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Abstract
Introduction: Microorganisms in response to drug development, acquire resistance through a
variety of mechanisms. The prevalence of resistance to fluoroquinolones (FQ), such as
ciprofluxacin in Escherichia coli has increased markedly in recent years. Mutagenesis induced
by SOS catalyzes the evolution of resistance to fluoroquinolones. A member of the SOS regulon
is the dinI gene. Protein encoded by the gene DinI acts as positive and negative modulator of
RecA performance. Previous studies showed recA gene expression in ciprofloxacin resistant
Escherichia coli dinI+ in which mutants increased. The aim of this study was to investigate
recA gene expression in dinI- mutant resistant to ciprofloxacin
Materials and Methods: For this purpose, dinI- mutant became ciprofloxacin resistant by
encountering to increase amount of ciprofloxacin via stepwise method and be evaluated for
MIC. Then, the expression of recA gene was determined in wild type, dinI- and a dinI+ mutants
by real time PCR.
Results: The results showed that a dinI- mutant acquired low level of resistance to ciprofloxacin
and its MIC was 0.3 µg/ml. recA gene expression in the dinI- mutant was increased in
comparison with wild type strain. However, the amount of increase was about one fourth of
increase in dinI+ mutant.
Discussion and conclusion: In conclusion, inactivation of dinI gene does not inhibit increase in
recA gene expression and regulation of RecA activity is possibly complex and could be
conducted in the absence of dinI by other regulatory proteins.
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مق مه:لیالپهسدلبعلتوسععلیگاوهه،لاتز وجویگتلبهلسهسوکهاههیل موم لبعلآسرهل قهومل لشلوسد لیالسله لهلهیلگیرلا،ل
لبعلفاواوکرمولو لههل هسمدلسرپاوفاوک هسرنلیالگشاتشلرهلکال للبلعلطلوالششل گرایلگفلزگتالتهف لعلگسل

شروعل قهو

وته لسگت لسهش لگسل،SOSل قهو

ل

لبعلفاواوکرمولو لههلاگلگلقهل لکمد لژ ل،dinIلمضلولتمیر ل لپهسلدلSOSلگسل لول

کمدلکعلتعدتلکممد ل ثب لول مف لم اوایلRecAلگس لیالبااس لههیلپرشرنل شخصلشد ل
ل
پاوتئرنلDinIلاگلکدل ل
گس لکعلبهلبره لژ لrecAلیال وته لههیلdinI+لگشاتشرهلکال ل،ل قلهوملبلعلسرپاوفاوک هسلرنلگفلزگتال ل لتهبلد لهلد ل
پژوهالحهضا،لبااس لبره لژ لrecAلیال وته لdinI-ل قهوملبعلسرپاوفاوک هسرنلگس
مواد و روشها:ل وته لبهک اتهت لdinI-لیال عاضلغای لههیلگفزگتش لسرپاوفاوک هسلرنلبلعلاو لپاولهس ل قلهوملول
MICلتعررنلشد لسپسلبره لژ لrecAلیالسوتعلترپلوحش لول وته لههیل قهوملdinI-لولdinI+لبلهلاو لReal time PCRل
بااس لشد ل
نتایج :س هتجلسشه لیگیسدلکعل قهو

لسوتعلdinI-لبعلسرپاوفاوک هسرنلک لولMICلآ ل5/9ل رواوناملیال را للر الگس

ل

رزگ لبره لژ لrecAلیال وته dinI-ل قهوملبعلسرپاوفاوک هسرنلس ب لبعلسوتعلترپلوحش لگفزگتالتهف ،لهاشملدل رلزگ ل
گفزگتالبره لحدویلتکلشرهاملسوتعلdinI+لبوی ل
ب ث و نتیجهگیر :لغرافعه لسهسیلdinIل هسعلگفزگتالبره لژ لrecAلس لشویلولتمیر لفعهلر لRecAلگح هالًلپرچرلد ل
،لتوسطلپاوتئرنههیلتمیر
ل
گس لولیالسبویلdinI
واژمها

کلی

لیتگالگسجهملشوی ل

:لسرپاوفاوک هسرن،لپهسدل،SOSلگشاتشرهلکا

* سوت مدۀل ئو ل وهتبهت ل

Real Time PCR،
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لشمهس ل رواوگانهسر ل ل

بهمث لتثبر

قهو

لشو

لیو لاش ع ،لتوقف لشمگه ل

لآس لبروترو لتو لگسلسگاگس لههیلجرهس لیال

ه هسمدسهسیلولیالسرهت ل اگلساول ل لشوسد لگسلآسجهل

پزشو لگس ؛ لبه لوجوی لنوسعلههی لبر هایلسگی لب رهال

لیو لاش عل

کع لفاواوکرمولو لهه لبهمث لتثبر

لشو

قهوم،لیا ه لبر هایلههیلسهش لگسلآسرهل شوللگس لولیال

لشوسد،لگسلگلقهکممد لههیلپهسدل SOSله مدلو لگح هالًل

گتن لس رمع ،لیگاویلههی لجدتد لیا لحه لتوسعع له مد ل

وته لسگت

لبعل

بروترکههی لفاواوکرمولو ل قهومل
ل
بهک ایلهه لبع لآس ل

فاواوکرمولو لهه لاگ لگلقه ل لکمد ل( )6لیا ل ،E.coliلپهسدل

لبعلگتنلموگ لل

 SOSلبع ل حض لآسرب ل DNAلگلقه ل لشوی لو لیا لس رجع،ل

حهصل لشد لگس ل( )7لکرمولو لهه لو لفاواوکرمولو لهه،ل

معگی لگس لژ لههی لیانرا لیا لتا ر ل
گفزگتا لبره ل ج و ل

بروترکههی لسم رک لبهل
ل
ناو لبعلس ب لجدتدی لگس لآس ل

 DNAلو لیتگا لم اوایهه لگتفهق ل لگف د ل( )2ل،RecAل

لن ای لضد لبهک اتهت لقوی لیا لباگبا لتعدگیل

سقالگصا لاگلیالسوتاکرب ،لتا ر لولگلقهیل SOSلگسلاگ ل

ب رهای لگس لبر هایلسگههی ل ر لبهلرم ل ئو لب رهایل

شولنرایلفرال م لههیل RecA-DNAلگتفهل لکمدل( )1ل
ل

مفوس لههل هسمدلمفوس لههیل جهایلگیاگای،لمفوس لههیل

ژ ل ،dinIلتک لژ ل SOSلگس لکع لاوی ل وقعر لminل

یس گه لنوگا ،لمفوس لههیلیس گه لتمفس،لبر هایلههیل

64/2لکاو وسوملE.coliلقاگالیگایلولپاوتئرنلکوشو لبهل

لولمفوس لههیلپوس له مدل( )6لیال

 17لآ رموگسرد لاگ لکد ل لکمد ل( )2لبه لگس فهی لگس لNMRل

هتعتاتن لفاواوکرمولو ل
حه لحهضا ،لسرپاوفاوک هسرن لش ل

گسپو اوسووپ لسشه لیگی لشد لگس لکع ل DinIل حو ل

باگیلتجوتزلیگاوت لگس ل( )7لیالسه لههیلگیرا،لشروعل

بعلسهحرعل–Cتا رمه ل RecAل صللگس لولگتنلباه لکمال

لبع لفاواوکرمولو لهه لیا لگشاتشره لکا لبعلطوال

بع ل حض لگلرگو اتزگسرو ل RecAلگفزگتا ل لتهبد ل( )1ل

شش گرای لگفزگتا لتهف ع لگس ل( )9لگشاتشره لکا لمضول

 DinIلیا لغای لسزیتک لبع لغای لگس وکرو ای ،لآثهال

لگسل رواوفاواههیلاوی لگس ه لولیتگالپ هسدگاگ ل

تثبر لکممد لگیلاویلفرال م لههیلRecAلیگایلولبعل رزگ ل

گس لولشمدلسوتعل خ افلآ لبعلوسراعلموگ للبر هایلسگل

سهشرزی لفعهلر لههی ل RecAلاگ ل حدوی ل لکمد ل( )3ل

کعلبالتعدگیلوسرع لگسلفاآتمدههیلساول لگثال لن:گاسد،ل

بااس لههت لکع لتهکمو لگسجهم لشد لگسد لبه ل ره لکمال

بهمث لبر هایلههی ل خ اف لاویل لگی لو لیهاج لاوی لگیل

لگتن لپاوتئرنل

لشوسدلولپرشاف لههت لیالیاکل قهو

فعهلر

م قللشوسد لجم

قهو
ر

لسهش

لگس ل ،SOSلتوسعع ل قهو

پاوتئرن ل DinIلبه ل RecAلو لآثها لتمیر

لشوسدل( )4لپهسدل،SOSل راکالسرکلپهسدلبعلتمال

اتبطله مدلولضاواتلحضوالگتنلپاوتئرنلولتهل رزگ ل

بهک اتهت لگس لکعلهمگهملآسربلDNAلبعلیلرلل حدوی ل

بره لآ لیا لسوتعلههیل قهوملبعلسرپاوفاوک هسرنل طهلععل

بروترکهه لگلقهل
ل
لگس لموگ ل لتمالسگ ل هسمد لآس ل

یالسوتعههیلdinI+لپرال
ل
سشد لگس ل رزگ لبره لژ لrecAل

ههی لقوی لول
لشوی لفاواوکرمولو لهه ،لآس لبروترکل ل

لپژوهال

وسرع

کشمد لگی له مد لکع ل DNAلجراگس لاگ ل رها ل لکممد لول

گس لگتن لستهی لنزگا

لشد لگس

ل( )75لهد

یالسوتعههیل dinI-لبوی ل
ل
حهضا،لبااس لبره لژ لrecAل

بره لژ لrecAلیا وته dinI-ل قهوملبعلسرپاوفاوک هستنلگشاتشرهلکا ل
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جدو -7لوتژن لههیلژس رو لسوتعلههیلوحش لول وته ل

مواد و روشها

گس فهی لشد ل

یالجدو ل،7لوتژن لههیلژس رو لسوتعلههیلوحش لول
وته لگس فهی لشد لشاحلیگی لشد لگس

سوتعلگس فهی لشد

ل

وتژن لههیلژس رو

MG1655

یا لجدو ل ،6لوتژن لههی لپاگت اههی لگس فهی لشد ل

E. coli K12

وته ل

PM1

F ʎ dinI::km
-

SM1

آ د لگس

ضهمفلgyrAلولmarR
-

ل
جدو -6لتوگل لپاگت اههیلگس فهی لشد ل
طو لتوگل (جف لبهس)

گسدگس ل حصو (جف لبهس)

Refrence

سوعلپاگت ا

تاتربلتوگل

recA F

5′-ACA CGC TGC TGA TCT TCA TC-3′

65

656

()75

recA R

5′-GCA GCG ATT TTG TTC TTC AC-3′

65

gapA F

5′-ACT TAC GAG CAG ATC AAA GC-3′

65

gapA R

5′-AGT TTC ACG AAG TTG TCG TT-3′

65

تعیین  :MICوته لبهک اتهت لباگی ل قهوملشد لیال

()77

715

گس فهی لشدسد لسپس ،ل حرط ل هتع ل ابوط لبع ل قهو

لبهل

عاض لغای لههی لگفزگتش لسرپاوفاوک هسرن (سرگ ه-

غای لک لسرپاوفاوک هسرنل(سرگ ه-آ اتوه)لتر هالشدل

ل 65لسهسونام لیا ل را للر ا لته ل6ل

ولیاو لگسووبهتوالشروایگالولی هیل91لیاجعلسهس لناگیل

رواونام لیا ل را للر ا) لبع لاو لپاوهس لقاگا لیگی لشدل

به لیوا ل  715rpmلقاگا لناف

لسپس ،ل OD(optical

( )77لباگی لتعررن ل ،MICلگس لاو لاق لههی ل وگل لیال

) Densityلس وسعلههلیالطو ل وجل 265لسهسو البهلیس گه ل

حرط ل هتع ل) (LBل( )76لو لاق لههی ل وگل ل

گسپو اوف و الگسدگس لنرایلشدلکعلبهتدلباگبال5/2لبهشد ل

آ اتوه) لگس لغای

سرپاوفاوک هسرن لگس لغای ل 6لسهسونام لیا ل را للر ا لته ل6ل

باگی لگس خاگج ل RNAلگس لکر

ل(کرهژ -آ اتوه)ل

رواوناملیال را للر الگس فهی لشد ل هتعلتاقرحلگسلکش ل

گس فهی لشد لبه لگس فهی لگس لکر

شبهسعلبهک ایلیال حرطل LBلبهلتاگک ل CFU/mlل 752لتررعل

) (RNase- free, DNaseIلاوی لس وسعلههت لکع لRNAل

شد لکش لهه لبع ل دت ل 64لسهم لیا لی هی ل 91لیاجعل

آسرهلگس خاگجلشد لبوی،لتر هالDNaseلگسجهملشدلتهلDNAل

سهس لناگیلنا هیه لشدسد لآس هتالباگیلهالسوتع،لسعل

ح :لشویلولفقطل RNAلیهلصلیالس وسعل وجویلبهشد ل

بهالتواگالولک اتنلغای لمه للضدل رواوب لکعلپسل

گترلپراوکابمهت)لباگیلبعلحج لاسهسد ل
(یی ل
آبلDEPCل ل

گسل 64لسهم لیالشاگتطلآس هتشگهه ل هسعلاشدلیایوال

س وسع لط لفاآتمد لتر ها ل DNaseلگس فهی لشد لباگیل

شههد لاتز وجوی لشد ،لک اتن لغای ل رهای لیا لسیال

گط رمه لگس لگتموع لس وسعلههی لتر هاشد لبه ل DNaseلبدو ل

ناف علشد ل

ل(فا م هس -لفمالسد)ل

 DNAله مد،لوگکمال PCRلباگیلهالتکلگسلآسرهلگسجهمل

استخراج  :RNAلگب دگ لکش لتهس لگس ل وته لهه لاویل

شد لپس لگس لگط رمه لگس لسبوی لآلوین لبع ل DNAلیال

حرط ل LBل( اک -لآل ه ) لآنها لتررع لشد لکام لههیل

س وسعلههیل،RNAلج:بلولغای لRNAلول رزگ لیاوصل

تکلسوتعلههیلکش لشد لباگیلتاقرحلیال حرطل هتعلLBل

هه لبه لیس گه لگسپو اوف و ال
آ لیا لها لتک لگس لس وسعل ل
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هه،لسه لهف ل،لش ها ،62لتهب ه ل7931
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بعطوا ل ع و لس ب ل
 UV/Visibleلگسدگس لنرای لشد ل ل

ی هت لبررمع لباگی لژ ل دسیا ،ل PCRلشد لته لیاس لسم زل

ج:بل 625لبعل 615لسهسو الس وسعلههیلحهویل،RNAل 6لول

 cDNAلبه ل شههد لبهسد لوتژ لحهصل لگس لتوثرا لcDNAل

لشمهسچعلس ب لج:بل 625لبعل 615لباگبال7/1ل

اوی لژ لآنهاس لتأترد لو لگس ل طاوبلبوی لشاگتط لی هت ل

برش الگس

بهشد،لس وسع،ل DNAلیهلصلیگایلولس ب لک الگسل،7/1ل
وجویلسهیهلص لبهلتاکربهتلحاقویلولپاوتئرنلههلاگلسشه ل
لیهد ل
ل(تو هل

سنتز  :cDNAباگی لسم ز ل cDNAلگس لکر

تجررز -لآل ه )لگس فهی لولت همل اگحللکهال طهبقلکر ل
گسجهم لشد لگس لآسجه لکع لباگی لسم ز ل cDNAلبهتد ل قدگال
 RNAلها لتک لگس لس وسعلهه لباگبا لو لتو ه لبهشد ،لحج ل
شخص لگس لس وسع لبه لتوجع لبع لغای

ل حاو لRNAل

باگی لبع لکها لبای لآ لیا لوگکما لReal time PCRل
گط رمه لحهصللشوی لسپس،لبااس لبره لبهلک کلاو ل
 Real time PCRلگسجهملشد لیالگتنلبااس ،ل رزگ لبره ل
ژ لبه لاو لفهفل لبااس لو لگس لژ لیهسعلسگی ل gapAلباگیل
تعررنلبره لس ب لژ لگس فهی لشد لبااس لآ هایلس هتجلبره ل
س ب لژ لبه لگس فهی لگس لآس و لت

7

لو لساملگفزگا لSPSSل

س خعل 72لولباسه علگک للگسجهملشد لحدویلگط رمه لباگیل

بایگش لشد لطبق لباوشوا لکر  ،لپس لگس لگضهفعلکای ل

ه ع لآس هتالهه ل 36لیاصد لیا لسیا لناف ع لو لp<5/56ل

حج ل عرم لگسل RNAلکعلمهایلگسل DNAلگس ،لپاگت ال

عمهیگال ح وبلشد ل

هگزگ التصهیف لبعلهالس وسعلگضهفعلشد ل dNTPلبهلغای ل

ل

7ل را ل والا،لآسزت لتاگسسلکاتپ هسل عووسل655لوگحدلول

نتایج

بهفال 5Xلگس فهی لشد لیال احاعلآیا،لس وسعلههلباگیلسم زل

لبعلسرپاوفاوک هسرنلبعلسعل

نتایج تعیین  :MICقهو

 cDNAلیا لیس گه ل PCRلقاگا لناف مد لشاگتط لی هت ل

سطح لک ل ٬وسط لو لستهی لتق ر ل لشوی ل( )79لس هتجل

باگیلوگکمالPCRلباگیلسم زلcDNAلیالجدو ل9لآ د ل

 MICلسوتعلهه لتعررن لشد ل(جدو ل )4لس هتج لباگی لسوتعل

لسپس لس وسعلههی لسم زشد لیا ل مف ل 65لیاجعل

ترپ لوحش ل MG1655لو ل PM1ل شهبع لبه لپژوهالههیل

گس

سهس لناگیلسگردگایلشدسد ل

پرشرن لبوی ل( 74لو ل )76ل قهو

جدو ل-9لشاگتطلی هت لوگکمالPCRلباگیلسم زل cDNAل
یاجعلحاگات

دتلس ه

تعدگیشایع

66

75لیقرقع

7

46

25لیقرقع

7

15

75لیقرقع

7

سرپاوفاوک هسرنلبعلتاتربلستهیلولک لبوی ل
ل
جدو -4لس هتجلتعررنل MICل
سهملسوتع

ژسوترپ

MG1655

dinI+

گس فهی لشدسد لیا لگتنل احاع،لس وسع ل cDNAلیا لشاگتطل

فموترپ

MICل
سرپاوفاوک هستنل
()µg/ml

س وسعلههی ل cDNAلسم زشد لبعلمموگ لگلگوت لباگیل
وگکما ل Real time PCRلو لبااس ل رزگ لبره لژ ل

ل PM1لو ل SM1لبعل

+

PM1

dinI

SM1

dinI -

قهو

لک لبعل

سرپاوفاوک هسرن
قهو

لستهیلبعل

سرپاوفاوک هسرن
قهو

لک لبعل

سرپاوفاوک هسرن

5/551
755
5 /9
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نتایج بررسی ک یت و کیفیت  RNAاستخراجش م:ل
باگی لبااس لسبوی لآلوین ل DNAلیا لRNAل

محصابعلفاییلگس لکعل65لیاصدل ولوو ل،DNAلتکل

گس خاگجلشد لگس لاو ل PCRلو لژ لگلو اوفواس لگس فهی ل

اش علگی ل لشوی ل محم لذوب ،لتوثرا ل حاو لوتژ لاگل

شد لیا لس وسعلههی ل RNAلتر هاشد لبه ل ،DNaseلهرچل

شخص ل لکمد لو لسشه ل لیهد لکع لآته لپاگت ا لیگت ال

بهسدی ل شههد لسشد لکع لحهک لگس لسبوی لآلوین لس وسعلههل

تشورل لشد لگس لکع لیا لوگکما لتدگیل لگتجهی لکای ل

لRNAههیل

بهشد لیالوگکمالReal time PCRلباگیلژ لههیل دسیا،ل

گس خاگجلشد لبه لیس گه لگسپو اوف و ا لیا لطو ل وجل

تمره لتک لقاع لوجوی لیگای لکع لآلوین لسدگش ن لبع لDNAل

 625لسهسو ا لگسجهم لشد لکل لRNAههی لگس خاگجلشد لگسل

ژسو

لو لتوثرا لگی صهص لژ ل دسیا لاگ لسشه ل لیهد ل

سوتعههی ل دسیا لیگاگی لغای ل مهسب لبویسد لو لس ب ل
ل

بعتاترب لیال
محم لذوب لباگی لژ لههی ل gapAلو ل recAل

 A260/A280ل( )Absorptionلباگیلت هم لس وسعلههل مهسبلول

شوللههیل4لول6لسشه لیگی لشد لگس

بع ل DNAلژسو

لبهشد لبااس

لغای

برالگسل7/1لبوی ل
بررسی دضور  cDNAدر

ها لقطعع ل DNAلیو لاش علگی لیگاگی لی هی لذوبل

ل
کتابخانهcDNA

سم ز ل cDNAلبه لگس فهی لگس لکر

لپس لگسل

لتو ه لتجررز ،لباگیل

گط رمه لگسلسم زل،cDNAلوگکمال PCRلیالت هملس وسعلههل
باگیلژ ل dinIلگسجهملشد لبهلتوجعلبعلس هتجل PCRلولشدتل
بعشوللکرف ل ط ئنل
اسگلبهسدل لتوگ لگسلسم زل cDNAل ل
شدلولی هیلبررمعلگتصه لپاگت الباگیلReal time PCRلاگل
تعررنلکای لس رجعل PCRلژ ل recAلیالشولل 7لسشه لیگی ل
شد لگس

ل

نتااایج بررساای بیااان ژن بااا روش :Real time PCR

گاستللهب لک لل لتاررللاگتلبرلله لژ لهللهیلgapAلولrecAل

200 bp

202bp

یالسللوتعلترللپلوحشلل لولس وسللعلهللهیلجرللالتهف للعلبللهل

100 bp

او لReal time PCRلگسجللهملشللد لپللسلگسلتمیللر لول

170 bp

بررمللعکللای لشللاگتط،ل محملل لتوثرللالس وسللعلهللهلبااسلل ل
ل

250 bp

شللدلکللعلگفللزگتالمال ل لهللهیلفاواسللهسسلسللهطعلشللد ل
گسلاسللگلسللهتباناتنلاگلهمگللهملپرشللاویلشایللعلهللهیل
وگکللمال شللخصل ل لکمللدلولبللهلتاسللر لیللطلآس ل هسع،ل
شایعلآس هسعلبلاگیلهلالتلکلگسلس وسلعلهلهل شلخصلشلد ل
محمل لتوثرلالبلاگیلژ لهلهیلgapAلو  recAبلعلتاترلبل
یالشولههیل6لول9لسشه لیگی لشد لگس
ل

ل

شول-7لس رجعلPCRلژ لrecAل(س

لاگس )لولgapAل(س

ل

)لبعتاتربلپسلگسللدال755لجف لبهسیلول7لکراولبهسی ل
شپ ل

ل

فصامه علما

15ل ل

-لپژوهش لست

هه،لسه لهف ل،لش ها ،62لتهب ه ل7931
لشمهس ل رواوگانهسر ل ل

شول -6ل محم لتوثرا لوگکما ل PCRل Real timeلژ لgapAل

سوتعههیلترپل
شول-6ل محم لذوب Real time PCRلژ لrecAل ل

سوتعههیلترپلوحش لول وتهس ؛لاسگلآب ،لسوتعلترپلوحش لول
ل

اسگههیلقا زلولکام،لیولغای لگسلسوتعلترپل
وحش لول وتهس ؛ل ل

اسگههیلسایلولبمفالس وسعلههیل وتهس له مد ل
ل

وحش لولاسگلههیلآب لترا لولاوشن،لس وسعلههیل وتهس له مد ل

ل

ل
جدو -6لبره لس ب لژ ل recAل

رزگ لبره لس ب لژ

سهملسوتع
ترپلوحش

لrecA

قدگالP

7

-

PM1

3 /4

5/56

SM1

6/76

5/57

ل
بره لژ ل دسیالبهلاو لفهفللبااس لشدل(جدو ل )6ل
شول ل -9ل محم لتوثرا لوگکما

ل PCRلtime

 Realلژ لrecAل

سوتعههیلترپلوحش لول وتهس ؛لاسگلههیلقا زلولکام،لیولغای ل
ل
گس لسوتع لترپ لوحش لو لاسگلههی لآب لترا لو لاوشن ،لس وسعلههیل
وتهس له مد ل

س هتجلReal time PCRلسشه لیگیسدلکعل رزگ لبره لژ ل
recAلیالسوتعل)(dinI-لSM1لگفزگتالتهف علگس ،لهاشمدل
+

رزگ لگفزگتالبره لبعلگسدگس ل)  PM1(dinIلسبویلولبمهباگتنل
غرافعه لسهسی ل dinIل هسع لگس لگفزگتا لبره لژ لrecAل
س لشوی ل
ل
ب ث و نتیجهگیر
یا ه لمفوس لهه لبه لیگاوههی لضد ل رواوب ل زگتهیل
ب رهای لباگی لسال

لگس ه لیگای ل( (72ل قهو

ل

بهک اتهت له لنهم لبه لگس فهی لگس لموگ ل لضد ل رواوب ل
لیا ه لطوالس ل دتلبهلآس لبروترکلبعل

ظروالکای لگس
سوتعههیلترپل
شول -4ل محم لذوب ل Real time PCRلژ ل gapAل ل

توسعع ل قهو

وحش لول وتهس ؛لاسگلآب ،لسوتعلترپلوحش لولاسگلههیلسایلول

گب دگ لبع لآس لبروترک لح هس لبوی لگسد ل( )71لیا لسه لههیل

بمفا،لس وسعلههیل وتهس له مد ل

لیا لاتز وجویگت ل مجا ل لشوی لکع لیال

گیرا،لشروعل قهو

لبعلفاواوکرمولو لههلیال ره لگشاتشرهل

بره لژ لrecAلیا وته dinI-ل قهوملبعلسرپاوفاوک هستنلگشاتشرهلکا ل
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بعطواشش گرای لگفزگتا لتهف عل
کا لو لکاب رال لپمو وسرع ل ل
گس

لو لبه لآغهس لپهسد ل ،SOSلتولرد لآ لگلقه ل لشوی ل

گس

ل( 9لو ل )71لیا لبرن لکرمولو لهه ،لسرپاوفاوک هستنل

ره لکمال DinIلول RecAیالگوگیالپهسدل SOSلپسلگسل

یگاگیلبرش اتنلتأثرالبعلمموگ لآس لبروترکلس للیوملاویل

آسربیتد لو لس هس لگفزگتا ل لتهبد لکعل
ل
تا ر ل DNAل

بهک ایلههی لنام ل مف لو ل ثب لگس لو لبع لگتن لتاترب،ل

ساو لههلباگیلبهسنش لبعلحهل لغرالگلقهلآ هی ل لشوسدلول

لبع لگتن لموگ ل لبهمث لسگاگس لههت لیال

بعمموگ لتمیر لکممد لپهترنلیس لپهسد ل SOSلم لل
 DinIل ل

گس خهب لیا ه ل مهسب ل لشوی ل( )79لگس لآسجه لکعل

لکمد ل( )65لیا لپژوها لپواگح د 9لو لپ مد 4ل()6572ل

لیا لیو لاش عل

شخص لشد لکع لبره لژ ل recAلیا ل وته لههی ل قهوم لبعل

لشوسد ،لگس لگلقهکممد لههی لپهسد ل SOSله مد لو لسشه ل

سرپاوفاوک هسرن ل +ل dinIل E.coliلگفزگتا ل لتهبد ل( )75ل

یگی لشد لگس لکعل وته لسگت لسهش لگسلSOSلشهتدلتوسععل

تهکمو ل رزگ لبره لژ لrecAلیالسطحلmRNAلولپاوتئرنل

لبعلفاواوکرمولو لههلاگلگلقهلکمدل(6لول )73لLexAل

یالسوتعل dinI-لپسلگسلتر هالبهلسرپاوفاوک هسرنلبااس ل

(اپاسوا) لو ل RecAل(گلقهنا) ،لیو لپاوتئرن لکاردی لیال

سشد لگس

لو لیا ل طهلعع لحهضا ،لبره لژ ل recAلیال

پهسد ل SOSله مد لبع ل حض لآسرب ل ،DNAل RecAلبهل

سوتعههیل وته -لdinIلبااس لشدلتهلتأثرالغرالفعه لسهسیل
ل

گتصه لبع ل DNAلتک لاش ع ل( )ssDNAلباگی لشوللیه ل

ژ ل dinIلبال رزگ لبره لژ ل recAل شخصلشوی لپژوهال

لسوکائوپاوتئرم لفعه ل لشوی ل RecAلفعه ،ل

حهضالباگیلسخ رنلبهالسشه لیگیلکعلیالسوتعلههیل قهومل

ل LexAلاگ لتحاتک ل لکمد لو لسبب لگسل

بعلسرپاوفاوک هسرن،لبره لژ لrecAلیالسبویلdinIلگفزگتال

کدکممد ل
سانرایلبره لژ لههیل SOSل لشوی لژ ل dinIل ل

لتهبد لس هتج ل Real time PCRل شخص لکایسد لکعل

لپهسدلSOSل

یالسوتعلجراتهف عل) (dinI-لSM1ل
ل
رزگ لبره لژ ل recAل

لم اوایل

گفزگتا ل لتهبد ،لهاشمد لگتن ل رزگ لگفزگتا لبره  ،لحدویل

6

ل

تکشرهام ل رزگ لگفزگتا لبره لیا لسوتع ل)PM1(dinI+ل
ل

و له وهاگ لبهلبااس لسقا ل DinIلیالتمیر لسوتاکرب لول

گس

لگتن ل ئاع ،لضاوات لگفزگتا لفعهلر ل recAلباگیل

پهسدل SOSلکشفلکایسدلکع ل DinIلیا لغای لسزیتکل

افع لآسربلههی لسهش لگس لحضوا لسرپاوفاوک هسرن لاگل

لگس وکرو ای لیگاگی لآثها لتثبر لکممد لاویل

ل

لس ب

قهو

فاواوکرمولو لهه لبهمث لتثبر

قهو

فرال م
یویباش

لشو

پاوتئرنلDinIلبهل17لآ رموگسرد،لمضولتمیر
گس

بعمموگ لتعدتللکممد ل ثب
ل( )2ل DinIل ل

RecAلفعهلر ل لکمدل(1لول )73لیالسه ل،6554للوس

بع لغای

سشه ل لیهد لگس یها ل لاوی لکع لپاوتئرنلههی لتمیر

فرال م لههیل RecAلگس لولبعل رزگ لسهشرزیلفعهلر لههیل

یتگایل هسمدل،RecFلUvrDلول،CRdgلRecAلاگلیالسبویل

 RecAلاگل حدویل لکمد،لیالحهل لکعلیالغای لستهیل

dinIلتمیر لکممد ل

بهمث لب لثبهت لفرال م لهه ل لشوی لآسره لسشه لیگیسد لکعل

تشكر و ق ردانی

 -Cلتا رمه ل،RecAل ره لکشنل DinIلو  RecAلاگلتعدتلل
لکمدل( )3لغای لستهییلگسلDinIلباگیلگتنلفعهلر لههیل

گس لیگسشگه لشراکای لباگی لح هت ل هل لگس لپژوهال
حهضالتشوال لشوی ل

بروش رهت لو له چمرن ل رها لفعهلر لکوپاوتئهسی لRecAل

ل

ل قدگالپاوتئرنل

ل

یالیویباش لپاوتئرنل UmuDلسرهسلگس

 DinIلط لفهس لسا ه لاشد لساو لههی لبهک اتهت لسهشرزل

7931لتهب ه ل،62 لش ها،لسه لهف ل،هه
لشمهس ل رواوگانهسر ل ل

لپژوهش لست-
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