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چکی ه
مق مه:لجمس Streptomycesازلب رگلترینلول ه لترینلجمسلههیلبهک ریهی لاس لکعلبعضل لازلامضلهیل لبی لهرگرل
یههیل ه لگیهه لاس لکعلبعلوسیاۀل
گیههه لول حصوالتلکشهورزیل حسوبل لشوند.لبی هریلجربل ع ول لازلبی هر ل
بز یم لولندرتهًلرویلبرخ لدیگلرلازل
گونعههیل شهبعلم دتهًلرویلسی ل
بهک ریلStreptomyces scabiesلولبرخ لدیگرلازل ل
بز یم ل ل
حصوالتلغد لایلنظیرلچغمدر،لتربچع،لشاغ لولغیر لای هدل لشود.لبهلتوجعلبعلجهیگه لاس راتژیکلکشل لس لی ل
درل مطقۀلش ه لغربلکشورلولما لرغ لان شهرلگس ردۀلاینلبی هریلدرلاس ه لههیل ذربهی ه لولکردس ه ،لهموزلگل ار ل
دقیق لازلمه للاصا لبی هری،ل ی ا لپراکمشلولنژادههیل خ افلاینلبی لهریلدرلدسل ر لنیسل ل.لهلد لایلنلپلژوهشلل
شمهسهی ل ولکول لمه للاصا لاسکبلسیبلز یم لدرلاس ه لههیل ذربهی له لشلرق لولکردسل ه لولبررسل لارتبله لبلینل
بی هریلزای لاینلبهک ریلولوجودلژ لتهکس و ینلAلبود
بز یمل ل
مواد و روشها:لدرلفصللبرداش لسه لههیل1909-1991لازلغلد لهلهلیلدارایلمالئ ل لجلربلدرل ل ار لس لی ل
خهلصسلهزلیلبلهک ری،لجدای للعهلهلیلبهک ریلهی لبراسله ل
ل
ن ونعلبرداریلولبعل ز هیشگه ل م قللشدند.لپسلازلجداسهزیلول
ویژگ ل لهللهیل ورفولللوژیک ،لتس ل لهللهیلبیوشللی یهی لولنی ل لبللهلاس ل فهد لازل ز للو لPCRلتوسللآل غللهزگرلم للو ل
جمس Streptomycesلول غهزگرلاخ صهص لگونۀلS. scabiesلارزیهب لشدند.له چملینلقلدرتلبی لهریلزایل لجدای للعهلهلل
بز یم لولتربچعلولنی لحضورلژ لتولیدکممدۀلتوکسینلتهکس و ینلAلدرلن ونعلههلبررس لشد.ل ل
رویلغدۀلسی ل
نتایج :ازلبینلجدایعلهه،لبراسه لصفهتل ورفولوژیکلولتس لهلهلیلبیوشلی یهی لول ز لو لPCRل،ل95لجدایلعل عالبلبلعل
جمسلStreptomycesلشمهسهی لشد.لدرلتسل لبی لهریلزایل لرویلغلدلۀلس لیبلز یم ل لولتربچلعل50لجدایلعلازل95لجدایلعل
بعصورتل ولکول لنی لاثبهتلکردل
واکمشل ثب لنشه لدادند.لن ی ۀل ز و لPCRلبهل غهزگرلاخ صهص لگونۀلS. scabiesل ل
کعلاینل50لجدایعلبعلگونۀلS. scabiesل عابلهس مد.لض مهًلن هیجل ز و لPCRلبلهل غلهزگرلاخ صهصل لژ لبی لهریلزایل ل
تهکس و ینلAل()txt Aلنشه لدادلاینلژ لدرلت همل50لجدایعلبهلقدرتلبی هریلزایلوجودلداردلکعلبیهنگرله بسل گ لکه للل
قدرتلبی هریلزای لاینلبهک ریلدرلگیههه لولوجودلاینلژ لدرلبهک ریلاس .ل ل
بحث و نتیجهگیری:لاینلاولینلگ ار لما

لاس لکعلوجودلاینلبی هرگرلرالبعلصلورتل ولکلول لدرل مطق لعلاثبلهتل

لکمد.لن هیجلبلعدس ل د لولوجودلجدایعلههیل ثب لفلراوا لدرلداخلللن ونلعلهلهل،لحلهک لازل للودگ لگسل ردلۀل ل ار ل
بز یم لاس ه لههیل ذربهی ه لولکردس ه لبعلبی هریلجربل ع ول لاس .ل ل
سی ل

واژههای کلی ی:لجربل ع ول ،لواکمشلزن یر لایلپا ل راز،لژ لتهکس و
* نویسمدۀل سئو ل کهتبهت ل

ینل،AلStreptomyces
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شد لاندلا هلازل ی ا لدقیبلخسهرتلولپراکمشلواقع ل لههل

سیبلز یم لیکل لازل حصلوالتل هل لکشلهورزیلدرل

اطال لدقیق لدرلدس لنیس ل(.)7

ایرا لاس لکعلازلنظرلتولیدلسلهلیهنعلبعلدلازلگملدم،لبلرنج،ل

گونللعهللهیلجللمسStreptomycesل
ل
درلبی للهریلزایلل ل

لقللرارلدارد.لبی للهریلجللربل1ل

بلعخصوصلگونلعلهلهلیلبی لهریلزایلگیلهه ،لتوکس لینلهلهلل

بز یم ل لیکل لازلبی لهریلهلهیل هل لگیلهه ل
ع ول لس لی ل

نقشلبسیهرل ه

درلبینلتوکسینههیلS. scabiesل
ل
لدارند.ل

اسل لکلعلبلعلوسلیاعللبلهک ریلStreptomyces scabiesلول

غهلبلترین لتوکسینلتولیدشلد  ،لتهکسل و ینلل5Aلو لبعلدلازل

سهیرلگونلعلهلهلیل شلهبعلدیگلرلرویلس لیبلز یم ل لولسلهیرل

لتهکس ل و ینلBلاس ل لکللعل قللدارل ل1درصللدل قللدارل

سب ی هتلغد لایل(تربچع،لشاغ لولغیر )لای لهدل ل لشلودلل

تهکسلل و ینلAلگلل ار لشلللد لاسلل ل(.)0لردیلللهب لژ ل

لنظیلرلزخل لهلهلیلنکروتیلکلبرجسل ع،ل

سلللم کممدۀلتهکسل ل و ینلAل()txtAلاه یل ل لزیلللهدیلدرل

سطح لیهلفرورف علازلمالئ ل شلخصلجلربل ع لول لبلرل

شمهخ ل کهنیس لبی هریلزای لاینلبلهک ریلایفلهل ل لکملدل.ل

رویلغد لههیلسیبلز یم لاس لکعلارز لبهزارپسلمدیلول

ژ لتهکس و ینAلتهکمو لفقآلدرلسلعلگون لۀل،S. scabiesل

کیفی لغد لههیلسیبلز یم لرالکههشل ل لدهلدللولبهمل ل

S. acidiscabiesلولS. turgidiscabiesلشمهسهی لشد لول

خسهرتلاق صهدیلبعل حصلو ل ل لشلودلل(.)5لگونلعلهلهیل

درلسهیرلگونعلههیلبی هریلزایلگیلهه لیلهلایلنلژ لوجلودل

ه لمه للجربلسیبلز یمل ل،ل،Streptomyces scabiesل

نداش علولیهلاندازۀلاینلژ لدرل لههل فهوتلبهلطو لژ لدرل

S. acidiscabiesلولS. turgidiscabiesلهسل ل مدل(.)9ل

اینلدولگونعلاس ل()9لبملهبراینللبلهلتوجلعلبلعل شلکالتلول

بلللعمملللوا لمه لللللجلللربل ع لللول ل
acidiscabieلS.ل ل

پیچیللدگ لهللهیل وجللودلدرلتفکیللکلامضللهیلجللمسل

نهمگ:اریلشلدل لاسل .ل
سیبلز یم لدرلخهكلههیلاسیدیل ل

Streptomycesلدرلسطحلگونعلولنی ل شکالتلتشلخیصل

S. acidiscabiesلول S. turgidiscabiesلدارایلپراکمشل

نژادهللهیلبی للهریلزالازلنژادهللهیلغیربی للهریلزا،لشمهسللهی ل

ک لریلدرلجهله لهسل مد.للسلهیرلگونلعلهلهیلبی للهریلزایل

وجودلژ لتهکس و ینلراهل ل سله لبلرایلاثبلهتلگونلعلول

ذرتلولجللولدرل قللهملپللم

(.)1لای هدلمالئ

Streptomycesلشله لل ، S. griseus ، S. setonii

S.

،tendaeلaureofaciensلS.لولS. caviscabiesلاس لکعل
شدتلبی هریلزای لک ریلدارندل(1لول.)1ل ل

قدرتلبی هریلزای لمه للاسکبلسیبلز یم لخواهدلبود.ل ل
یبز یم ل لدرلسلله لهللهیلاخیللرلدرل
جللربل ع للول لس ل ل
بعض ل مهطبلکش لسیبلز یم لدرلاس ه لههیل ذربهی له ل

گون لۀلS. scabiesلبلعلمملوا ل هل لتلرینلمه لللای لهدل

شلللرق لولکردسلل ه لبلللعلوفلللورل شلللههد لشلللد لاسلل .ل

جللربل ع للول لسللیبلز یمل لدرلجهلله ،لدارایلپللراکمشل

از ن هی لکعلدرلبعض ل ار لشدتلبی هریلبلهاللاسل للول

وسیع لدرلجهه لاس لولدرلاکثلرلنقله لجهله لبلعلمملوا ل

بعصورتلیک لازل سهئللم د لدرلکش لسلیبلز یمل لدرل
ل

ه لترینلمه للای هدلجلربلشلمهخ علشلد لاسل ل(ل.)0لدرل

لازل

د لاس لولنی لبعلما لملدملوجلودلگل ار لرسل

گونلللعهلللهیلبی لللهریلزایلگیلللهه ل
ل
ایلللرا لبرخللل لازل

مه للاصا لاینلبی هریلدرلاس ه لههیل ذربهی ه لشرق لول

Streptomycesلنظیرل،S. scabiesل،S. acidiscabiesل S.

بز یم ل لبلهل
کردس ه ،لشمهسهی لمه للاسکبل ع ول لس لی ل

،turgidiscabies

لaureofaciensل ،S.ل

لS. reticuliscabiesلول...لازلبرخ ل مهطبلایرا لگل ار ل

اسل فهد لازلواکللمشلزن ی لر لایلپال ل للرازلول ز للو لهللهیل
بیوشللی یهی لول ورفولللوژیک لوله چمللینلشمهسللهی لژ ل

شمهسهی ل ولکول لبهک ریل Streptomyces scabiesلمه للجربل ع ول لسیبلز یم لدرلاس ه لههیل ذربهی ه لشرق ل ...ل
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سیبز یمل لبلعلرو للوریلهلوله کلهرا ل1ل()11ل
رویلغدۀ ل ل
0

بهشد.لن هیجلاینلپژوهشله چمینل ل لتوانلدللجهل لاتخلهذل

ان لهملشلد.لاب لدالغلدلۀلسللیبلز یمل لرقل ل گریلهل لبللهل بل

اسلل راتژیل مهسللبلبللرایلکللههشلخسللهرتلبی للهریلدرل

شس شولولدرلشرایآلاس ریللپوس لغد لههلجلدالشلدللولازل

اس ل ه لهللهیل ذربهی لله لشللرق لولکردس ل ه لکهربردهللهیل

قس

فراوان لداش علبهشد.ل

تهیعلشدلولدرلتشل کلهلهیللپ لریلاسل ریللحلهویلکهغل:ل

ل

لوسآلغد لقطعهت لبعلانلدازلۀلدولسلهن ل لرلل ربل ل

صهف لول قداریل بل قطلرلاسل ریللقلرارلداد لشلدند.لازل
هرلجدایعلکعلقبالًلرویل حلیآلغل:ای ل7OMAلکشل لول

مواد و روشها.ل ل
نمونهبرداری و تهیه ج ایهها :لط لفصو لزرام لسله لل

تولیدلاسپورلشد لبلودل(لکشل لهلهیلل11روز )لقطعلعلایلازل

1991-1909لدرلز لللله لبرداشلللل لازل مللللهطبل خ اللللفل

حیآلکش لبرداش علشدلولبلعطلورلوارونلعلرویلقطعلهتل

سلللیبز یمللل لکلللهریلاسللل ه لهلللهیل ذربهی للله لشلللرق ل
ل

سیبز یمل لقلرارلگرفل .لازل حلیآلOMAلتاقلیحلنشلد ل
ل

(شهرسللل ه لهلللهیلسلللرابلولبسللل ه ل بلللهد)لولکردسللل ه ل

بعمموا لشههدل مف لاس فهد لشد.لپ ریلههلدرلانکوبلهتورلدرل
ل

(شهرس ه لههیلقلرو لولد لگلال ل)لبهزدیلدلولغلد لهلهیلدارایل

گرادلبع دتل9لتهل1لروزلنگهلداریل
ل
د هیل51لدرجعلسهن ل

مالئ ل لبی للهریلازلنقلله ل خ اللفل ل ار لج ل ل وریلولبللعل

شدند،لاینل ز هیشلبرایلهرلجدایلعلسلعلبلهرلتکلرارلشلدل.ل

لههیل لود لازلغلد لهلهلیلدارایل

ای هدلنکروزلولیهلنکلروزله لرا لبلهلفرورف گل لبلعلمملوا ل

اسکبلبعرو لشهد9لوله کهرا ل()9لجداسلهزیلشلد.لل
ل
مالئ ل

جدایللعهللهلدرلنظللرلگرف للعلشللد.لاثبللهتل
ل
بی للهریلزایلل ل

برایلجداسهزیلازل حیآلکش لYME 1ل(مصلهرلۀل خ لرل1ل

تربچعلبعرو لشهدلوله کهرا ل
ل
بی هریلزای لرویلگیههچعل

گرمل؛لمصهرۀل هل ل11لگلرمل؛لدکسل روزل1لگلرم؛ل گلهرل51ل

()9لان لللهملشلللد.لبللل:رلتربچلللعلبل لعلطلللورلسلللطح لبلللهل

گلللرم،لدرلیلللکللی لللرل بل قطلللرلبلللهل)pH=7.2لحلللهویل

هیپوکاریل لسللدی ل1لتلله11درصللدلبللعل للدتلیللکلدقیقللعل

بیوتیللکهللهی11ل یالل لگللرملنیسلل هتین،ل1ل یالل لگللرمل
ل
نل ل

ضدمفون لشلدللولبلعل مظلورلجوانلعلزنل لرویل حلیآل بل

پا ل یکسینلسولفهت،ل 11یا لگرملسلدی للپمل لسلیاینلGلول11ل

گهرل1درصلدلبلعل لدتل51لسلهم لدرلد لهیل51لدرجلعل

یا لگرملسلیکاوهلیگ ا ید درللی لرللاسل فهد لشلد.لتشل کلهلهل

سللهن لگللرادلنگهللداریلشللدند.لبلل:رههیلجوانللعلزد لبللهل

بللعلصللورتلوارونللعلدرلد للهیل51لتللهل91لدرجللعلسللهن لگللرادل

سوسپهنسیون لازلاسپورلبلهک ریل هیلعلزنل لولدرللوللعلهلهیل

نگهداریلولپسلازل1لتهل7لروزلازلپرگمعلهلهیلرشلدکرد لکلعل

حهویل حیآلکشل ل بل گلهرل(ل1درصلد)لسل رو لقلرارل

ظههریلشهخعلولپلودریلداشل مد،للان خلهبللشلدللول لدداًلتلهل

داد لشدند.لمالئ لبی هریلرویلگیههچعلتربچعلیکلتهلدول

خهلصلسهزیلکه للرویل حلیآلYMEلبلعلصلورتل خطلآل

هف علبعدلبررس لشد .ل

ز هیشگه ل م قللشد.لقس

کش لشدند.لجه لنگهداریلبهک ریلازلکشل لهلهیل11لتلهل

.بررسی رصوصیات مورفولیوژیکی فیییولیوژیکی و

11روز لهللرلجدایللعلسوسپهنسللیون لازلاسللپورلدرل بل قطللرل

بیوشیمیایی ج ایهها :رنل ل ی ل یلگلرم،لل ز لو لرشلدل

س رو لتهیعلولدرلشیشعلههیلکوچلکلدرلدارلداخلللیخچله ل

هللوازیلولبل لهللوازیل(،)0OFلتسل لکهتللهالز،لهیللدرولی ل

درلد هیل1لدرجعلسهن لگرادلنگهداریلشد.ل ل
اثبات بیماریزاییی :اثبلهتلبی لهریلزایل لاسل رینلهلهلل

بعرو
نشهس ع،لهیدرولی لژالتینلولهیدرولی لکهزئینل ل

شهدل

وله کهرا ل()0لان لهملشلد.لویژگ ل لهلهلیل ورفوللوژیک ل
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جدایعلههلشه للتعیینلنلو لولطلو لزن یلرلۀلاسلپور،لشلکلل

سهن ریفیوژلشدندلولرسوبلحهصللبهل711ل یکرولی رلاتلهنو ل

لوگوتایلبل9ل

71لدرصلدلسلردلدولبلهرلشسل علشلدلولدرلد لهیل10لدرجللعل

بع مظورلبررس لتولیدل النین،لجدایعلهلهل
()11لبررس لشد.ل ل

سهن لگرادللبع دتل91لدقیقعلخشکلشلد.لرسلوبلحهصللل

بعترتیبلبررویل حیآلکشل لل11PYIAلول YMEلکشل لل
ل

درل111ل یکرولی رل بل قطرلس رو لحللولدرلچههرلدرجلعل

شدلولن هیجل7لتهل11لروزلبعدلیهدداش لشد.لتولیدلرنگدانۀل

سهن لگرادلنگهداریلشلد.لDNAلخلهرجلشلد لدرلواکلمشل

لبعلمموا لن ی لۀل ثبل لتسل لارزیلهب ل

PCRلبللهل غهزگرهللهیل خ اللفلاسلل فهد لشللد.لکیفیلل لول

شدل(.)1ل حیآلکش لفوق،لاخ صهص لبهک ریلاس لکلعل

خهرجشلد لبلهلاسلپکروف و رلولالک روفلورزل
ک ی لDNAل ل

فقآلبعض لازلجدایعلههلتولیدل النین11ل لکممد .ل

درلژ ل گهرزلبررس لشد .ل

پرگمعلولنی لرنل

یرن
النینلقهو لا ل

لپرگملعلبلعلرو لشلیرلیم

واکنش زنجیرهای پلی مراز ( :)PCRاس خراجلDNAل

لازل غهزگرهللهی  StrepBولStrepFلبللرایلشمهسللهی ل

بعرو لتعدیللیهف ۀللل لولدبلورل15ل()15ل
ژنو لازلجدایعلههل ل

جمسلStreptomycesلاسل فهد لشلد.لایلنلجفل ل غلهزگرل

ان هملشد.لبرایلاس خراجلDNAلژنو ،لجدایعلههلاب دالدرل

بللرایلنهحیللۀل16srRNAلطراحلل لشللد لاسلل لولقللهدرلبللعل

ولبع دتلچملدلروزلدرلشلیکرل
حیآل19NAلکش لشدندل ل

شمهسهی لتقریبهًله علگونعلههیلجمسلStreptomycesلاس ل

قرارلداد لشدند.لسپسل حیآلکش لدرللولۀلفهلکنلریخ عل

(جلدو ل.)9()1لچرخلعلهلهلیلحرارتل لشله للیلکلچرخللعل

ولدرلدورل9111لدورلدرلدقیقلللعلبلللعل لللدتلسلللعلدقیقلللعل

واسرش لسهزی17لاولیلعلبلعل لدتلپلمجلدقیقلعلدرل91لدرجلعل

سهن ریفیوژلشدلتهلبهک ریلدرلتلعللوللعلرسلوبلکملد.لچملدل

سللهن لگللراد،ل11لچرخللعلواسرشلل لسللهزیلدرل91لدرجللعل

لوپلازلبهک ریلبعلداخللتیوبلجدیدل م قللولبعل ل111ل

سهن لگرادللبع دتل51لثهنیع،لاتصه ل 10غهزگرلدرلد لهیل15ل

یکرولی رل بل قطرلس رو لاضهفعلشلد.لبلعلسوسپهنسلیو ل

درجعلسهن لگرادللبع دتل91لثهنیلعلولبسلآل19درل75لدرجلعل

حهصلل111ل یکرولی رلبهفرلاس خراجل5Xل(11ل یا ل لوالرل

سهن لگرادللبع دتل91لثهنیعلولدرنههی لیلکلچرخلعللبسلآل

،Tris-HClل51ل یا ل والرل،11EDTAل1درصلدلSDSل11ول

نههی لبعل دتل1لدقیقعلدرل75لدرجعلسهن لگرادلبود.ل ل

11ل یکروگرملبرللی رلپروتئیمهزل)10Kلاضهفعلشدلولن ونعلهلهل

ازل غهزگرهللهیASE3لولscab2mلنیل لکللعلاخ صهصل ل

بع دتلسعلسهم لدرلد هیل11لسهن لگرادلقلرارلگرف ملد.ل
ل

برایلشمهسهی لگونۀلS. scabiesولچملدلگونلعللن دیلکل ل

سپس111ل یکرولی رلازل ونیوملاس هتل7/1ل والرلبلعلهلرل

کعلبی هریلزایلگیهه لهس مدلاسل فهد لشلدل(جلدو ل.)9()1ل

لولعلاضهفعلولبع دتل5لتهل9لدقیقعلتکله لداد لشلد.لبعلدلازل
ل

چرخعلههیلحرارتل لشله للیلکلچرخلعللواسرشل لسلهزلیل

اینل رحاع،للولعلههلبلعل لدتل11لدقیقلعلدرل15111لدورلدرل

اولیعلبع دتل1لدقیقعلدرل91لدرجعلسلهنل لگلرادل،ل11لچرخلعلل
ل

دقیقعلسهن ریفیوژلشد.لسپس711ل یکرولی رلازلرونشلینلبلعل

واسرش لسهزیلدرل91لدرجعلسهن لگرادللبع لدتل51ثهنیلع،لل

لولۀلجدیدل م قللشدلول711ل یکرولی رلای وپروپهنو لسردل

اتصه ل غهزگرلدرلد هیل15لدرجعلسهن لگرادلبلعل لدتل91ل

بعل لاضهفعلولبعلوسلیالۀلدسل لتکله لداد لشلد.لن ونلعلهلهلل

ثهنیعلولبسآلدرل75لدرجعلسلهنل لگلرادللبلعل لدتل91لثهنیلعلول

بع دتلیکلشبلدرلد هیل-51لتهل-91لدرجعلسهن لگرادل
ل

درنههی لیکلچرخعلبسآلنهلهی لبلعل لدتل1لدقیقلعلدرل75ل

بع لدتل91لدقیقلعل
قرارلگرف مد.لپسلازلاینل دتلن ونعلههل ل

درجعلسهن لگرادلبود.ل ل

درل15111لدورلدرلدقیقعلدرلد هی چههرلدرجعلسهن لگلرادل

ازل غهزگرهلهیلtxtA F2لولtxtA R2لبلرایلشمهسلهی ل

شمهسهی ل ولکول لبهک ریل Streptomyces scabiesلمه للجربل ع ول لسیبلز یم لدرلاس ه لههیل ذربهی ه لشرق ل ...ل
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ژ لسللم کممدۀلتهکسل و ینلAلدرلگونللعلهللهیلبی للهریلزایل

هرفونه،لاسپری لولاگریهلبودنلد.لمالئل لل وجلودلدرلرویل

گیلللهه لS. scabiesلاسل ل فهد لشلللدل(جلللدو ل)1ل(.)19ل

یشد ل فهوتلولم لدتهًلشله للجلربل
غد لههیلج ل ور ل

چرخعلههی لحرارت لشه للیلک لچرخلعللواسرشل لسلهزلیل

برجس ع،لفرورف لعلولسلطح لولیلهلزخل لهلهیلسلطح لیلهل

اولیعلبع دتل1لدقیقعلدرل91لدرجعلسهن لگراد،ل91لچرخلعلل
ل

م یبلبودندل(شکلل.)1ل ل
پللسلازلجداسللهزیلبللهک ری،ل

بع دتل51لثهنیع،ل
واسرش لسهزیلدرل91لدرجعلسهن لگرادل ل

وم لهًل95لجدایللعلبللهل

بع دتل91ل
اتصه ل غهزگرلدرلد هیل15لدرجعلسهن لگرادل ل

خصوصللیهتل ورفولوژیللکلجللمسلStreptomycesل(بللهل

ثهنیعلولبسآلدرل75لدرجعلسهن لگرادلبلعل لدتل91لثهنیلعلول

پیکلر لهلهلیلهیفل لشلکل)لبللرلرویل حلیآلکشل لYMEل

درنههی لیکلچرخعلبسآلنههی لبعل لدتل1لدقیقلعلدرل75ل

جداسهزیلولخهلصلسهزیلشد.لپرگمعلجدای لعلهلهللبلعلرنل

ل

درجعلسهن لگرادلبود.ل ل

خهکس ریلروشنلیهلتیر لبلرلرویل حلیآلکشل لمصلهرلۀل
خ للرل هل ل ل گللهرل شللههد لشللد.ل ز للو لگللرم،لتس ل ل

ل
نتایج.ل
در

کهتهالز،لتس ل OFل(هوازیلولبل لهلوازیلبلود )لولتسل ل
ت یۀلنشهس علبرایلایلنلجدایلعلهلهل ثبل لولتسل لت یلعلل

و لبیشلازل151لغلد لبلهلمالئل لل شلکوكلبلعل

ژالتینل مف لبودل(جدو ل.)5ل ل

بی لللهریلاسلللکبلم لللو لسلللیبلز یمل ل لشمهسلللهی لول
یشلد لازلارقلهمل
ج ل وریلشد.لبیش رلغد لههیلج ل ل ور ل
ل

واکمشههیلزن یر لایلپا ل رازلولتوال ل لههلولاندازۀلجف ل حصو لاینل غهزگرهه ل
ل
جدو ل-1ل غهزگرههیلاس فهد لشد لدرل
نهمل غهزگر

توال ل غهزگر

StrepF
StrepB
ASE3
scab2m
txtA F2
txtA R2

´5´- ACG TGT GCA GCC CAA GAC A -3
´5´- ACA AGC CCT GGA AAC GGG GT -3
´5´- AAC GGC CAG AGA TGG TCG C -3
´5´- TTC GAC AGC TCC CTC CCT TAC -3
´5´- TGC GGT TCC GGT CTG CTG CTC TC -3
´5´- GGC GTC GTA CCC GCC GTT GA -3

ل

انداز ل حصو ل
(جف لبهز)
 1157ل
171
 155ل

ل

بز یم ل
شکل-1لمالئ ل خ افلبهک ریلاسکبلبرلرویلغد لههیلسی ل

ل

ل
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جدو ل-5لن هیجل ز و لههیلبیوشی یهی لولفموتیپ ل
زو ل
رن

واکمش ل

لپرگمعلرویل حیآل

خهکس ری ل

کش ل YMEل
نو لزن یر لاسپور ل

هرپیچ ل

گرم ل

+ل

OFل(هوازی) ل

+ل

کهتهالز ل

+ل

ت یعلژالتین ل

+ل

ت یعلنشهس ع ل

-ل

تولیدلرنگدانعل النینلدرل
حیآلکش ل( )PYIAل

فقآلسعلجدایعلتولیدل النینلکردند

شکلل.-5زن یر لاسپورههیل Streptomyces scabiesل

ل

ل

ل
اسللپورلجدایلللعهللهلبللهل یکروسللکوپلنللوریلم و للهًل
بعصورتلزن یر لایلصه لولبعضهًل هرپیچل شههد لشلدندل
ل
کعلدالل لبرلتعابل لههلبعلجلمسلStreptomycesلداشل ل
(شکل.)9()5ل ل
یشلد ل
ز و لبی هریلزای لرویلجدایعلههیلج ل ور ل
نشه لدادل50لجدایلعلازل95لجدایلعللخلهلصلشلد ،لقلهدرلبلعل
بز یم ل لولگیههچلعلل
تکعههیلسی ل
ای هدلمالئ لنکروزلرویل ل
تربچلللعلهسللل مدلول0لجدایلللعلبهقی هنلللد لدارایلقلللدرتل
بی هریلزایلخفیفلولیهلفهقدلتوانلهی لای لهدلنکلروزلرویل
سیبز یم لولیهلگیههچعلتربچعلهس مد.لن هیجلبررس لتولیدل
ل
رنگدانللعل النللینلبللررویل حللیآلکشل لPYIAلولYMEل
نشه لدادلکعلفقآلسعلجدایلعلرویل حلیآلکشل لPYIAل
تولیدل النینلکردندلولبهق لجدایلعههلقهدرلبعلتولیلدل النلینل
نیس مدل(شکلل .)9ل
لبلللرایلشمهسلللهی لجلللمسلStreptomycesلازلجفلل ل
پرای لرلStrep Bلو Strep Fاسل فهد لشلدلکلعلبهنلدههی ل
بعاندازۀل 1157لبلهزلبلرایلهلرل95لجدایلعلل م خلبلپلسلازل
ل
الک روفورزل شههد لشدل(شکلل.)1ل ل

ایرن ل النینلبررویل حیآلکش ل
شکلل-9لتولیدلرنگدانعلقهو ل ل
 PYIAل

ل

ازل95لجدایۀل م خب،ل50جدایعلبهلاسل فهد لازل غلهزگرل
اخ صهص scab2mلولASE3لبهندههیلبعلوز ل171لبلهزلرال
تکثیرلکردندل(شلکلل)1لولل ل0لجدایلعلما ل لرغل للتولیلدل
قطعۀل1157لبهزیلبهلجف لپرای رلاو ،لقهدرلبعلتولیلدلبهنلدل
171لنوکائوتیللدیلنبودنللدلولبهنللدیلبللرایل لهللهل شللههد ل
نشد.لبرایلشمهسهی لژ لسم کممدۀلتهکس و ینAلازلجفل ل
غهزگرلtxtA F2لوtxtA R2لاس فهد لشلدلکلعلقطع لۀل155ل
نوکائوتیدیلدرلهرل50لجدایعلبهلقدرتلبی هریلزایل لرویل
سیبز یم لولتربچعلتکثیرلشدل(شکلل .)0ل
ل

ل

شمهسهی ل ولکول لبهک ریل Streptomyces scabiesلمه للجربل ع ول لسیبلز یم لدرلاس ه لههیل ذربهی ه لشرق ل ...ل
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ل

چههکههیل1لتهل0ل(لازلچپلبعلراس )لجدایلعههیل
ل
شکلل.-1الک روفورزلدرلژ ل گهرزل1/5درصد،لPCRلبهل غهزگرههیلStrep Fول.Strep Rل
یشد لازلکردس ه ،لچههکل9لشههدل ثب
چههکههیل9-7لجدایلعههیل م خبلج ل ور ل
ل
یشد لازل ذربهی ه لشرق ،ل
م خبلج ل ور ل

،لMل DNA

Ladder

ل

ل

شکلل-1الک روفورزلدرلژ ل گهرزل1/5درصدلقطعهتلDNAلتولیدشد لدرلPCRلبهل غهزگرههیلاخ صهص لscab2mلول.ASE3لچههکلش هر ل 1ل
چههکههیل5لتهل0ل(لازلچپلبعلراس )لجدایلعههیل م خبلازل ذربهی ه لشرق ،ل:0شههدل ثب
ل
جدایعلج ل وریلشد لازلکردس ه ،ل
Ladder

ل

،لMل ل DNA
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ل

چههکههیل1لتهل1ل(لازلچپلبعلراس ل)ل
ل
شکلل-0لالک روفورزلدرلژ ل گهرزل1/5درصدلقطعهتلDNAلدرلPCRلبهل غهزگرههیلtxtA F2لولtxtAR2ل،ل
جدایلعههیل م خبلازلکردس ه ،لچههکلههیل0-1لجدایلعههیل م خبلازل ذربهی ه لشرق ،لچههکلش هر ل9لشههدل ثب

ل

ل
بحث و نتیجهگیری.ل ل

رویلاینل حیآلکش لهس مدل(.)11لدرلاینلپلژوهشللنیل ل

ازل151لن ونعلبهلمالئ لاسکب،لفقآل95لجدایلعللجلمسل

ارتبلله ل عملل لداریلبللینلتللوا لتولیللدل النللینلولقللدرتل

Streptomycesلجداسهزیلولشمهسلهی لشلدل.لبلهلتوجلعلبلعل

بی هریلزای لرویلغدۀلسلیبلز یمل لولیلهلتربچلعل شلههد ل

ایمکعلسهیرلبی هرگرههیلگیهه لنظیرلقهرچلRhizotoniaلول

نشد .ل

برخ ل ف لحشر لایلنظیلرلالرولپروانلعلبیلدلس لیبلز یم ل ل

بللرایلشمهسللهی لاولیللعلجدای للعهللهلازلجف ل ل غللهزگرل

()Phthorimaea operculellaلمالئ ل شلهبعلبلهلاسلکبل

م لللو لStrep Bلو Strep Fاسل ل فهد لشلللد.لقلللبالًل

درلغدۀلسیبلز یم لای هدل لکممدل(،)5لاح لهالًللتعلدادیل

اخ صهصلللی لایلللنلجفللل ل غلللهزگرلبلللرایلجلللمسل

یشد ل عابلبعل لههلبلودللول للود ل
ازلن ونعلههیلج ل ور ل

Streptomycesلاثبهتلشد لبودل()9لبملهبراینل لوجلودلبهنلدل

بعلاسکبلنبودند.لبراسه لن هیجلبررس لتولیدل النلینللنیل لل

وردِنظرلدرل حصو لPCRلدالل لبرلتعابلهرل95لجدایلعل

فقآلسلعلجدایلعلازل95لجدایلعلقلهدرلبلعلتولیلدل النلینلدرل

بعلجمسلذکرشد لدارد.لتس لههیلبیوشی یهی لان لهملشلد ل

حیآلکش لبودند.لهرچمدلبراسه لگ ار لبووسلیژیورل

نی لن هیجلکهرل ولکول لرالتعیینل لکمد .ل

ولبیولیول()11لجدایعلهلهلیلبلهلقلدرتلتولیلدل النلینلدارایل

بللرایلشمهسللهی لاخ صهصلل لتللرلدرلسللطحلگونللعلازل

توا لبی هریلزای لبهالتریلهس مد،لبراسه لگ ار لحهضرل

غللهزگرلاخ صهصل scab2mلولASE3لاسل فهد لشللدلکللعل

فقآلبرخ لازلجدایعلههیلبی هریلزالقهدرلبلعلتولیلدل النلینل

فقآل50لجدایعلتوا لتولیدلبهنلدل لوردِلنظرلرالداشل مد.لایلنل
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جفل لپرای للرلبللرایلشمهسللهی لگونللعلهللهیلبی للهریلزایل ل

ما

گیهه لجمس Streptomycesطراح لشد لاندلولتمههلقلهدرل

شرق لولکردس ه لاس .لبهلتوجلعلبلعلدرصلدلجدای لعلهلهلیل

بعلشمهسهی ل عدودیلازلگونعلهلهلیلجلمسلStreptomycesل

یشللد ،لن للهیجلحللهک لازل
ثبل لبللعلن ونللعلهللهیلج ل ل ور ل

اس لکعلم دتهًلدرلرویلگیههه لبی هریلزالهس مد.لاح هالًل

گس ر لشلدیدلایلنلبی لهریلدرل مطقلعلاسل ل.لضل مهًلدرل

0لجدایعلایلکعلبهلاینل غهزگرلشمهسهی لنشدند،لگونعلهلهلیل

پللژوهشل شللهبع،لحسللم لولتقللویل(ل)7لازل غهزگرهللهیل

دیگلریلغیلرلازلبلهک ریلاصلا لمه لللاسلکبلیعمل لل S.

اخ صهصلل ل شللهبعل(لscab2mلول)ASE3لبللرایلشمهسللهی ل

scabiesلهس مد.لچو لاینل0لجدایلعلبلهلرنگل ل فلهوتلول

گونۀ S. scabiesلاس فهد لکردندلولتوانسل مدلجدای للعهلهلیل

لخهکس ریلرویل حلیآلکشل ل شلههد لشلدندلول

خ افلاینلبی هرگرلرالدرلاس ه لفهر لولشهرسل ه لبهلهرل

بلهلتوجلعلبللعلایمکلعلاسلپورههیل لهللهلبلعلشلدتل للهرپیچ ل

ه دا لح لبدو لنیلهزلبلعلجداسلهزیلازلبهفل لشمهسلهی ل

بودند،لبیش رینلشلبهه لرالبلعلگونلعلS. turgidiscabiesل

کممد .ل

بعرن
ل

لازلوجلودلایلنلبی لهرگرلدرلاسل ه لهلهلیل ذربهی له ل

دارندل(11،1و)11لکعلدرلصورتلتلوال لیلهب لولکهرهلهیل

ازلطرف لبهلتوجعلبعلایمکعلصددرصدلجدایعلهلهیل لکلعل

ولکول لبیش ر،لاینلاولینلگ ار لازلوجودلایلنلبلهکل ریل

اینلبهندلرالتولیدلکردنلدلدرل ز لهیشلبی لهریلزایل لرویل

بی هریلزایلگیهه لدرلش ه لغربلایرا لخواهدلبود.ل ل

سیبز یم لولگیههچعلتربچعلنی لبی لهریلزالتشلخیصل
غدۀل ل

در50لجدایللللعلازل95لجدایللللۀل ثبلللل ،لوجللللودلژ ل

داد لشدند،له بس گ لکه الًل عم لداریلبلینلحضلورلایلنل

تهکس و ینلبهلاس فهد لازل غلهزگرلاخ صهصل لاثبلهتلشلدل.ل

ژ لولقدرتلبی هریلزای لگونعلههیلStreptomycesلدید ل

گونعهلهلیلبی لهریلزایلS. scabiesلولدول
اینلژ لفقآلدرل ل

شد.لکیم

ل51لوله کهرا ل()0لاظهلهرلداشل مدلکلعللشلدتل

گونللۀلن دیللکلبللعل لیعملل ل(لS. acidiscabiesلول S.

مالئل لای هدشللد لبللرلرویلسللیبلز یمل لبللهل یل ا لتولیللدل

)turgidiscabiesلوجودلداردلولدرلسهیرلگونعلههلیهلوجودل

تهکسلل و ینلدرلارتبلله لاسلل ،ل لهللهلبللهلجداسللهزیلول

نداردلولیهلاندازۀلبهندلPCRلبهلپرای رههیلtxtAلبرایل لههل

خهلصلسهزیلاینلتوکسینلازل حیآلکش لولانداز لگی لریل

فهوتلاس ل(.)9لبهلتوجعلبلعلن لهیجلPCRلبلهلپرای رهلهیل

ی ا ل لنشه لدادندلکعل ی ا لتولیلدلتوکسلینلبلهلشلدتل

scab2mلولASE3لولنی ل ورفولوژیلزن ی لر لهلهلیلصله ل

تولیللدلمالئ ل ل خ اللفلاسللکبل(سللطح ،لفرورف للعلولیللهل

اسپوریلاینل50لجدایع،لاح ه لتعالبل لهلهلبلعلگون لۀل S.

برجس ع)لارتبه ل عم لداریلدارد.ل ل

turgidiscabiesل م فل لاسل .لچللرالکللعلاسللپورههیل S.

ها 51لوله کهرا ل()19لنیل لدرلتلأییلدلن لهیجلپلژوهشلل

turgidiscabiesلبلللعشللدتلبلللعصللورتل للهرپیچلدیللد ل

حهضللرلنشلله لدادنللدلدرلبرخلل لنژادهللهیلبللهک ریل S.

ل لشللوندلولبللهلپرای للرscab2mلولASE3لقهب للِلشمهسللهی ل

turgidiscabiesلولacidiscabieلS.لژ لtxtAلکللللللله الًل

نیس مد.لازلطرف لبلهلتوجلعلبلعلقایلهی لبلود لخلهكلهلرلدول

شدتلتحایلرف علهس مدلولقلهدرلبلعلسلم ل
ل
ل
ولیهلبع
ازبینرف عل
ل

خهكههیل
ل
اس ه لولایمکعلگونۀلS. acidiscabiesلفقآلدرل

تهکس و ینلنیس مد،لبمهبراینلرویلغلد لهلهلیلسلیبلز یمل ل،ل

بلعشدتلاسیدیل(>ل1ل=)pHلیهف ل لشلودل،لبملهبراینللهلرل

بی هریلزای لخفیفلنشه ل لدهمد.لدرلاینلپژوهشلنیل ل0ل

50لجدایعلبهلاط یمه لبهاللولبلعصورتل ولکلول ل عالبلبلعل

جدایعلما لرغ لایمکعلازلبهف لههیل لود لجداسهزیلشلد ل

گون لۀلS. scabiesلشمهسلهی لشلدلند.لایلنلاوللینلگل ار ل

بودند،لفهقدلقلدرتلبی لهریلزای ل لولفهقلدلژ لتهکسل و ینلل
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تشخیصلداد لشدندلبمهبراینلاح ه لوجودلایلنلگونلعلدرل
ل ل. مطقعلبسیهرلبهالس
لTxtA)لنشلله لدادنللدلکللعلژ ل10(عصللو لولتقللویل
لتواندلنشهنگرل مهسب لجه لتشخیصلبی لهریلزایل لدرل
نژادهللهیلاس رپ و هیسللسلبهشللدلولنشلله لدادنللدلکللعلژ ل
لدرله علجدایعلههیلبی هریلزال وجلودلولTxtAبی هریلزایل
درلجدایعلههیلغیربی هریلزالوجودلنداردلکعلبیلهلنگرلنقلشل
لالب لعل.س قی لاینلژ لدرلبی هریلزایل لایلنلپلهتوژ لاسل ل
)لدرل غللهیرتلبللهلن للهیجلایللنل17(خللداکر یه لوله کللهرا ل
لنشلله لدادنللدلکللعلفقللآل،پللژوهشلولپللژوهشلهللهیل شللهبع
جدایعلههی لکعلتولیدلاسکبلبرجس عل لکممدلتوا لتولیلدل
تهکس و ین لرالدارندلولسهیرلنژادهلهیل لکلعلتولیلدلاسلکبل
حفر لایلیهلزخل لفرورف لعل ل لکمملدللقلهدرلبلعلتولیلدلایلنل
 ل.توکسینلنیس مد
ل
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- Thaxtomin
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4
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5
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6
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7
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8
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9
- Shirling & Gottlieb
10
- Pepton-yeast extract iron agar
11
- Melanin
12
- Li & DeBoer
13
- Nutrient Broth
14
- Ethylene Diamine Tetra Acetic acid
15
- Sodium dodecyl sulfate
16
- Proteinase K
17
- Denaturation
18
- Annealing
19
- Extension
20
- King
21
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