11افزايش غلظت پپتید          

ظات آنازيم در بین استفاده از روش غلظت پپتیاد و غلاما . (P˃0.05) داردنارتبا  معني داري وجود در ترانسفورم سازي 

 راحات و سااده روش يك عنوان به روش اين . (P˂0.05) دارد ترانسفورماسیون به طور همزمان ارتبا  معني داري وجود

 .گردد مي معرفي سازي افزايش بازده  ترانسفورم براي

 پپتید آنزيم، ، پالسمید،شريشیاکلييا ،سازي ترانسفورم :کلیدی های واژه
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 مقدمه -1-1

 ياك ياختاه دهناده ،هاي انتقال انتقال يابند. در همه مكانیسم باکتريها توانند در بینبه چند طريق ميمواد ژنتیكي         

 دهناده ياختاه DNA دهد. معموال پ  از انتقال ايان بخاش ازخود را به ياخته گیرنده مي DNA وجود دارد که بخشي از

 صورت ياخته گیرنادهاين  گردند. دراي تجزيه ميدرون ياختههاي  شود و بقیه آن بوسیله آنزيممي جزئي از ياخته گیرنده 

باکتريها پديده متداولي نیست و نامند. انتقال مواد ژنتیكي در ياخته دهنده است نوترکیب ميDNA که حاوي بخشي از ،را

 (Sambrook and  Russell, 2001) .تنها ممكن است در میان يك درصدکل جمعیت باکتري رخ دهد

انتقااال  .گیاارديمصااورت  ترانسفورماساایونو  کانژوگاساایون، ترانسداکشاانانتقااال ژنهااا در باکتريهااا بااه سااه روش       

پالسااامید باااه سااالول هااااي مساااتعد باکترياااايي باااا اساااتفاده از شاااوك گرماااايي روشاااي بنیاااادين در فرآيناااد 

باااکتري  پايااه و اساااث اکزاار روش هاااي ترانساافورم سااازي .(Duc et al., 2004).ترانسفورماساایون باکتريااايي اساات

 درصااد (Gantasala et al., 2013).طراحااي شااده اساات 1970در سااال  Higa و   Mandelهااا باار پايااه مشاااهدات 

 انسافورمتر روش انادازه هار بناابراين .دارد ناو  روش هااي ماورد اساتفاده بسات ي باهترانسفورماسایون  موفقیات

 .تياف خواهد افزايش روش آن موفقیت میزان درصد باشد داشته تري بیش کیفیتو  کارايي مولكولي سازي

 1کشنترانسدا -1-2

وفااژ( منتقال باکتريايي از يك بااکتري باه بااکتري دي ار از طرياق فااژ )باکتري ي DNAفرايندي است که در آن،         

 (Panja   et al.,2008)شود.مي

 باکتریوفاژ -1-3

هستند که فقط قادرند در باکتري ها تكزیر يابند. هر باکتريوفاژ فقاط میزباان بااکتري هااي خاصاي  ويروث هايي          

يا لیزوژن يا غیر ويروالنت تقسیم مي شاوند. اگار  2آرام -2  لیتیك يا ويروالنت -1: ي عمده تیپ دو به باکتريوفاژها است.

و سیستم آنزيماي بااکتري، تعاداد زياادي  DNAگرفتن  باکتري توسط يك فاژ لیتیك آلوده شود، فاژ مذکور با به خدمت

ت در ایار کزارت و فراواناي وياروث هاا، بااکتري ويروث هاي مشابه خود را همانند سازي و مونتاژ خواهد نمود و در نهاي

میزبان لیز خواهد شد و تعداد زيادي فاژ جديد از آن آزاد مي گردد تا ياخته هاي دي ار را آلاوده نماياد. باه ايان جرياان، 

چرخه ي انهدامي يا چرخه ي لیتیك گفته مي شود. اما اگر يك باکتري توسط فاژ آرام آلوده شود، نتیجاه ي امار بازودي 

                                                           
1 . Transduction 
2 . Temperate 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86+DNA
http://lms.bums.ac.ir/mod/glossary/showentry.php?eid=471&displayformat=dictionary


3 

مشخص نمي شود. زيرا اسید نوکلئیك ويروث در سلول میزبان الحا  مي شود و از نسلي به نسل بعدي انتقال ماي ياباد، 

 بدون اين که موجبات انهدام سلول فراهم گردد. به ابن حالت، کنورسیون لیزوژني مي گويند. 

 محیطاي، القاا  ایر رد يا و خودبخود آرام فاژهاي است ممكن حال عین در. نامند مي پروفاژ حالت اين در را فاژ ژنوم        

مانناد ساازي همیزبان، بطور خودمختار و بطور پي در پي  DNA در شده الحا  ويروث ژنوم يكباره يعني. شوند زا عفونت

هادم خاود را من مي نمايد و در ادامه بیان مي گردد و تعداد زيادي کپسید و دم ويروث حاصل مي آيد و در نهايت میزبان

 (1388 اسكات، پره میكروبیولوژي).مي نمايد

 شیوه ومیند روش، اين. شد توصیف «جوشوالیدبرگ» و «زيندر نورتون» توسط 1925 سال در ابتدا ترانسداکسیون         

شاابه آن چاه در مبرهنه  DNA روش، اين در اما. است یانويه باکتري يك به اولیه باکتري يك از ژنتیكي ماده انتقال براي

فااژ از ه باکتريولترانسفورماسیون مشاهده شد، انتقال نمي يابد و بلكه ترانسداکسیون پديده اي است که طي آن ژنها بوسای

 (Panja  et al.,2006)يك باکتري به باکتري دي ر انتقال مي يابند.

 هااي گیرناده هبا ابتادا در فااژ کناد، ماي آلاوده را بااکتري ياك(  شود مي نامیده فاژ گاهي)  باکتريوفاژ يك وقتي        

در  کناد، ماي تلقایح باکتري سیتوپالسم بداخل را خود نوکلئیك اسید سپ . شود مي جذب باکتري سطح در اختصاصي

 اين لحظه، بسته به نو  فاژ يكي از دو حالت زير رخ مي دهد:

 1ترانسداکشن عمومی -1-4

 خدمت به را باکتري عمومي ماشین شود، الحا  باکتري ژنوم داخل به که آن بدون فاژ نوکلئیك اسید است ممكن        

باکتري را به قطعات کوچك تقسیم کند و سپ  در جهت سنتز  DNA که نمايد گذاري کد را آنزيمي و ب یرد خود

 .هاي پروتئیني فاژ عمل کند پوششبیشتر اسید نوکلئیك فاژ و 

 باکترياال کروماوزم از اي قطعه است ممكن يكدي ر، به ويروسي مختلف قطعات شدن وصل يا مونتاژ مراحل طي در        

يروسي وارد شود. چنین فاژهايي که همراه با دي ر فاژها از باکتري هاي آلوده رهاا ماي شاوند از و کپسید داخل به میزبان

نظر ظاهري مشابه به ذرات فاژ طبیعي هستند. اگر اين فاژ حاوي ژنوم باکتريايي به سطح باکتري دي ر جاذب شاود، ماي 

خود را به داخل باکتري پذيرنده تلقیح کند و به اين ترتیب بخشي از اطالعات ژنتیكي يك باکتري به  DNAتواند محتوي 

 باکتري دي ر انتقال مي يابد. 

                                                           
1 . Generalized Trans 

http://lms.bums.ac.ir/mod/glossary/showentry.php?eid=502&displayformat=dictionary
http://lms.bums.ac.ir/mod/glossary/showentry.php?eid=502&displayformat=dictionary
http://lms.bums.ac.ir/mod/glossary/showentry.php?eid=471&displayformat=dictionary
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غیر کروموزومي باکتري ممكان  DNAکروموزومي و نیز  DNA از بخشي هر سیون،ترانسداک نو  اين در که جا آن از        

 Singh)است وارد ذره ويروسي شود و به سلول دي ر انتقال يابد، اين فرايند را با عنوان ترانسداکسیون عمومي مي نامناد. 

et al., 2010) . 

يي اسات کاه در درصد کل فاژهاا3/0فراواني چنین فاژهايي که به اشتباه ژنوم باکتريايي را در خود جاي مي دهند، حدود 

ه بندي شود، باکتري که مي تواند در داخل سر يك فاژ بست DNAداخل باکتري بسته بندي مي شوند. از آن جا که مقدار 

 انتقاال هام با همراه منفرد، فاژ  هايي مي توانند در يكژن فقط  يندرصد کل کروموزوم باکتري است، بنابرا2فقط حدود 

ابناد ماي تاوان يهايي که بصاورت هماراه باا هام انتقاال ماي ي ژنفراوان تعیین با. اند گرفته قرار هم به نزديك که يابند

 Song  et al).(2007 ,.ترتیبشان را در طول کروموزوم باکتري تعیین کرد

 1محدودترانسداکشن  -5-1

زوم کروماو در اختصاصاي مكاان ياك داخل به پروفاژ که دهد مي رخ هايي موقعیت در فقط محدود ترانسداکسیون         

فاژ، ياك  DNA شرشیاکلي، از اين زمره است. در اين حالت ابتدا يدر کروموزوم ا  2میزبان الحا  مي شود. الحا  فاژ المبدا

 mRNAفااژ باه شاكل  DNA را کد و سپ  آن را بیان مي کند و به اين وسایله از کپاي بارداري   3پروتئین مهارکننده

ي بااکتري سااخته نماي شاود. هم ناین DNAپیش یري مي کند. بنابراين آنزيم تخريب کننده ) قطعه قطعاه کنناده ( 

بااکتري همانناد ساازي  DNAکپسیدهاي فاژي ساخته نمي شوند و اسید نوکلئیك فاژ نیز فقط همزمان با همانندساازي 

مي شود. در چنین فاژهاي معتدل، گاهي پروتئین ممانعت کننده در پیش یري از نسخه برداري پروفاژ ناتوان مي شود کاه 

شیاکلي، ژناوم فااژ المبادا تشاكیل ياك يشرينتیجه ي آن تشكیل ذرات فاژ بالغ است. در توالي معمول در داخل باکتري ا

فااژ و سانتز  DNAوم باکتري جدا مي شود. همانند سازي هاي بعدي فااژ و نساخه بارداري از حلقه مي دهد و از کروموز

 Song  et al).(2007 ,.تعداد زيادي کپسید در داخل باکتري، باعث آزادسازي تعداد فراواني اژ المبداي بالغ مي شود

 از بخشاي اشاتباها نیاز ماورد ياك در شوند، مي تولید روش اين به که فاژي میلیون يك هر از حدودا حال عین در         

ن فاژهاايي هناوز ماي توانناد باه داخال کروماوزوم چنای کاه آنجا از. است گرفته جاي فاژ ژنوم طرف دو در باکتري ژنوم

شایاکلي اولیاه باه بااکتري يشريشیاکلي دي ري الحا  شوند، بنابراين باعاث انتقاال خصوصایات ژنتیكاي بااکتري ايشريا

هاايي  ژنهاي باکتري هاي دهنده، محدود باه آن  ژنخواهند شد. در اين نو  ترانسداکسیون، انتقال  شیاکلي بعدييشريا

                                                           
1 RestrictedTrans 

2 Phage 

3 Repressor 
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هاي مذکور محدود اسات. باه  ژنمي شود که در زمان الحا  پروفاژ، در ژنوم باکتري، مجاور پروفاژ بوده اند. بنابراين تعداد 

 (Singh  et al., 2010)اين جهت به نام ترانسداکسیون محدود نامیده مي شود.

 1هم یوغی یا کونژوگاسیون -6-1

 گیارد. در ايان فرايناد،فرايندي است که مااده ژنتیكاي از طرياق تمااث مساتقیم دو بااکتري باا هام صاورت مي        

مااده  چسابد و ساپ  مااده ژنتیكاي مربوطاه را باه بااکتريباکتري نر با استفاده از پیلي جنساي باه بااکتري مااده مي

 ر تخريب نمي شود.سلول دهنده در طي فرايند مذکو (Smith,  1975).کندمنتقل مي

 مید ماي باشاند.در اين انتقال، سلول هاي دهنده با سلول هاي پذيرنده، از آن جهت متفاوتند که محتوي يك پالسا        

ه بالول دهناده در کانژوگاسیون ممكن است پالسمید يا قطعات بزرگي از کروموزوم و در موارد خاصي تمام کروموزوم،از س

 (Sambrook  et al., 1989) .سلول گیرنده منتقل گردد

 دو ايان نشاان داده شاد.  3«تااتوم» و   2«لدربرگ » توسط 1946 سال در بار اولین براي 1نژوگاسیون کا ي پديده         

شیاکلي را که هر يك توانايي سنتز يك يا چند ماده ي غذايي اساسي را از دست يشرينشمند دو سويه از جهش يافت ان ادا

داده بودند، با هم مخلو  نمودند تا بین آن ها تماث فیزيكي برقرار شود. سپ  مخلو  حاصال را بارروي محایط کشات 

شي برروي محایط که فقط مناسب رشد تیپ وحشي بود کشت دادند. محققین فو  با يافتن کلني هاي تیپ وح« حداقل»

 يافتاه جهاش کشت مذکور، دريافتند که اين امر بايد حاصل نوترکیبي ژنتیكي از طريق کانژوگاسیون بوسیله سويه هااي 

 (Selinger et al., 1996) .باشد

 4ترانسفورماسیون -7-1

ساازد( و آن را ( را برداشاته )وارد خاود ميRNAيا  DNA) آزاد شدهسلول، ماده ژنتیكي بی انه که پديده اي است          

دهناده را از سالول جادا نماود. در  DNAدر ایر تجزيه ي طبیعي سلول و يا به طريق شیمیايي، ماي تاوان کند. بیان مي

هااي  ژن شد. باکتري هايي کاهوارد سلول پذيرنده شده با DNAانتقال بي واسطه، نوترکیبي هن امي صورت مي گیرد که 

هاا پدياده بیشاتر در باکترياين خوانده مي شوند. 5حاوي صفات خاصي را از باکتري دهنده دريافت داشته اند، تغییريافته

 شود.ها مشاهده مي است و کمتر در يوکاريوتديده شده

                                                           
1 conjugation 

2 Lederberg 

3 Tatum 

4 Transformation 

5 Transformed 

http://lms.bums.ac.ir/mod/glossary/showentry.php?eid=540&displayformat=dictionary
http://lms.bums.ac.ir/mod/glossary/showentry.php?eid=540&displayformat=dictionary
http://lms.bums.ac.ir/mod/glossary/showentry.php?eid=471&displayformat=dictionary
http://lms.bums.ac.ir/mod/glossary/showentry.php?eid=471&displayformat=dictionary
http://lms.bums.ac.ir/mod/glossary/showentry.php?eid=540&displayformat=dictionary
http://lms.bums.ac.ir/mod/glossary/showentry.php?eid=540&displayformat=dictionary


6 

ياا عصااره   1بنابراين مواقعي که بعضي از باکتري ها در مجاورت سويه هاي خويشاوند نزديك يا صاف شده ي کشت        

به گونه هااي نزدياك منتقال   امهيك يا چند صفت ار صفات سويه ي خويشاوند را کسب و در ادي آن ها رشد مي کنند،

 (Dower  et al., 1988).خواهند کرد

 بااکتري در و (Bergé et al., 2002) گريفیات توساط1928 ساال  در اولاین باار باراي ترانسفورماسیون  پديده ي         

اين اولین کشف مهم در زمینه ي ژنتیك مدرن بود، زيرا نه تنها توصیف کرد که انتقال شد. گزارش نومونیا استرپتوکوکوث

بلكه در ادامه منجر شد به فهم اين مهام کاه مااده ي ژنتیكاي فقاط ژنتیكي از يك باکتري به باکتري دي ر ممكن است، 

DNA اگریون ترانسفورماس در .است DNA کامپتنات باه اصاطال  سلول يك با خارجي (Luo and Morrsion, 2003) در 

 تواناايي اين لها سلو همه ي است و پی یده اي پديده ي DNA جذب توانايي . جذب میشود سلول آن طوست باشد، تماث

 (Ashikaga  et al., 2000).نمیكنند کسب را

در . کاااردمجااااور هااااي بااااکتري  واردنوترکیاااب را  DNA ماااي تاااوانترانسفورماسااایون   باااه کماااك روش       

خاارجي باا ياك سالول باه اصاطال  کامپتنات در تمااث باشاد، توساط آن سالول جاذب  DNAترانسفورماسیون اگار 

مازال . پدياده پی یاده اي اسات و هماه سالول هاا ايان حالات را کساب نماي کنناد DNAپتانسایل جاذب . مي شود

خاااارجي را جاااذب  DNAدرصاااد سااالول هاااا ماااي توانناااد  20تاااا  10در  باسااایلوث ساااوبتیلی  فقاااط 

از طرفااي ساالول هااا فقااط در طااي مرحلااه  Belliveau and Trevors, 1989; Hanahan, 1983)).نماينااد

جاذب شاده محادوديت  خاارجي DNA ه ي اناداز نظار از ترانسفورماسایون در. خاصاي از رشاد کامپتنات ماي شاوند

 باه بارون سالولي انادونوکلئاز توساط ياك ابتادا میشاوند، متصال سالول باه کاه گتاري بازر قطعاات .دارد وجود هايي

 DNAتاوالي هااي  باودن غیراختصاصاي ياا اختصاصاي نظار از. میشاوند جاذب وساپ  شكساته کاوچكتري قطعاات

میشاوند  جاذب هاايي DNA فقاط منفاي، گارم يهااي بااکتر مزاال، در باه عناوان .میشاود دياده تهايي تفاو نیز خارجي

 حالات منفاي ناوعي گارم يهااي بااکتر در باشاد. بناابراين داشاته وجاود نهاا آ سااختار در خاصاي تاوالي هااي کاه

 اين میتوانناد بناابر .نادارد وجاود اختصاصاي حالات گارم مزبات، ايان يهااي بااکتر در اماا میشاود  دياده اختصاصاي

DNA احتماال نیاز هاايي ي بااکتر چناین ماورد در کنناد  هرچناد جاذب را پالزمیادي و ويروساي کروماوزومي، هاي 

 (Jacobs  et al., 1990).بیشترمیشود هم ونه  افراد از DNA جذب

 نهااي ژ و 12 آغاازين نهااي ژ گاروه دو باه را نهاا آ دارند کاه دخالت زيادي نهاي ژ ترانسفورماسیون پديده ي در           

  جذب براي الزم هاين پروتئی comF, comC comG ) نهاي ژ مزالً( واپسین نهاي ژ از برخي میكنند.  تقسیم 13 واپسین

                                                           
1 Culture filtrate 
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DNA ژنهاي مزالً( دي ر برخي و recAو addAB ( قرارگیاري و ژنتیكي نوترکیبي براي الزم هاي پروتئین DNA خاارجي 

 در .اسات ComK باه موسوم رونويسي فاکتور نوعي تحت کنترل واپسین نهاي ژ بیان میكنند. رمزدهي را میزبان DNAدر

 محیط در موجود غذايي مواد میزان میان اين در .دارند نقش متعددي و مختلف عوامل رونويسي فاکتور اين پايداري و تولید

 فااکتور اين و میشود زياد سلول در ComK رونويسي فاکتور میزان زمان مرور به .دارند زيادي اهمیت سلولي تراکم و کشت

ي م ايجاد سلول در DNA جذب براي شايست ي الزم نتیجه در کند مي تحريك را واپسین نهاي ژ و رمزگردان خود ژن بیان

 ,Sung and Ronald)  (2002.شود

ايي کاه در ياپاروتئین هااي باکترد. ناام دار1  ترنساژنیك کنادرا دريافات ميDNA  قياموجاودي کاه از ايان طر         

اتولیزين هااي دياواره  -2متصل مي شوند.  DNAپروتئین هاي غشايي که به  -1ترانسفورماسیون نقش دارند عبارتند از: 

خاارجي در  DNA .از محیط اطرافشان را دارند DNA هاي باکتريايي توانايي جذب مولكولاکزر گونه نوکلئازها. -3سلولي. 

شود اما در صورت داشتن جاي اه شرو  همانندسازي قابل شناسايي توساط سیساتم همانندساازي تجزيه ميباکتري اغلب 

. ترانسفورماسایون طبیعاي در پنوموکاوك، باسایلوث هاا، تواند در سلول میزباان بااقي بماناد و تكزیار شاودباکتري، مي

ها باه ياك ي باکتريخارجي براي همه DNA قدرت جذب (Ash  et al., 1991).هموفیلوث ها و نايسرياها ديده مي شود

و بیوتكنولوژي  يژنتیك انتقالدر  هاي مورد استفاده  باکتري  از شیاکولي، کهيشريباشد. به عنوان مزال باکتري امیزان نمي

در اين شرايط مطلوب نخواهد باود.  ترانسفورماسیونمیكروبي است، در شرايط عادي قدرت جذب کمي دارد و میزان وقو  

بايد باکتري را تحت تیمارهاي خاصي قرار داد تا قدرت جذبش افزايش  ترانسفورماسیوناز اين رو براي بهینه سازي میزان 

 (Bamford et al., 2014; Belliveau and Trevors, 1989).يابد

 ترانسفورماسیون طی در  DNA طبیعت  -1-8

تاا  200کروماوزوم ماذکور باه کروموزمي از يك اورگانیسم دهنده خارج مي شود و برهنه مي گردد،  DNA وقتي          

 DNAن مقادار تا از اين قطعات را جذب کناد. بناابراي 10قطعه تقسیم مي شود. باکتري گیرنده قادر است حداکزر  500

دهناده اسات. فقاط  DNAدرصاد کال  2-5اي که در هر ترانسفورماسیون دخیل است، به نظر مي رسد در بیشتر موارد، 

DNA دو رشته اي قابلیت انتقال خواهد داشت. (Lorenz and Wackernagel, 1994) 

 خصوصیات سلول گیرنده -1-9

 مزبات گارم هااي ارگانیسام در. دارند را(  يافتن تغییر)  شدن ترانسفورم قابلیت خاصي شرايط در فقط ها باکتري         

رنده، ساختمان هاي پروتئیني سطحي خاصي را تشاكیل ماي دهناد کاه گی هاي سلول باسیلوث، و استرپتوکوك هم ون

                                                           
1 Transgenic 
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DNA  ي در حال انتقال به آن ها جذب شده و مي چسبد. سلول هايي که توانايي دارند چنین سااختمان هااي پروتئیناي

دو رشته اي به پاروتئین هااي قارار گرفتاه در  DNAنامیده مي شوند. « )حالت پذير(مپتنت اک» یل دهند،خاصي را تشك

ت، اتصال مي يابد و با يك روند وابسته به انرژي به داخل سلول گیرنده منتقل مي شاود. پا  از مپتناسطح سلول هاي ک

دهنده متالشي مي شاود. رشاته دي ار باا قسامت هااي همتاايي ) همولاوگ ( از  DNAي ، يكي از رشته هاDNAورود 

جذب شاده  DNAگیرنده ادغام مي شود. ينابراين  DNAکند و سپ  در  کروموزم گیرنده، ايجاد جفت بازهاي مكمل مي

باه داخال کروماوزوم  DNA ،سلول گیرنده، شباهت و خويشاوندي نزديكي دارد. در غیار ايان صاورت DNAبا ساختمان 

 (Jagadeesh  et al., 2004 ) .گیرنده الحا  نخواهد شد و در نتیجه بیان نیز نخواهد گشت

 ساطح روي بار اختصاصاي پروتئیناي هاي ساختمان نیز نیسريا و هموفیلوث هم ون منفي، گرم هاي باکتري در          

ري هااي بااکت در پاذيري)کامپتن ( حالات. میشود سلول به  «کامپتن » که باعث القا حالت پذيري دارد وجود خارجي

باداخل  DNA ورود اماا. ب سابند گیرناده بااکتري به هترولوگ، هم  همولوگ و DNAگرم منفي باعث مي شود که هم 

دو رشاته اي  DNAهترولوگ به داخل راه نماي ياباد. بعاد از ورود،  DNAسلول، اختصاص به گونه هاي همولوگ دارد و 

باه  DNA اکتساابي جدياد در داخال سالول، الزم اسات کاه ايان DNA قطعه فوراً مي تواند بیان شود، اما به منظور بقا 

هااي جدياد باه داخال بااکتري هاي ژنتیك، از ترانسفورماسیون براي ورود ژندر آزمايش اه کروموزوم میزبان الحا  شود.

 (Sorensen and Mortensen, 2005) .گرددجهت مصارف صنعتي يا بیوتكنولوژي استفاده مي

 خصوصیانتقال   -1-10

توانند به يمشود و طي آن تنها ژنهاي خاصي از يك باکتري نو  دي ري از انتقال وجود دارد که اختصاصي نامیده مي     

 (Wilharm  et al.,2010 ).باکتري دي ر منتقل شوند

 انتقال افقی ژن ها -1-11

گويناد. در مي 2هااژن انتقاال عماوديها در مسایري غیار از به انتقال ماده ژنتیكي بین ارگانیسام  1انتقال افقي ژن       

در بااکتري  ژنناوترکیبي، نتیجاه ي انتقاال کناد. والد به فرزنادان انتقاال پیادا ميها، ماده ژنتیكي از انتقال عمودي ژن

هاا در از انتقاال افقاي ژن .هاساتعوامال مقاومات آنتاي بیاوتیكي در باکتري ها يكي از مهمتارينانتقال افقي ژن.هاست

سموم کشانده آفاات گیااهي. چناد مكانیسام  تجزيه کنندهشود. براي مزال باکتري هاي نیز استفاده مي مهندسي ژنتیك

 (Wilharm et al., 2010).ها وجود داردمختلف براي انتقال افقي ژن

                                                           
1 Horizontal gene transfer 

2 vertical transfer 

http://lms.bums.ac.ir/mod/glossary/showentry.php?eid=471&displayformat=dictionary
http://lms.bums.ac.ir/mod/glossary/showentry.php?eid=471&displayformat=dictionary
http://lms.bums.ac.ir/mod/glossary/showentry.php?eid=471&displayformat=dictionary
http://lms.bums.ac.ir/mod/glossary/showentry.php?eid=471&displayformat=dictionary
http://lms.bums.ac.ir/mod/glossary/showentry.php?eid=471&displayformat=dictionary
http://lms.bums.ac.ir/mod/glossary/showentry.php?eid=471&displayformat=dictionary
http://lms.bums.ac.ir/mod/glossary/showentry.php?eid=471&displayformat=dictionary
http://lms.bums.ac.ir/mod/glossary/showentry.php?eid=471&displayformat=dictionary
http://lms.bums.ac.ir/mod/glossary/showentry.php?eid=471&displayformat=dictionary
http://lms.bums.ac.ir/mod/glossary/showentry.php?eid=471&displayformat=dictionary
http://lms.bums.ac.ir/mod/glossary/showentry.php?eid=471&displayformat=dictionary
http://lms.bums.ac.ir/mod/glossary/showentry.php?eid=471&displayformat=dictionary
http://lms.bums.ac.ir/mod/glossary/showentry.php?eid=471&displayformat=dictionary
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C
http://lms.bums.ac.ir/mod/glossary/showentry.php?eid=540&displayformat=dictionary
http://lms.bums.ac.ir/mod/glossary/showentry.php?eid=540&displayformat=dictionary
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87_%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87_%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87
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 1پالسمید-12-1

دو رشته اي نیز وجود دارد. به اين عناصر  DNA جن  از کروموزومي غیر عناصر کروموزوم، بر عالوه ها باکتري در         

بطور مستقل در سیتوپالسم باکتري همانندسازي نمايند، پالسمید مي گويند. پالسمیدها شكل حلقوي دارناد و که قادرند 

طول کروموزوم مي باشند. پالسامیدها را باه  5/0تا  1/0در صورتي که با اندازه ي کروموزوم باکتري مقايسه شوند، حدود 

انتقاال خاود ) کانژوگاسایون ( و پالسامیدهاي فاقاد تواناايي دو گروه کلي تقسیم مي کنند. پالسمیدهاي داراي تواناايي 

 10-60میلیون دالتاون ( و باه تعاداد زيااد )  3-20انتقال. بطورکلي، پالسمیدهاي فاقد توانايي انتقال، کوچك هستند ) 

هاا بایش کپي ( در داخل سلول باکتري حضور دارند. اين پالسمیدها داراي قدرت همانندسازي هستند و همانندسازي آن 

 (Tsen  et al., 1992 )از همانندسازي کروموزوم رخ مي دهد.

 هااي آنازيم توساط و(  دالتاون میلیاون 40-100)  هساتند خاود، انتقاال به قادر بزرگ پالسمیدهاي مقابل، در         

کپاي اسات و همزماان باا  1-3به تعداد  معموال سلول در ها آن تعداد. يابند مي تكزیر کروموزوم همانندسازي با مشابهي

را حمل مي کنند که کاد  traهاي  ژنها به نام  ژنکروموزوم همانندسازي مي کنند. چنین پالسمید هايي مجموعه اي از 

در پالسمیدهاي فاقاد تواناايي انتقاال،  traهاي  ژنمي باشند.  DNAکننده ي پیلي جنسي و آنزيم هاي انتقال دهنده ي 

  وجود ندارند.

 براي را مفیدي متابولیكي هاي قابلیت اما نیست، سلول حیات ي الزمه که هستند اعمالي ي کننده کد پالسمیدها         

وسیع پراکنده اناد و غالاب بااکتري هااي جادا شاده از ماوارد باالیني،  بطور طبیعت در پالسمیدها. کنند مي مهیا سلول

پالسمید مختلف هستند. آن ها، هم در باکتري هاي گرم مزبت و هم گرم منفي وجاود دارناد  6و اغلب  1محتوي حداقل 

هاي مقاومت باه نماك هااي  ژنو بر حسب اعمالي که کد مي کنند طبقه بندي مي شوند. پالسمیدها ممكن است حاوي 

 DNAجیوه و نقره باشند. يا کد کننده ي آنزيم هايي باشند که در هن ام تابش پرتو ماورا  بنفش، نقش تعمیار کنناده ي 

شایاکلي، يشريرا دارا است. هم نین تولید پیلاي و فیمبرياه نیاز توساط پالسامید کاد ماي شاود. تولیاد هماولیزين در ا

کزاز و تاب مخملكاي، ، بوتولیسمین مسئول اسهال و خیلي از اگزوتوکسین هاي دي ر، هم ون توکسین مسئول آنترتوکس

 (Tu   et al., 2005 )مي گردند.توسط پالسمیدها کد 

 بعضاي در نفات هاي مولكول ي تجزيه توانايي و « ريزوبیوم »باکتري در ازت تزبیت توانايي مزل دي ر، هاي ويژگي        

، عواماال باااکتري هااا از بعضااي پالساامید. اساات شااده گااذاري کااد پالساامید ساااختمان در نیااز هااا« پسااودوموناث » از

                                                           
1 Plasmid 

http://lms.bums.ac.ir/mod/glossary/showentry.php?eid=471&displayformat=dictionary
http://lms.bums.ac.ir/mod/glossary/showentry.php?eid=540&displayformat=dictionary
http://lms.bums.ac.ir/mod/glossary/showentry.php?eid=540&displayformat=dictionary
http://lms.bums.ac.ir/mod/glossary/showentry.php?eid=540&displayformat=dictionary
http://lms.bums.ac.ir/mod/glossary/showentry.php?eid=540&displayformat=dictionary
http://lms.bums.ac.ir/mod/glossary/showentry.php?eid=471&displayformat=dictionary
http://lms.bums.ac.ir/mod/glossary/showentry.php?eid=540&displayformat=dictionary
http://lms.bums.ac.ir/mod/glossary/showentry.php?eid=540&displayformat=dictionary
http://lms.bums.ac.ir/mod/glossary/showentry.php?eid=540&displayformat=dictionary
http://lms.bums.ac.ir/mod/glossary/showentry.php?eid=540&displayformat=dictionary
http://lms.bums.ac.ir/mod/glossary/showentry.php?eid=471&displayformat=dictionary
http://lms.bums.ac.ir/mod/glossary/showentry.php?eid=1111&displayformat=dictionary
http://lms.bums.ac.ir/mod/glossary/showentry.php?eid=1111&displayformat=dictionary
http://lms.bums.ac.ir/mod/glossary/showentry.php?eid=409&displayformat=dictionary
http://lms.bums.ac.ir/mod/glossary/showentry.php?eid=409&displayformat=dictionary
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 ري هااي هامهستند، يعني ساختمان پروتئین هايي را هدايت مي کنند که موجب مرگ دي ر بااکت  1باکتريوسینوژنیك

شایاکلي يشريمي خوانند. باکتريوسین ا  2گونه يا گونه هاي نزديك مي شوند. اين پروتئین ها را به طور کلي، باکتريوسین

کاه موجاب مقاومات بعضاي از  Rمي نامند. عامل  4«پیوسین» و باکتريوسین گونه هاي پسودوموناث را 3«کلي سین»را

ماي  Rباکتري ها در مقابل تعدادي از آنتي بیوتیك ها مي شود، نیز جز  پالسمیدها به حساب مي آياد. بعضاي از عوامال 

توانند از طريق کانژوگاسیون به سلول هاي دي ر منتقل شاوند. پالسامیدها هم ناین ممكان اسات هایز ياك از اعماال 

ك کننده است را کاد نكنناد اماا هماه ي آن هاا حاداقل داراي تواناايي همانندساازي متنوعي که براي بقاي باکتري کم

 (Panjat et al., 2006)خودشان هستند.

 انتقال پالسمید -1-13

 دو کامال پیوسات ي هام باه ي نتیجاه يوکااريوت، هاي سلول برخالف و است طرفه يك فرايند يك کانژوگاسیون         

 »داراي کاه است پالسمید يك محتوي دهنده، باکتري  کانژوگاسیون، در. نیست ديپلوئید  هاي سلول تشكیل براي سلول

نامیده مي شوند و مخصوص انتقاال  traاولیه ي انتقال پالسمید مي باشد و چنان ه گفته شد، به نام ژنهاي  ژن  «25-15

پالسمید هستند، يعني ساختمان ها و آنزيم هاي مورد نیاز جهت وقو  کانژوگاسیون را کد ماي کنناد. يكاي از سااختمان 

 ، پیلي جنسي است.traهاي  ژنهاي ضروري کد گذاري شده توسط 

مي باشد به  traهاي  ژن حاوي که پالسمید از اي قطعه. دارد وجود جنسي پیلي  «3-10» بین دهنده، سلول هر در       

باشد،  Fي فاکتور ( نامیده مي شود و هر باکتري که در سیتوپالسم خود داراي پالسمید حاوF- Factorنام فاکتور جنسي )

 باا هستند،  DNAي نشان داده مي شود. سلول هايي که در فرايند کانژوگاسیون گیرنده +Fباکتري نر نامیده مي شود و با 

 )t al.,e  Tu 2005(مي باشند. Fشوند. اين سلول ها فاقد پالسمید حاوي فاکتور  مي داده نشان  F- عالمت

 باکتریمراحل انتقال پالسمید به  -1-14

 .کند مي واکنش دارد، وجود پذيرنده سلول سطح روي بر که گیرنده يك با جنسي پیلي -1    

 دهناده سالول تیجهن در و شود مي زده پ  دهنده سلول داخل به جنسي پیلي  گیرنده، سلول با تماث نتیجه در -2    

 .دهد مي قرار گیرنده سلول با نزديك تماث در را

پالسمید را در ياك مكاان خاصاي  DNAسنتز مي شود. اين نوکلئاز حلقه ي traپالسمیدي  ژن توسط نوکلئاز يك -3    

 ي شكند.که نقطه ي شرو  انتقال است، م

                                                           
1 Bacteriocinogenic 

2 Bacteriocine 

3 Colicine 

4 Pyocine 

http://lms.bums.ac.ir/mod/glossary/showentry.php?eid=540&displayformat=dictionary
http://lms.bums.ac.ir/mod/glossary/showentry.php?eid=540&displayformat=dictionary
http://lms.bums.ac.ir/mod/glossary/showentry.php?eid=540&displayformat=dictionary
http://lms.bums.ac.ir/mod/glossary/showentry.php?eid=540&displayformat=dictionary
http://lms.bums.ac.ir/mod/glossary/showentry.php?eid=540&displayformat=dictionary
http://lms.bums.ac.ir/mod/glossary/showentry.php?eid=540&displayformat=dictionary
http://lms.bums.ac.ir/mod/glossary/showentry.php?eid=540&displayformat=dictionary
http://lms.bums.ac.ir/mod/glossary/showentry.php?eid=540&displayformat=dictionary
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رنده کشیده ماي شاود به سمت سلول گی جنسي پیلي داخل در و شده باز پالسمید ي زنجیره آزاد 5َ انتهاي سپ  -4    

 کد مي شوند هدايت مي گردد. traو احتماال در اين مسیر توسط دي ر آنزيم هايي که توسط ژنهاي 

پلاي  DNAباقیمانده در سلول دهنده، بطور طبیعي توسط آنازيم  DNAانتقال يافته و زنجیره ي DNA ي  زنجیره -5    

 .کنند مي ايجاد سلول دو هر در اي رشته دو حلقوي هاي کپي نتیجه در و شوند مي همانندسازي  مراز سلول

در سلول پذيرناده  traهاي  ژن، پل ارتباطي تخريب مي شود و دو سلول جدا مي شوند.حال DNA انتقال دنبال به -6    

 سارعت باه پالسمیدها فو ، روش با( مي باشد.  +F بیان مي شوند. بنابراين آن سلول نیز اينك يك سلول دهنده ) سلول 

 (Tsen  et al., 1992).يابند مي گسترش باکتريايي هاي جمعیت داخل در

فقط در بین ارگانیسم هاي کامال نزديك به هم  ،DNA بیان و انتقال که ترانسداکسیون و ترانسفورماسیون برخالف         

رخ مي دهد، انتقال پالسامید توساط کانژوگاسایون از اختصاصاات خیلاي کمتاري برخاوردار اسات. در حقیقات بعضاي 

 پالسمیدهاي میزبان مي توانند خودشان را به گونه هاي خیلي متفاوت انتقال دهند.

  1کاسمید -15-1

اربرد بسااایار فااااژ و پالسااامید حاصااال ماااي شاااود و در ناااوترکیبي ژنتیكاااي کااااز ادغاااام ژناااوم باکتريو        

 (Sorensen and Mortensen, 2005).دارد

  2شریشیا کُلییا -16-1

از خااانواده  اسااپورو باادون  هااوازي اختیاااريهااوازي بي،كمتحاار،گاارم منفي باساایل، نااوعي E.coliبطااور اختصااار        

آزار هستند اماا شريشیا کلي، بييهاي ااست که بطور شايع در روده جانوران خون رم وجود دارد. بیشتر سويهانتروباکترياسه

را به خاود فلور روده  ٪0/1اين باکتري،  )1(شوند.مي اسهالو موجب مسمويت غذايي  O157:H7ها مانند برخي از سروتیپ

رخ  E. vulnerisو  E. albertii ،E. coli ،E. fergusonii ،E. hermanniiگوناه  ۵شريشیا باه ياست. اشتقا  ااختصاص داده

 (Battistuzzi   et  al., 2004).استمیلیون سال پیش اشتقا  يافته ۳0تا  20شريشیا کلي، ياست. آخرين نیاي ا داده

اماه درجه را نیز تحمل کرده و به رشد خاود اد ۴۹است اما تا دماي  گراددرجه سانتي ۳۷رشد بهینه باکتري در دماي      

هايي مانناد ترانسفورماسایون، هاي مشابه آن، با استفاده از مكانیسامو باکتري E.coli   (Fotadar  et al., 2005).دهندمي

هااي مشاابه خاود ها باه سااير باکترين، ماده ژنتیكي خود را از راه انتقال افقي ژنيوغي )کانژوگاسیون( و ترانسداکشهم 

ن( از طريق فاژ )ترانسداکش O157:H7شريشیا کلييا توکسین شی ا از شی ال به انتقال ژن، کنند. به عنوان مزالمنتقل مي

  )t al.,e  Brüssow 2004(.استاتفا  افتاده

                                                           
1 Casmid 

2 Escherichia coli 

http://lms.bums.ac.ir/mod/glossary/showentry.php?eid=471&displayformat=dictionary
http://lms.bums.ac.ir/mod/glossary/showentry.php?eid=471&displayformat=dictionary
http://lms.bums.ac.ir/mod/glossary/showentry.php?eid=471&displayformat=dictionary
http://lms.bums.ac.ir/mod/glossary/showentry.php?eid=540&displayformat=dictionary
http://lms.bums.ac.ir/mod/glossary/showentry.php?eid=540&displayformat=dictionary
http://lms.bums.ac.ir/mod/glossary/showentry.php?eid=471&displayformat=dictionary
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%85_%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%85_%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D8%A7_%DA%A9%D9%84%DB%8C#cite_note-1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_%DA%98%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_%DA%98%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D8%A7_%DA%A9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%88%DB%B1%DB%B5%DB%B7:%D8%A7%DA%86%DB%B7
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 شریشیا کُلییا کاربرد 17-1

 E.coliمورد دسات ورزي ژن قارار گرفات. از  مهندسي ژنتیكهاي شريشیا کلي نخستین جانداري بود که با روشيا         

باه عناوان مزاال، باا اساتفاده از  اساتها و تولید محصاوالت نوترکیاب اساتفاده شدهو بیان بسیاري از ژنبراي کلونینگ 

هااي تغییار بافتاه  E.coliاز  (Lee, 1996) شريشیا کلي، انسولین تولید کنند.ياند از امهندسي ژنتیك، دانشمندان توانسته

 (Cornelis, 2000).استنیز استفاده شده زيست پاالييبراي تولید واکسن و 

شاااود. باااه هااااي ژنتیكاااي اساااتفاده ميشريشااایا کلاااي باااه عناااوان ياااك ارگانیسااام مااادل در پژوهشياز ا        

عنااوان مزااال، اولااین بااار پديااده هاام يااوغي )کانژوگاساایون( در آن ديااده شااد و هنااوز هاام در تحقیقااات از 

هاااا، اولاااین باااار از بااار باکتري فااااژباااراي بررساااي ایااارات  (Lederberg et al.,1946)شاااود. آن اساااتفاده مي

E.coli .استفاده شد(Todar, 2007) 

اي باويژه هااي رودهدر پزشاكي باراي درماان بیماري پروبیوتیاكباه عناوان   Nissle 1917شريشیا کلي سويه يازٍ ا        

 (Grozdanov L at al.,2004)است. استفاده شده هاي التهابي رودهبیماري

 تیمار باکتری در ترانسفورماسیونروش های  -1-18

خیسانده شاده در محلاول نمكاي بسایار سارد، نسابت باه E.coli هاي ي اينكه سلولبا مشاهده 1970ي در دهه         

ي شاكل موجاود در مرحلاهمکنند، راه حال هتر جذب ميرا خیلي ب DNAهايي که با محلول نمكي تیمار نشده اند، سلول

 50هاا را در محلاول کلرياد کلسایم ياا کلرياد ربیاديوم باا غلظات د. به اين ترتیب کاه باکترينسفورماسیون يافت شاتر

 .افزايندمي شده تیمار باکتري به را  DNAسپ  دهندومیكروموالر قرارمي

نقاش نادارد. باراي  DNA شود و به طور مستقیم در جاذبي باکتري ميبه ديواره DNA کلريد کلسیم تنها سبب اتصال 

سابب بااز  ايان شاوك دهند کاهبه درون سیتوپالسم باکتري، آن را در معرض شوك حرارتي قرار مي DNA واقعيجذب 

باه  DNA شاود. حرکاتي بااکتري ميسبب افزايش نفوذپذيري دياواره شدن منافذ موجود در غشا سلول باکتري شده و

 (Bottone, 2010)د.شوتسريع مي درون باکتري با باال بردن دماي انكوباتور

ارائااه شااده اساات کااه از شااوك الكتريكااي  Ryu and Hartinيااك روش ترانسفورماساایون دي اار هاام توسااط          

 DNAدر هر میكروگرم  910-1010استفاده مي کند، راندمان باالي ترانسفورماسیون در اين روش بیش از  )الكتروپوريشن(

، سلولها در معرض ولتاژهااي بااال قارار ماي DNAدر روش الكتروپوريشن، براي انتقال  (Gil-Turnes  et al., 1999).است

گیرند. در واقع در ایر شوك الكتريكي، منافذ کوچكي در سطح غشاي سلولي بطور موقت ايجاد مي شود که به آن خاصیت 

در تمااث مساتقیم باا   DNAنفوذپذيري نسبت به اساید نوکلئیاك ماي دهاد. در عمال جهات تساهیل عمال جاذب، 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%DA%98
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%DA%98
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1
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روش الكتروپوريشن داراي مزاياي متعددي است که از آن جمله سارعت و رانادمان  .پروتوپالست سلول قرار داده مي شود

الكتروپوريشان يكاي  .باال، سادگي عمل، قابلیت کاربرد در گونه هاي مختلف و سمیت کم براي سلول را مي توان ذکر کرد

ها از میان غشا  سلولي، مورد بهره بارداري واقاع شاده اسات. اساتفاده از  ر انتقال مولكولاز شیوه هايي است که به منظو

هااي الكتريكاي يكاي از متاداولترين  ها پ  از اعمال پاال  مولكولهاي فلوئورسنت به منظور تعیین میزان تراوايي سلول

هاي پاال  بار   ون ي تاییر تغییر ويژگيشیوه هاي ارزيابي کارايي اين تكنیك است. از طرف دي ر به منظور پیش بیني چ

بازده الكتروتراوايي، امكان به کارگیري تكنیك را به منظور ايجاد حداکزر تراوايي و در صورت لازوم حاداقل مارگ سالولي 

 (Groot   et al.,2008).امكان پذير مي باشد

ا سابب اتصاال نقش ندارد بلكاه تنها DNAدر روش استفاده از کلسیم کلرايد، اين ماده به طور مستقیم در جذب          

DNA  به سطح خارجي ديواره باکتري مي گردد که در اين حالت به علت قرارگیريDNA زايش در سطح سلول هدف و اف

ايش قابال باه درون سیتوپالسام افاز DNAغلظت آن در فضاي پیراموني آن، استعداد و توانايي سلول در جذب و انتقاال 

ا در معارض رتجمع يافتاه باه درون سیتوپالسام بااکتري آن  DNAمه به منظور بهبود انتقال اين توجهي مي يابد. در ادا

 (Jensen  et al.,2003 ).شوك حرارتي قرار مي دهند

خارجي به درون سلول باکتريايي با استفاده از اين روش دو نكته قابل توجاه اسات: ابتادا افازايش  DNAدر انتقال          

در سطح خارجي سلول باکتري ها با استفاده از کلريد کلسیم و دوم افزودن تراوايي غشاا ايان سالول هاا باا  DNAتجمع 

استفاده از شوك حرارتي. لذا به نظر مي رسد دستیابي به ترکیبي که بتوان توسط آن باازدهي هار ياك از ايان مراحال را 

باراي تماامي بااکتري هاا  DNAيط عادي قادرت جاذب افزايش داد در بهینه سازي روش فو  مویر خواهند بود. در شرا

يكسان نمي باشد که علت آن به ماهیت متفاوت ساختارهاي موجود در غشا سلولي آن ها بر مي گردد.  به عنوان مزاال در 

شرشیاکلي ساختار لیپوپلي ساکاريدي تشكیل دهنده غشا خارجي سلول يكي از مهمتارين يباکتري هاي گرم منفي مانند ا

لیپاوپلي سااکاريد داراي سااختاري پلاي   Khan, 2010) (.باه درون آن ماي باشاد DNAورود آزاد ترکیباتي مانند  موانع

در سطح سالول پايادار گردياده  2Mg+آنیونیك است که توسط پل هاي دو گانه کاتیوني ايجاد شده توسط عناصري مانند 

است. مطالعات نشان داده است که ترکیبات پلي کاتیونیك به علت دارا بودن بار مزبت اين توانايي را دارند کاه باا عناصار 

باعاث  LPSايجاد کننده اين پل هاي کاتیوني رقابت نموده و با حذف اين عناصر و پل هاي ن هدارناده موجاود در ساطح 

بر پايه عملكرد اين ترکیبات کاتیونیك تحقیقاات   (Li  et al.,2007)ل و در نتیجه تراوا شدن آن گردند.وناپايداري غشا سل

گسترده اي به منظور انتقال و رهاسازي داروها و دي ر ترکیبات بیولوژيك که باه علات ناو  سااختار ملكاولي و نیاز ساد 
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از اين  1ندارند صورت گرفته است. پپتیدهاي تراوا کننده سلولانتخابي غشا سلولي، توانايي انتقال به داخل سلول هدف را 

تا اسید آمینه تشكیل يافته اند و به علت وجود تعداد زياادي از  50تا  20جمله مي باشند. اين پپتیدها به طور متوسط از 

ي پاتیاك و ياا هیادروفوب اسید آمینه اليزين و آرژنین در توالي خود داراي بار الكتريكي مزبت مي باشند و با ساختار آمف

خود اين توانايي را دارند که بدون نیاز به رسپتور غشايي از عرض غشا سلولي عبور نمايند و لذا ايان پپتیادها ماي توانناد 

دامنه وسیعي از ملكول هاي فعال بیولوژيك مانند پروتئین ها، اولی ونوکلئوتیدها و نانوپارتیكل ها را به طور گساترده اي از 

در ماورد سالول . (Metcalf  et al.,1997)و ارگان هاي سلولي در شرايط طبیعي يا آزمايش اهي منتقال نمايناد سلول ها 

ها با توجه به بار مزبتي که دارند در باکتري هاي گرم منفي با اتصال به گروه هاي آنیاوني موجاود  CPPsهاي باکتريايي، 

فسفات موجود در سطح لیپوپلي ساکاريد و در باکتري هااي گارم  در ساختار غشا خارجي مانند فسفولیپید ها و گروه هاي

 2مزبت با اتصال به تیكوئیك اسیدهاي سطحي غشا سلولي به اين ساختار نفوذ کرده و با ناپايدار نمودن آن و ايجاد حفاره

سكروپین ها و ملیتین از جملاه پپتیادهاي . et al.,2009) (Mirabdollah باعث نفوذ پذيري غشا سلول باکتري مي گردند

-39کاتیونیك مي باشند که توانايي قابل توجهي در تاییرگذاري بر ساختار غشا باکتريايي دارناد. پپتیادهاي ساكروپین از 

باوده کاه از  Helixα–به شدت آمفاي پاتیاك باا سااختار  Nاسید آمینه تشكیل شده است که در ساختار خود داراي  37

اسید آمینه تشاكیل شاده  26هیدروفوب متصل گرديده است. پپتید ملیتین نیز از  Cارتجاعي به انتهاي  طريق يك بخش

هیادروفوب  Nو انتهاي  Helixα–به شدت آمفي پاتیك با ساختار  Cاست که بر خالف پپتیدهاي سكروپین داراي انتهاي 

در افزايش نفوذپذيري غشا سلول ها، در اين مطالعاه بر اساث توانايي پپتیدهاي کاتیونیك . (Mols  et al.,2007)مي باشد

را که هیبريدي از دو پپتید سكروپین و ملیتین مي باشد بار تغییارات نارخ انتقاال پالسامید  CM11ما تاییر پپتید کوتاه 

DNA  به درون سلول هاي باکتريايي مورد بررسي قرار مي دهیم. اين پپتید)CM11(  2با تواليNH-WKLFKKILKVL  

است که با تعداد اسید آمینه کمتر داراي  Mellitin (5-8 residues)-Cecropin A-(residues 7-1) تشكیل يافته از نواحي 

 . (Panja   et al.,2006)عملكردي مشابه با پپتیدهاي سكروپین و ملیتین مي باشد

ابتاادا  بااه درون ساالول باکتريااايي باار اساااث ترياات آنزيمااي، خااارجي DNA انتقااال يبااراي افاازايش بااازده         

هااي باکترياايي باه  ياا پناي سایلین در محایط ايزوتونیاك دياواره سالولي را ماي شاكنند تاا سالول بوسیله لیزوزيم و

غلظاات هاااي  قاارار مااي دهنااد و را در مجاااورت پاارو توپالساات هااا  DNA  سااپ . صااورت پروتوپالساات در آينااد

پلاي  ي کلسایم وماي افزايناد. ياون هاا  را باه محایط(PEG)  لن گلیكاولیم ناین پلاي اتامناسب کلرياد کلسایم وه

                                                           
1 Cell permeable peptides 

2 Pore 
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ايان . در نتیجاه میازان باازدهي انتقاال افازايش ماي ياباد سالولي ماي شاود و اتیلن باعث افازايش نفاوذ پاذيري غشاا

 .(Peng   et al.,2009 )هاي انتقال مي باشد ترين روش ساده ترين و روش يكي از متداول

لاذا ايان  اسید آمیناه تشاكیل شاده اسات 11کوچك و از  CM11و همكاران از آنجا که پپتید  Snyderدر مطالعه         

ذا مكانیسمي به را بدهد و ل (Pore)توانايي را ندارد که در غشا به صورت کامل نفوذ کرده و در آن تشكیل يك حفره کامل 

باار )د کاتیونیاك برهمكنش میان فسفولیپیدهاي غشايي با بار منفاي و پپتیانام فرش را براي آن ارائه دادند. در اين مدل 

ي غشاا ماي مزبت( منجر به فرش شدگي و پوشش کامل سطح غشا سلولي با اليه اي از پپتید و در اداماه باعاث ناپايادار

هاايي در  ناپايادار ساوراخطبق اين مكانیسم در يك غلظت آستانه، پپتید به صورت موقت و  (Snyder et al., 2013)گردد

ي از غشاا غشا ايجاد مي کند و در صورت ادامه افزايش غلظت با پوشش سطح غشا سلول باکتريايي باعث جدا شادن ناواح

شاد.  به صورت ساختارهاي میسلي مي گردد که در نهايت منجر به از هم پاشیدگي ساختار غشاا و مارگ سالول خواهاد

ياداري اولیاه در سااختار آن داده است که در ابتدا پپتید با اتصال به غشا باعاث ناپانشان  X-rayهم نین آنالیز ها توسط 

تاه ي گاردد. نكگرديده و در ادامه با افزايش غلظت پپتید و رسیدن به يك آستانه موجب ايجاد سوراخ يا حفره در غشاا ما

ي باشد ا پیوسته مفرآيند هاي مستقل ام قابل توجه اين است که اتصال اولیه و در ادامه توانايي تشكیل حفره توسط پپتید

 (Trun  and Trempy, 2009 ).که وابسته به غلظت پپتید است

در آزمايشاا اه هاااي بیوتكنولااوژي میكروبااي از جملااه روش هااايي کااه بااه طااور گسااترده جهاات افاازايش          

ر مااي گیرنااد روش خااارجي بااه درون ساالول هاااي باکتريااايي میزبااان مااورد اسااتفاده قاارا DNAبااازدهي انتقااال 

شاایمیايي کلساایم کلرايااد و الكتروپوريشاان مااي باشااد. در هاار دو روش آماااده سااازي ساالول هااا و مسااتعد کااردن آن 

خااارجي دريافاات ضااروري اساات. اسااتفاده از الكتروپوريشاان داراي محاادوديت هااايي  DNAهااا بااه جهاات انتقااال و 

و عادم تواناايي بسایاري از آزمايشا اه هاا  DNA  است از جملاه اينكاه نیااز باه آمااده ساازي مقاادير زياادي سالول و

در تهیاه تجهیازات مربااو  باه آن اشااره نمااود. اماا روش هااي شاایمیايي مانناد اساتفاده از کلرايااد کلسایم باه خاااطر 

. (Schoeni, 2005)هزيناه هااي پاايین و دسترساي آساان در بیشاتر آزمايشا اه هاا ماورد توجاه و اساتفاده ماي باشاد

ياا ارائاه روش هااي مختلفاي  DNA  مطالعاات بسایاري جهات بهباود روش هااي مرساوم انتقاالدر سال هااي اخیار 

و همكااران ياك روش انتقاال جدياد بار پاياه ناانو فیبرهااي معادني  Yoshida  صورت پذيرفته اسات. بار ايان اسااث

ن دادنااد کااه و همكاااران نشااا Tan امااا ،توسااعه پیاادا کاارد Wilharmکااه توسااط  (Yoshida et al.,2006)ارائااه دادنااد

فقاط تعاداد کماي از سالول هااي  Tanاستفاده از ايان روش داراي محادوديت هاا و مشاكالتي اسات. طباق تحقیقاات 

از پالسامید باه دسات ماي آياد و تكرارپاذيري نتاايج نیاز ماداوم نیسات. بار  ng100 ترانسفورم شده حتي در حضاور 
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يوشاایدا را باار پايااه نااانو لولااه هاااي کربنااي  اياان اساااث آن هااا ساااختار نااانو لولااه هاااي معاادني ارائااه شااده توسااط

(CNTs)  هاازار ترانساافورمنت  15تغییاار دادنااد کااه نتیجااه آن افاازايش میاازان ترانسفورماساایون بااه میاازان بیشااتر از

  8000ناااانوگرم پالسااامید در مقايساااه باااا ترانسفورماسااایون باااا اساااتفاده از کلسااایم کلراياااد باااود ) 100در هااار 

م پالسامید( کاه افازايش دو براباري را نشاان ماي دهاد، اماا در حاال حاضار اساتفاده ناانوگر 100ترانسفورمنت در هر 

 DNAيااك روش انتقااال و همكاااران  Tanاز گسااترده از نااانو لولااه هااا بااا محاادوديت هااايي روبااه رو اساات.در مطالعااه 

حتااي را مااورد بررسااي قاارار دادنااد. نتااايج اياان پااژوهش نشااان داد کااه  Yoshidaبااه درون باااکتري باار اساااث روش 

مااورد اسااتفاده قاارار گیريااد، میاازان انتقااال پااايین اساات. بنااابراين در اياان  pET15bاز پالساامید  ng 100زماااني کااه 

پااژوهش بااراي بهبااود بخشاایدن بااه میاازان انتقااال از روش انتقااال کلريااد کلساایم باار روي همااان پالساامید اسااتفاده 

باه رساید و ايان روش را  15000کردند. در اين تحقیاق باا اساتفاده ريزلولاه هااي کربناي میازان انتقاال باه بایش از 

عنااوان سااومین روش گسااترده عااالوه باار روش هاااي معمااول شاایمیايي و روش شااوك الكتريكااي در آزمايشاا اه هااا 

   .(Tan et al.,2012)عنوان کردند

2DMSO, MgCl-و همكاران انجام دادند باه مقايساه ي چهاار روش معماول شایمیايي ) Changدر مطالعه اي که         

2, CaCl2CaCl و روش Hanahan(   روي ساويه هااي بااکتريبار Esherichia coli:   1 Blue, SCS110, -XLα, DH5(

JM109, TOP10 and BL21-(DE3)-PlysS)   پرداختند. در روشHanahan  بهترين تاییر در سويه هاي DH5α, XL-1 

 Blueو JM109  2بود، در حالي که روشCaCl  براي سويه هايSCS110 ، TOP10 و BL21   بهتر بود. اساتفاده از محایط

 باعث بهبود بخشیدن راندمان ترانسفورماسیون ساويه (Luria- Bertani ) توام با    SOB (Super optimal broth ) کشت

XL-1 Blue  شد.هم نین میزان انتقال سويه JM109   نمناك شده را بهبود بخشید و هیز گونه تااییري بار سااير ساويه

یانیه شوك حرارتاي در  90يا  45هاي مورد مطالعه نداشت. در اين تحقیق هیز گونه اختالف معني داري بین استفاده از 

 (Chang  and Cohen, 1979)سويه باکتري مورد مطالعه به دست نیامد.  6بین 

انسفورم سازي سلول هاي باکتريايي زمااني اسات کاه ايان سالول هاا در  مرحلاه ورود باه فااز بیشترين میزان تر        

باکتري ها هن ام ورود به فاز ل اريتمي رشاد متفااوت اسات، بايساتي  ODل اريتمي رشد باشند، از آن جا که اپتیمم رنج 

فورماسیون وجود و غلظات کااتیون هااي دو اپتیمم رنج رشد باکتريايي را به دست آورد. فاکتور مهم دي ر در میزان ترانس

 TB) ( Inoue andو همكاران از محلول   Inoueظرفیتي است که با استفاده از نمك هاي اين کاتیون ها قابل تامین است. 

 )Sato, M,2009(، Brian  وHeler  ازTFB  2به جاي محلولCaCl   استفاده کردند. تعداد سلول هاي ترانسافورم شاده در

 1×510 10×510پالسامیدي  DNAدرجاه ساانتي گاراد در هار میكروگارم  37معماولي در  2CaClاستفاده از روش 
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باه میازان زياادي میازان  DMSO. مطالعات قبلي نشان داده اند که اضافه کردن (Heler et al.,2011)گزارش شده است 

 ترانسفورم سازي را افزايش خواهد داد. 

و همكاران صورت گرفت به طراحي يك روش ساده و سريع براي ترانسفورم ساازي  نژاد مقدمدر تحقیقي که توسط         

ب را باا محلاول پرداختند. در اين پژوهش، بعد از آماده سازي رسوب سلول باکتريايي، اين رسو E.coliملكولي سلول هاي 

 DNAمخلاو  و پا  از اضاافه کاردن ياك میكرولیتار  (CTS)  1جديدي به نام ترانسفورم کننده سالول هااي مساتعد

 37دقیقه باه آن گلاوکز اضاافه شاده و در دمااي  5-30درجه سانتي گراد به مدت  4پالسمیدي و انكوباسیون در دماي 

میلاي ماوالر کلسایم  100آگار حااوي  LBدرجه سانتي گراد انكوبه گرديد، سپ  عمل کشت سلول ها در پلیت انتخابي 

ربو  به سلول هاي ترانسفورم شده بر روي پلیت رشد يابناد. ساعته کلني هاي م 18کلرايد انجام شد تا پ  از انكوباسون 

نشان مي دهاد. در حاالي کاه در  PIPESو  DMSOنتايج اين تحقیق افزايش میزان ترانسفورماسیون را در شرايط حضور 

 10اين تحقیق مرحله شوك گرمايي حذف گرديده است ضمن اين که به طور میان ین میزان ترانسفورماسیون آن حادود 

پالسامیدي(. در  DNAهار میكروگارم  سلول ترانسفورم شده در 710رابر بیشتر از روش هاي معمول گزارش شده است )ب

درجه سانتي گراد( و دور از تابش نور مجددا جهات  4ماه ن هداري در يخ ال ) 6پ  از  CTSاين پژوهش، محلول کامل 

در تعداد باکتري هاي ترانسفورم ايجاد شده نسبت به قبال  تكرار آزمايش ها مورد استفاده قرار گرفت و تفاوت چشم یري

درجه ساانتي گاراد و زماان يااد شاده باشاد  4مشاهده نشد. اين مطلب مي تواند دلیلي بر پايداري اين محلول در دماي 

 (.1388 ،نژادمقدم)

         Hara  سااط پالساامید توباساایلوث سااوبتیلی  و همكاااران بااه مطالعااه ترانسفورماساایون پروتوپالساات باااکتري

DNA  تحاات تاااییر غلظاات کاام آناازيم لیاازوزيم پرداختنااد. پالساامید مااورد اسااتفاده در اياان پااژوهشpUB110  .بااود

یاازوزيم بااه آناازيم ل µg/ml 2.5نتااايج اياان تحقیااق نشااان داد کااه ترانسفورماساایون بهینااه ي پروتوپالساات در غلظاات 

 (Hara   et al.,2009)دست آمد. 

براي بازآوري سلول ها و تكزیر سلول هاي دختري حاوي پالسامید  LBالعات گذشته محیط هاي غني تر از محیط مط     

(. در اين محیط هاا رشاد بااکتري هاا ساريع تار انجاام ماي شاود. SOCو  SOBپیشنهاد کرده اند)هم ون محیط هاي 

ساعت در محیط جامد رشد يابناد. در برخاي  12هم نین سلول هاي ترانسفورم شده مي توانند خیلي زودتر يعني بعد از 

ماول با استفاده از شوك گرمايي انجام شده است. در روش هااي مع E.coliاز تحقیقات روش ترانسفورم سازي سلول هاي 

از قبیل تیمار با محلول کلسیم کلرايد، تعداد زيادي سلول مستعد تهیه مي شود که دوره مصارف آن هاا نیاز قابال پایش 

                                                           
1 Competent Transformation Solution 
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بیني نیست. بنابراين پ  از مدتي بازده ترانسفورماسیون سلول هاي مساتعد شاده بااقي ماناده باراي پاذيرش پالسامید 

ه گردند. بنابراين پیدا کردن روشي کاه بهتار بتاوان سالول مساتعد کاهش يافته و بايد مجددا سلول هاي مستعد تازه تهی

 .(Sambrook and Russell, 2001)و قابل قبول تري خواهد بود  مناسبترانسفورماسیون تهیه کرد روش 
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 سویه باکتری و پالسمید   -2-1

 pUC19(2.7 kbp)اسات، اساتفاده شاد. پالسامید  DH5α  شريشیاکلي که شامليدر اين تحقیق از سويه باکتري ا        

 پالسمیدي مورد استفاده در اين تحقیق مي باشد. DNAواجد ژن مقاومت به آمپي سیلین نیز، 

 تحقیقروش  -2-2

 پالسمیدیDNA غلظت  تعیین و آگارز ژل در DNAالکتروفورز  -2-2-1

 در چاهاك، نموناه يخاتن ر از پ  . شد تهیه درصد 1 با غلظت ( نظر مورد DNA قطعه اندازه به توجه )با آگارز ژل        

 رنگ رسیدن زمان تا و گرديد وصل V/Cm 10-5میزان  به DCجريان الكتريسیته  به TBE بافر  حضور در الكتروفورز تانك

 باه كنوکلئیا اساید هااي مولكاول . شد انجام الكتروفورز ژل، انتهاي نزديك به ) blue) Bromophenolبلو بروموفنل آبي

 قارار بررساي ماورد UV)لومینااتور) تاران توساط دسات اه  UVنور برابر در آن درخشش و اتیديوم برمايد حضور واسطه

 اسات قابال تماايز نوکلئیاك اسید هاي مولكول ساير از1 حلقوي شكل داشتن و اندازه اساث بر پالسمیدي DNA .گرفتند

(Hanahan,1983)  . غلظتDNA واجد محلول غیرمرئي نور جذب گیري میزان اندازه با پالسمیدي DNA  در طاول ماوج

 محاسبه شد. (BioPhotometer; Eppendorf)بیوفتومتر  دست اه وسیله به نانومتر و 260

 E.coliکشت سویه ی باکتری  -2-2-2

 (LB+Amp) سایلین آمپيμg/ml100و  ml 3LB 2 محیط واجد  Loosely Cappedنام  به دار درب هاي لوله به          

و در درجاه ساانتي گاراد اضاافه شاد  -70دماي و گلیسرول در E.coliذخیره شده هاي  تیوب از تلقیح مايع میكرولیتر50

در  5/0انكوبه و میزان جذب نوري آن تاا ساعت  18 مدت به( rmp 250درجه سانتي گراد و انكوباتورشیكردار ) 37دماي 

 .آيند مي حساب به  3شبانه هاي کشت همان حاصل هاي کشتنانومترتعیین مي شد.  600طول موج 

 روش های تیماری مورد استفاده برای ارزیابی ترانسفورماسیون -2-3

 )تیمار شوك گرمایی و شوك سرمایی( شوك حرارتیبا تیمار های مختلف ترانسفورماسیون  -2-3-1

ر دمااي صافر دمیلي ماوالر( مخلاو  و  200و 100شريشیاکلي با بافر کلسیم کلرايد )يسلول هاي ادر اين روش           

 ng ي حاو pUC19از پالسمید  µl 1درجه سانتي گراد به مدت زمان يك ساعت در حالت سوسپانسیون در آورده مي شد.

100 

 دن با بار ضربه ز 5-4پیپت مي شد. اين سلول ها به آرامي با سلول هاي مستعد به طور مستقیم بر روي  DNA از 

                                                           
1 supercoil 

2 Luria Bertani 

3 Overnight 
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The effect of heat shock factor and different methods of cell treating 

on bacterial transformation efficiency 

 

Ciamak Ghazaei 

 

Abstract: 

           The molecular transformation of bacterial cells plays a central role in molecular DNA 

transfer. Currently, the transformation is carried out either by chemical methods or by electric 

shock (electroporation). The purpose of this study was to investigate the effect of thermal shock 

factors and different treatment methods on the transformation efficiency in Escherichia coli 

bacteria, so that there is no need for expensive and specialized tools also having the necessary 

efficiency. In this method, E. coli cells with different concentrations of peptide CM11 (μg / ml) 

(0.1, 1, 2, 3 and 5) and lysozyme enzyme (40 mg / ml and 80 mg / ml) based on calcium chloride 

competency (100 and 200 milligrams) Molar) were treated. They also underwent thermal and 

cold shock at different temperature intervals, then the plasmid pUC19 (2.7 kbp) was transferred 

as a model and individually into the susceptible bacteria. The results showed that increasing 

thermal shock in three temperature intervals of 37.42 ° C and 47 ° C associated with cold shock 

(0 ° C and 5 ° C) increases the number of transformed colonies and has a significant correlation 

with transformation (P <0.05). Increasing concentration of calcium chloride is a positive factor 

,but by increasing concentration of the enzyme lysozyme was not found statistically significant in 

transformation(P ˃ 0.05). 

           Increasing the concentration of CM11 peptide showed a significant correlation with 

transformation (p<0.05). There is no significant relationship between the three methods in 

transformation (P >0,05). But there is a significant relationship between the use of peptide and 

enzyme concentration  in transformation  simultaneously (P˂0.05). This methods is introduced as 

a simle and convenient way to increase the efficiency of transformation. 

 

Key words: Transformation, Escherichia coli, plasmid, enzyme, peptide 
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