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Abstract
Introduction: Some of the bacteria having merA gene coding mineral mercury reducing
enzyme, has genetic potential of Hg removing via reduction of mineral mercury and
transformation of that to gas form and finally bioremediation of polluted area. The aim of this
study is the isolation of merA gene from resistance bacteria and cloning of that into suitable
expression vector and then the environmental bioremediation by the transformation of bacteria
with this vector.
Materials and methods: A number of bacteria were collected in contaminated areas with
mercury in order to isolate merA genes. Polymerase chain reaction had done on the four
bacterial genomes including Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Serratia
marcescens and Escherichia coli using the specific primers in order to detect merA gene. For
cloning, the primers containing restriction enzyme sites are used, merA gene was isolated and
amplified. The amplified fragments were cloned in the expression vector pET21a+ and via heat
shock method were transformed into E. coli TOP10 competent cell. For clustering of genes,
Mega software version 4 was used and bioanformatic studies were achieved for predicted
enzyme.
Results: merA gene with 1686 bp in length was isolated from K pneumoniae and E. coli.
Recombinant vectors in transgenic bacteria were confirmed by various methods and finally were
confirmed by sequencing. The result of clustering these genes with existence genes in NCBI
showed high similarity.
Discussion and conclusion: The existence of merA gene in bacteria that adapted to Hg
pollution area is because of resistance, so with cloning this gene into suitable expression vector
and transformation of susceptible bacteria with this vector ability of resistance to Hg in bacteria
for bioremediation could be given.
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چكیده
مقدمه:لباخ لبهک اکلههلبهلیگش نل لmerAلکدکممد لآسزت لکههمد لجرو ل عدس ،لتوگسهت ل س رو لباگکلح:فلجرو لگسل
طاتقلگحرهکلجرو ل عدس لولتبدتللآ لبعلشوللنهسکلولیالس رجعلپهک هسکل مطقعلآلوی لاگ لیگاسد.لهلدفلل قهللعللحهضلا،ل
جدگسهسکل لmerAلگسلبهک اکلههکل قهوملبعلجرو لوله هسعلسهسکلآ لیالوک والبرهس ل مهسبلبعل مظوالطاگح لوک لوالل
رطست
ل
پهتعگکلباگکلتولردلگتنلآسزت لیالبهک اکلولگس فهی لگسلآ لباگکلپهک هسکل
ل
موا و یو

لگس .

ها:لتعدگیکلبهک اکل وجویلیال مهطقلآلوی لبعلجرو لباگکلجدگسهسکل لmerAلگس خهبلشلدسد.لوگکلم ل

سسجرا لگکلپار اگسلباگکلجدگسهسکلوله هسعلسلهسکلل لmerAلبلهللگسل فهلی لگسلآغهسناهلهکللگخ صهصل للاوکل سلوملههلهال
بهک اکل،Klebsiella pneumoniaeل،Pseudomonas aeruginosaلSerratia marcescensلولEscherichia coliلگسجلهملل
شد.لقطععلههکلتوثراکلیالوک والبرهس ل،pET21a+له هسعلسهسکلشدسدلولبعلاو لشوکلحاگات لبعلبهک اکلههکل عدل
خوشعبمدکل لکالو لشلد للبلهل لهلهلکل وجلویللگسلگت لنلسلو لیالNCBIلبلهللگسل فهی للگسل
ل
E. coli TOP10لتاگاتز لشدسد.ل
سامگفزگالMEGAلوتاگت ل0لولبااس لههکلبروگسفوا هترو لباگکلتوگل لآسزت لپر لبرم لشد لگسجهملشدسد .ل
ل
نتایج:

لmerAلبلهللطلو ل7262لجفل لبلهسلگسلبلهک اکلهلهکللK. pneumoniaeلولE. coliلجدگسلهسکللشلدل.لوک واهلهکلل

خوشعبمدک،لشلبهه لستلهیلل
ل
سوتاکربلبعلاو لههکل خ افلتأتردلشدسدلولیاس لکهالبهلگسجهملتوگل لتهب لتأتردلشد.لس هتجل
گتنل لبهل لآسزت لکههمد لجرو ل عدس لK. pneumoniaeلولE. coliلیالNCBIلاگلسشه لیگی .ل
کههکلسهسنهالبعل مهطقلآللوی للبلعللجر لو ،لتو ل لگسلموگ للل قهو ل ل
بحث و نتیجهگیری:لوجویل لmerAلیالبهک ا ل
کهله،للگتجلهیللولت لهلگفلزگلت لتوگسلهلت ل
گس لکعلبهله هسعلسهسکلآ لیالوک والحهوکلپاو وتوالبرهس لولگس قله للآ لبلعللبلهک ال ل
کههکلح هالیالح:فل قهیتالستهیلجرو لگ وه لپ:تالخوگهدلبوی .ل
بهک ا ل
واژههای کلیدی:لجرو ل عدس ،لست

* سوت مدۀل ئو ل وهتبهت ل

لپهالت ل رواوب ،ل ل،merAله هسعلسهسک
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لل

فصامه علما

55ل ل

مقدمه

-لپژوهش لست

هه،لسه لهف ل،لش ها ،52لبههال7931
لشمهس ل رواوگانهسر ل ل

گس (.)2لگسلآسجهلکعلگتنلاو ،لفاگتمدک لطبرع لگس لول
لگس لکع لگس لطاتقل

جرو لتو لگس لفازههک لسمهرن لس

وگی لس

لیا لکمها ل صوالت لآ لتولرد لس لشوسد لیال

آالتمد لههک لصمع

لو لاسوبهت لآسهه للبعطوا لوسرع لیال

قهت ع لبه لسهتا لاو لههک لپهالت

لن ا

لتهف ع لگس  .ل مشأ لآلوین لجرو ،ل

ه چمرن لاگ لحا لپهتدگا لو لیگئ

گکوسر

صافکممد
ل
صمهتع ل

لآ

لشه ل لتولردکممد لههکل

ل قاو لبع لصافع لگس .ل
لگس

رطست
ل
عدس لسهسک لآالتمد لهه 2لیا ل

لکع ل وجبل
ل لشوی ل(.)1ل

اسگهه ،لضدمفوس لکممد لهه ،ل وگی لیگاوت ،ل
کااآلوهل  ،ل ل
ل

قهو

کهغ ،:لخ را لکهغ :لول...له مد.لسوخ لههک لف را لتو ل

شههد لشد لگس  .لیا لبهک اکلهه ،ل لههک ل قهو

رطست
ل
گس ل مهبع لبزاگ لآلوین لجرو لیا ل

لبع لجرو لیا لگسوگ لبهک اکلههک لنام ل ثب لو ل مف ل
لبعل

ل( )7لول

جرو لبرش ا لیا لگپاوس لاوک لپالس رد لو لته لتاگس پوسو لههل

فهضالبهه ل مشأ لوسرع لیو لسو لجرو لآل لو لغراآل ل هسمدل
ل

قاگا لیگاسد .لگپاو ل قهو

لبع لطرف لضعرف لگس لجرو 2ل

رلجرو  9له مدل
یک ل
رلکااتد 5لو ل ل
جرو لممصاک ،7لجرو ل ل

()merRTPADEلفقطلیالباگبالجرو لغراآل ل قهوملگس ل

( .)5لجرو  ،لآالتمد لست

ل رط

توک رنلههک لقهبل لج علآواک لست
رطست
ل

1

لبزاگ لو لجزول

ولگپاو ل قهوملبعلطرفلوسرعلجرو ل(mer RTPAGBD-

لکع لیال

لسشه ل

0

لگس

لبع ل دت لطوالس لپهتدگا ل ل هسد ل( دتل

پهتدگاک لآ لبرن ل 5/2لته ل 5لسه لباآوای لشد لگس ) ل(.)9ل
رطست
ل
شولههک لشر رهت لخوی لاگ لیا ل
جرو  ،ل ل

لتغررال

لیهد ،لگس لتک ل وه لبع ل وه لیتها لحاک ل لکمد لول

)Eلیالباگبالهالیولسو لجرو لآل لولغراآل ل قهو

لیهد ل( 6لو ل .)3لیا لگتن لگپاو  ،ل merAلآسزت لکههمد ل
جرو  6لاگ لا ز ل لکمد لو لگتن لپاوتئرن لسر وپالس

گصا لاگ لیا لح:ف لجرو لیگای.لگتن لآسزت ل Hg2+اگ لطبقل
وهسر لستالبعلHg0لبهلس ر لک التبدتلل لکمدل( . )75ل
+

یگخل لخهک لو لاسوبهت لیفن ل لشوی ل(.)0لبرش ا لنرههه ل
یاتهت لو لحروگسهت لجرو لاگ لج:ب ل لکممد لو ل وجویگتل

لسق ل

0

Hg +NADP + 2H

2+

Hg +NADPH 2

بعشدتلفاگالگس لولآسگیگسعلگسلغشهههکلست
 Hg0ل

لبعل

شهخعههکلپهترنلهاخعلغ:گت ل( هسمدلپالسو و لهه)لجرو لاگل
ل

براو لساو لمبوا ل لکمد لو لبع لگت فا لبهس ل لنایی؛ لگتنل

یا لبد لخوی لبع لیگم ل لگسدگسسد.لس هس لکع لنره لخوگاگ لتهل

آخاتن لنهم ل را لغراس لسهسک لجرو لیا لبهک اکلههکل

لغ:گت ل

قهوملبعلجرو لگس لولبعلگتنلتاترب،لبهک اکلههلجرو لاگلگسل

پالسو و لهه لاگ ل لخواسد ،لجرو لبع لبد ل هه لهه ل م قلل

رط لگطاگف لخوی لح:ف ل لکممد ل( .)75لبه لتوجع لبعل

لشوی لو لیا لسههت  ،لگس ه لهه لآسهه لاگ ل صاف ل لکممد.ل

ل رط ،لپهک هسکلآ ل

نوش لخوگاگ

شهخعههک لبهالتا لسسجرا
ل ل

جرو لمه ا لجه لسگ ،ل ههاکممد لاشد ،لیگاگک لآثها لس

ل

ولمه للبرش البر هاکلههکل ه لگس هس لولسمداملگس .لآثهال
جرو لاوک لم اوای لگکوسر

لگس لسظا لگق صهیک لول

بهدگش لیاخوالتوجعلگس (.)2ل ل
ست

لپهالت لتو لگس لاو لههک ل همدس لست

گه ر لجرو لگسلسظالآلوین لست
گس لاو
پژوه

ل همدس ل س رک لضاواک لو لک لهزتمع لگس .ل
لحهضا لبه لهدف لجدگسهسک ل

ل merAلگسل

بهک اکلههکل قهوملبعلجرو لولتولردلوک والسوتاکربلبرهس ،ل
قد علگک لباگک ل همدس ل س رک لبهک اکلهه لباگک لگفزگت ل

ل

توگسهت لآسهه لیا لپهک هسک لجرو لو لتولرد لآسزت لMerAل

رطههک لآلوی لبه لگس فهی لگسل
ل
ط ئن لباگک لپهک هسک ل

باگک لبااس لوتژن لههک لآسزت لیا ل طهلععلههک لآتمد ل

کامههک لخهک ل
رواوبهه لته لآسزت لههک لآسهه ،لنرههه لو ل ل
ل

گس  .ل

جدگسهسکلوله هسعلسهسکل لکههمد لجرو ل عدس ل()merAلگسلبهک اکلههکل قهوملبعلجرو ل

موا و یو

ها

پر لکش

باکتریها ،شرایط یشد و آغازگرهای استفا هشده:

ههها لسو لبهک اک لگس لبهک اکلههت لکع لپژوهشهاگ لیال
پژوه لههک لپرشرن لگس ل مهطق ل خ اف لآلوی لبع لجرو ل
بعمموگ لبهک اکلههکل قهوملبعلجرو لشمهسهت ل
جدگسهسکلول ل
کای لبویسدل(77لول)75لشه لل Klebsiella pneumoniae
) ،(ATCC 700603ل Pseudomonas aeruginosae

)،(ATCC 9027ل)Escherichia coli (ATCC 8739لول
) Serratia marcescence (ATCC 13880لگس لسهس ه ل
پژوه لههک لما

 57ل

لصمع لگتاگ لتهرع لولیا ل رطلکش ل

جه د ل nutrient agarلحهوک لآس لبروترک لگخ صهص لهال
بهک اکلبعلتاتربلآ پ لسرارن،لکااگ فمرول،لگس اپ و هت رنل
و لسفوتهک ر لو لیا لی هک ل 91لیاجع لسهس لناگی لکش ل
شدسد .لسپس ،لبهک اکلههک لاشدکای لباگک لتهرعل

رطکش
ل
لیا ل 75ل را للر ا ل

ل هتع لحهوکل

آس لبروترک لو ل 50لسهم لیا لشروا لبه لی هک ل 91لیاجعل
سهس لناگی لقاگا لیگی لشدسد .لباگک لگس خاگج لپالس ردل
بهک اکلهه لگس لاو لپرشمههیشد لباسبوت لو لیگل  3لگس فهی ل
شد ل( .)79لک ر لو لکرفر ل DNAلپالس ردک لبه لاو ل
گسپو اوف و اک لو لگلو اوفواس لاوک ل

لآنهاس لتعررنل

شد.
آغهسناههکلگس فهی لشد لیالپژوه لحهضالبهلگس فهی ل
سامگفزگا ل Vector
گس لتوگل لههک ل وجوی لیا ل NCBI75لبه ل ل

 NTIلطاگح لشدسد ،لناو لگو لباگک لجدگسهسک لو لسم زل
ل(بدو لسهت لباش ) لو لناو لیوم لکع لباگک لسم ز لول
توگل لتهب لگس فهی لشدسد ،لیگاگک لسهت

لباش لباگکل

ه هسعلسهسکلیالوک والبرهس لبویسدل(جدو ل .)7ل

ل
جدو ل-7للر

لپاگت اههکلگس فهی لشد لیالپژوه لحهضا ل

توگل لپاگت ا

سهملپاگت ا

'5'GCTCCGGCGCAGCACGAAAGCT3
'5'TGCATGACCACCCTGAAAATCACCGGG3
'5'GCG*GATCCTCCGGCGCAGCACGAAAGCT3
'5'TGCG*CTAGCATGACCACCCTGAAAATCACCGGG3

Mer A-R
Mer A- F
Mer A- R- K- BamHІ
Mer A- F- K- NheІ

.ل
واکنش  ،PCR11جداسازی ژن  merAو تأیید

یاجع لسهس لناگی لبع ل دت ل 7لیقرقع لو لب ط لیا ل 15لیاجعل

ل PCRلبه لحج لسههت ل52ل

سهس لناگی لبع ل دت ل 65لثهسرع لو لسپس ل احاع لب ط لسههت ل

رواولر ا لشه ل ل 75/2ل رواولر ا لmaster mixل

یا ل 15لیاجع لسهس لناگی لبع ل دت ل 75لیقرقع لگسجهم لشد.ل

(سرمه ) ،ل 3/2ل رواولر ا لآب ل قطا لگس اتل ،ل7ل

سپس ،لباگک 9ل رواولر ا لگس ل صو ل PCRلبع له اگ ل

رواولر الDNAلپالس ردکل(گلهو)لول7ل رواولر الگسلهال

لآنهاس ل 7لیاصدل

یستی توالی :وگکم

تک لگس لآغهسناههک لاف لو لبانش لبوی.ل اگحل لباسه عل
توثرا ل

سشهسها ل ولوول ل7کراو لبهس لاوک ل
بهان:گاک لشد .لباگک لتأترد ل

لتوثراک لبه لگس فهی لگسل

ل merAلیا لیس هه لتا وسهتواا لشه لل

آسزت لههک لباش  ،ل 72ل رواولر ا لگس ل صو لPCRل

وگساش لگولرعلیال30لیاجعلسهس لناگیلبعل دتل2لیقرقعل

خهلصلسهسکلشد لتوسط ل 5/2ل رواولر ا لآسزت لEcoRІل

ولپسلگسلآ ل92لهاخعلشه للسعل احاعلیسهتواگسرو لیال

یا لحج لسههت ل 55ل رواولر ا لو لی هک ل 91لیاجعل

 30لیاجع لسهس لناگی لبع ل دت ل 7لیقرقع ،لگتصه لیا ل26ل

سهس لناگیلبعل دتل9لسهم لهض لشد.ل ل

فصامه علما

55ل ل

همسانهسازی ی وکتوی بیانی  :pET21a+وک وا لبرهس ل
 pET21a+ل) (Invitrogenلیا لپژوه

-لپژوهش لست

هه،لسه لهف ل،لش ها ،52لبههال7931
لشمهس ل رواوگانهسر ل ل

.وگکم

للرههسرو لیا لحضوا لآسزت ل T4للرههسل

لحهضا لباگکل

(فا م هس)لولی هکل55لیاجعلسهس لناگیلبعل دتل7لسهم ل

ه هسعلسهسک لو لتوگل لتهب لگس فهی لشد .لوک وا لpET21ل

قطععههک لتوثراک ل merAلو لوک وا لبا لتهف ع لبهل
باگک ل ل

لگس ههک لکابوک رلل

آسزت لههک لباش ل BamHІلول NheІلگسجهم لشد.ل قدگا ل75ل

پاوتئرن ل دسظا لگس لکع لباگک لتخارص لپاوتئرن لسوتاکربل

رواولر الگسل صو للرههسرو لبعلگسگکلهالبهالتاگاتز ،ل

یا لپژوه لههک لبعدک لتعبرع لشد لگس  .لگتن لوک وا لبهل

بع لبهک اکلههک ل عد لشوک لحاگات ل E. coliلسوتعل

یگش ن لپاو وتوا ل T7لیا لبهک اک لبرهس ل BL21لسو ل

 TOP10ل م قل لشد لو لسپس لیا لی هک ل 91لیاجع لکش ل

 DE3لبره ل لشوی .ل لگس خهبها لآ لباگک لنزتم  ،ل ل

شبهسعاوس،ل
لتک ل ل

یگاگک لتوگل ل×HIS-tagگ 6لیا لبخ

یگی لشدسد ل( .)70لپس لگس لن:ش

لبعلآ پ لسرارن ل( لب هالک ه هس) لگس .لقطععلههکل

اشدکای لیا ل رطل
گس خاگج لپالس رد لگس لکام لههک ل ل

 DNAلتوثراتهف علبهلگس فهی لگسلسهت لههک لباش ل NheІلول

نزتم لباگکلتأتردلیاس له هسعلسهسکلگسجهملشد.لاو ل

لیگی لشدسد لکع لبعلتاترب لیا لسهخ هال

لباگک لگط رمه لکه ل لگس لتأترد لحضوال

قهو

 BamHІلبا

هض لآسزت

آغهسناههکلاف لولبانش لطاگح لشد لبویسد.لوگکم ل

پالس ردلسوتاکربلحهوکل لmerAلیالکام لههکلحهصلل

بعشول لجدگنهسع لیا لحج ل25ل
هض لبه لآسزت لههک لباش ل ل

گسلوگکم للرههسرو لگس فهی لشد.لپالس ردههت لکعلوجویل

رواولر ا لو لی هک ل 91لیاجع لسهس لناگی لگسجهم لشد.ل

لیا لآسهه لط لوگکم ل PCRلبه لآغهسناههک لگخ صهص ل

صو لهض لشد لاوک ل لآنهاسلبهل LMP75ل 7لیاصدل

ل merAلتأترد لشد لبوی،لبه لآسزت لههک لباش ل BamHІلول

ل merAلبه لگسدگس ل7262ل

ل ل

بهان:گاک لو لبهسد ل ابوط لبع ل
جف

لبهس لگس لاوک ل

 NheІلبا

لیگی لشدسد .لباگک لبااس

لتوگل

لجدگسهسک لو لباگک لوگکم ل

ه هسعلسهسکلشد  ،لس وسع ل DNAلپالس رد لسوتاکربل

خهلصسهسک لشد؛ لبع لگتن لشول لکع لقطعع ل ل
ل
لرههسرو ل

 pET21-merAلتأتردشد لباگک لتعررن لتوگل لبع ل اکزل

حهوک ل DNAل دسظا لپس لگس لبا  ،ل 2لیقرقع لیا لی هک ل15ل

توگل لتهب لMacrogenلکا لجموب لگاسه لشد.لتوگل لههکل

یاجعلسهس لناگی لیاو لیس هه لتا و رو ا لقاگا لناف .ل

ثب لشد لیا ل NCBIلباگک ل ل merAلبه لش ها لیس رهب ل

سپس ل 0لباگبا لحج  ،لبهفا ل LMPل( Tris-HClل555ل

سامگفزگال
KJ187752.1لبهلس هتجلحهصللگسلتوگل لتهب للبهلیول ل

را ل والا لو ل EDTAل 7ل را ل والا)لبع لآ لگضهفع لشد لو ل2ل

بالس  79لو ل ول

لگالتن 70ل قهت ع لشدسد .لسپس لتوگل ل

یقرقع لیا لی هک ل 15لسهس لناگی لقاگا لناف  .لپس لگسل

آ رموگسردک ل ابوط لبع لتوگل ل وای لتوگفق لیا له لایتف ل

حلشد لکه لل ،ل7لباگبالحج ،لفمللگشبه لبعلآ لگضهفعل
ل

سامگفزگا لAPEل
ل merAله هسعلسهسکلشد لبه لگس فهی لگس ل ل

و ل 2لیقرقع لیا لی هک ل 0لیاجعلسهس لناگیلبه لسام لrpmل

حهصل لشد .لتوگل

لآ رموگسردک لحهصل لبه لتوگل ل

70555لسهس اتفرو لشد.لپسلگس لخهلصلسهسکلبه لاو لفملل

آ رموگسردکل ابوطلبعلپاوتئرنلMerAل وجویلیالNCBIل

کااوفام ،لاسوب لبهقر هسد لیا ل 55ل رواولر ا لآب لحلل

سامگفزگال
به لش ها لیس اس ل AJD77091.1لبه لگس فهی لگس ل ل

شد.

Multalignل قهت علشد .ل

 59ل

جدگسهسکلوله هسعلسهسکل لکههمد لجرو ل عدس ل()merAلگسلبهک اکلههکل قهوملبعلجرو ل

نتایج

M

پس لگس لگس خاگج ل سوم لبهک اکلههک ل Klebsiella
 ،pneumoniaeلmarcescens

 aeruginosaلو ل ،E. coliلوگکم

 ،Serratiaل

P.

ل PCRلباگک لجدگسهسکل

mer

و لتوثرا ل ل merAلبه لگس فهی لگسلجف لآغهسناههک لاف ل

1023
663

و لبانش ل(جدو ل )7لگسجهم لشد.ل صو ل PCRل ابوطل
بع ل سوم لبهک اکلههک ل K. pneumoniaeلو ل E. coliلبهسدل

ل
لهض ل ل merAلبه لآسزت ل

 7262لجف لبهسک لاگ لاوک ل لآنهاس ل 7لیاصد لسشه لیگیل

شول ل -5لگلو اوفواس ل صو لوگکم

کعلبهلگسدگس ل دسظالباگکل لmerAل طهبقلبویل(شولل .)7ل

 EcoRIلیا ل لآنهاس ل 7لیاصد .لبه لتوجع لبع لتوگل لههک ل وجوی لیال

تأترد ل

ل merAلبه لوگکم

لهض لیا لحضوا لآسزت ل

 EcoRIلگسجهم لشد ل(شول ل .)5لبه لتوجع لبع لتوگل لههکل
وجوی لیال،NCBIلسهت لباش لآسزت لتقاتبهً لیالگوگسطل
لقاگا لیگای لو لپس لگس لوگکم

 ،NCBIلیو لبهسد ل وای لگس ظها لبه لگسدگس لههک ل 7559لو ل 229لجف لبهسل
شههد لشدسد لکع لبرهسها لتأترد لیاس لتوگل ل ل merAلتوثراشد ل
توسطلPCRلبویسد .ل
ل

لهض  ،لیو لقطعع لبهل

بهلجدگسهسکل لmerAلاوکل سوملK. pneumoniaeلول

طو لههک ل 7559لول 229لجف لبهسلگتجهی ل لکمد.ل شههد ل

،E. coliلوگکم لPCRلاوکل سوملK. pneumoniaeلباگکل

گتن لیو لقطعع لاوک ل لآنهاس ل 7لیاصد لبره لکممد لتأتردل

توثرا ل ل merAلبه لگس فهی لگسلجف لآغهسناههک لاف لول

لmerAل صو لPCRلگس  .ل

بانش لیگاگکلسهت لباش لNheІلولBamHІلگسجهملشد .ل
س هتج لاشد لتعدگیک لکام لیا ل رط لنزتمش لحهوک ل
 755g/mlلآ پ لسرارن لاگ لسشه لیگیسد ،لیا لحهل لکعل
اکلرههسرو لهرچل
ه هسعلسهسک ل 75ل رواولر ا لگس ل صو ل ل
کام لاگلاوکل رطلنزتمش لسشه لسدگی.له لس ه لبهلکش ل
بهک اکلههک لحهصل لگس لتاگاتز

ل صو للرههسرو لول

اکلرههسرو  ،لشههد ل ثب لکع لبهک اکلههک لتاگاتخ ع لبه ل5ل
ل
رواولر ا لوک وا لخهل

لبویسد لو لشههد ل مف

بهک اکلههک ل عد لشوک لحاگات
شول ل -7لگلو اوفواس ل صو ل PCRلحهصل لگس لتوثرا ل  merAلیال
بهک اکلههک لگلف .ل K. pneumoniaeلو لب .ل E .coliلبه لگس فهی لگسل
آغهسناههک لگخ صهص لکع لبهسد ل 7262لجف لبهسک ل طهبق لگس ظهال

لکعل

ل E. coliلخهل ل

تاگاتخ لسشد لبویسد،لیال رطلگس خهب لآ پ لسرارنلکش ل
شدسد.لاشد ل مهسب لشههد ل ثب لکهاگت لساو لههک ل عدل
تاگاتز لو لمه ل لگس خهب لاوک لوک والاگلتأترد ل لکمدلول

حهصللشد.ل،7ل،5ل 9لول 0لتواگاههک ل قلله مد.ل Mلسشهسها ل(7ل

اشدسوای لشههدل مف لسبویلآلوین لیالساو لههکل عدل

کراوبهسلشاک ل.)Fermentasل:C-لشههدل مف لبدو ل .DNAل

ول رطلکش لاگلسشه ل لیهدل(شولل .)9ل

فصامه علما

50ل ل

-لپژوهش لست

هه،لسه لهف ل،لش ها ،52لبههال7931
لشمهس ل رواوگانهسر ل ل

پالس رد لت هم لکام لههک ل شههد لشد لحهصل لگسل
وگکم

الف

ب

ج

د

للرههسرو لگس خاگج لشدسد لو لوگکم

آغهسناههک لگخ صهص ل

ل PCRلبهل

ل merAلاوک لپالس ردههکل

گس خاگجلشد لگس لکام لهه لگسجهم لشد .لشول ل ،0لسقشعل
پالس رد لسوتاکرب لحهصللگسلکاو لکای ل DNAل ابوطل
بعلmerAلیالوک والبرهس لpET21a+لگس  .ل
به لبهان:گاک ل صو ل PCRلحهصل لگس لپالس ردل
گس خاگجلشد ،لپالس ردههک ل ابوط لبع لکام لههک ل ،7ل 9لول
شول -9لتصوتا لکام لههک لحهصل لگس لتاگاتز لیا ل رط لنزتمش ل
سرارنیگا .لپ اک لگلف .لحهوک ل 2لکام لحهصل لگس لتاگاتز ل
آپ ل ل
صو للرههسرو ل

ل merAلو لوک وا ل ،pET21a+لپ اک لب.ل

اکلرههسرو ،ل
ابوط لبع لبهک اکلههک لتاگاتخ ع لبه ل صو ل ل
اشدسوای لکام لبره لکممد لبا

لها لیو لآسزت لباش لو لتأتردل

 ،2لبهسد ل ابوط لبع ل

ل merAلاگ لسشه لیگیسد لکع لتقاتبهًل

7226لجف لبهسلبویلولگتن،لیاس لگسجهمله هسعلسهسکلاگل
سشه لیگیل(شولل.)2لگسلاو لهض لآسزت

لباگکلگط رمه ل

که ل لگس لتأترد لحضوا لپالس رد لسوتاکرب لحهوک ل ل

کام لههک لسوتاکرب لحهصل لگس للرههسرو لگس  ،لپ اک لج .لشههدل

merAلیالکام لههک لحهصللگسلوگکم للرههسرو لگس فهی ل

مف  ،ل ابوط لبع لبهک اکلههک لتاگاتخ لسشد لخهل  ،لاشدسوای ل

شد .ل

کام لبره لکممد لمدم لآلوین لبهک اکلههک ل عد لتاگاتز
رطکش
ل

لول

لگس  .لپ اک لی .لشههد ل ثب  ،ل ابوط لبع لبهک اکلههکل

ل

تاگاتخ ع لبه لوک وا لخهل لبا لسرهف ع ،لاشد ل مهسب لکام لهه لبره لکممد ل
کهاگت لبهک اکلههکل عدلتاگاتز لگس  .ل

شول ل -0لسقشع لپالس رد لسوتاکرب لحهصل لگس له هسعلسهسک ل ل
 merAلیا لوک وا ل.pET21a+لپاو وتوا ل T7لبهک اتوفه لیا لسهحرع ل'2ل
ل merAلباگک لبره ل
آ پ لسرارنلگس .

لقاگا لیگای .ل

ل blaلمه ل ل قهو

لبعل

گسجهمشد لبه لگس فهی لگسل
شول ل -2لگلو اوفواس ل صو ل PCRل ل
آغهسناههک لگخ صهص ل ل merAلاوک لپالس ردههک لگس خاگجلشد ل
هههکههکل7لتهل C+.)2ل
ل
گسلکام لههکلحهصللگسلوگکم للرههسرو ل(
شههد ل ثب  .ل C-لشههد ل مف  .ل Mلسشهسها ل( 7لکراوبهس لشاک ل
 )Fermentasل
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جدگسهسکلوله هسعلسهسکل لکههمد لجرو ل عدس ل()merAلگسلبهک اکلههکل قهوملبعلجرو ل

پالس ردههت لکعلوجویل لیالآسههلط لوگکم لPCRل

یاجشد لیا لپالس رد لاگ لبه لتوگل ل
طهبق لکه ل ل merAل ل

ل merAلتأترد لشد لبوی لبهل

لmerAل وجویلیالNCBIلتأتردلکایلکعله هسعلسهسکل

آسزت لههک لباش ل BamHІلو ل NheІلبا لیگی لشدسد .لبهل

لیا لوک وا لبرهس ل pET21لاگ لسشه ل لیهد.ل

به لآغهسناههک لگخ صهص ل
بهان:گاک ل صو لهض لیا ل

ص رح ل

لآنهاس ،له ه لطوا لکعل

توگل لآ رموگسردک لپرشهوت لشد ل ابوط لبع لتوگل ل وایل

گس ظها ل لاف لیو لقطعع لبه لگسدگس لتقاتب ل 7226لجف لبهسل

توگفق لیا له لایتف ل ل merAله هسعلسهسکلشد  ،لتطهبقل

ابوط لبع ل merAلو ل 2990لجف لبهس ل ابوط لبع لوک وال

که ل لبه لتوگل لپاوتئرن ل MerAل وجوی لیا ل NCBIلسشه ل
لیهدل(شولل .)1ل

شههد لشدسدل(شولل .)2ل

ویاگیهای بیوانفویماتیكی توالی آنزیم حاصل و

ل

منشأ احتمالی تكامل ژن کلونشده :بااس لوتژن لههکل
فرزتووشر رهت لپاوتئرن لحهصل لبه لگس فهی لگس لباسه عل
پاوتپهاگم 72ل(تو لگس لباسه علههک لت

لهدگت لوبلسهت ل

شهخصههکل مو لفرزتو لول
ل
ExPASyلکعلباگکل هسبعل
شر رهت لتوگل لپاوتئرنلوتژ لبعلکهال لاوی)لسشه لیگیلکعل
وس ل ولوول

ل هسبعلشد لو لسقطع لگتزوگلو اتکل

پر لبرم لشد لپاوتئرن ل merAلبه لفا و

ل ولوول ل

بعتاترب لباگبا ل26/121ل
 C2570H4176N726O803S21ل ل
کراویگل و لو ل 2/52لشهخص لسهپهتدگاک لآ لیا للولعل
شول ل -2لگلو اوفواس ل صو لبا لپالس

رد لسوتاکرب لpET21-

آس هت

لحدوی ل 99/99لگس

لو لیا لاس ع لپاوتئرنلههکل

 merAلکام لههک ل ،7ل 9لو ل 2لبه لآسزت لههک لباش ل BamHІلو لNheІل

پهتدگالتق ر لبمدکل لشوی.له چمرنلشهخصلAliphaticل

اوک ل لآنهاسل 7لیاصد لولجدگشد ل merAلبه لگسدگس ل 7226لجف ل

(مه ل ل ه

لپاوتئرنلهه لیا لباگبال

بهس،لMلسشهسهال(7لکراوبهسلشاک ل.)Fermentas

حاگات)لولسر علم الگتنلپاوتئرنلیال رط ل in vivoلکعل

ل
به لتوجع لبع لتشورل لیو لقطعع لپر لبرم لشد لگس لبا ل
آسزت

 ،لپالس رد لسوتاکرب لتأترد لشد .لسع لس وسع لDNAل

پالس رد لسوتاکرب ل pET21-merAلتأتردشد لباگک لتعررنل
توگل لبع لتوگل لتهب لگاسه لشدسد .لس رجع لحهصل لگسل
توگل لتهب  ،لیاس لو لتطهبق لکه ل لتوگل لها لسع لس وسعل
پالس رد لگاسه لشد لاگلبهلس وسعلثب لشد لیال NCBIلباگکل
لmerAلسشه لیگی.لس هتجل قهت علتوگل لههکلپالس ردههکل
سوتاکرب لبه ل

ل merAل وجوی لیا ل ،NCBIلیاس

لول

لباگک لباآوای ل قهو

بعتاتربلبرش الگسل،75ل55ل
هسبعلشدسدل ل
ل
بهلباسه علپاوتپهاگمل
ول95لسهم لیالساو لههکل،E. coliل خ الولگس هس لبویسدل
کعلپهتدگاکلولطو لم ا لستهی لگتن لآسزت لاگلسشه ل لیهدل
(.)72لگتن لآسزت لگس ل 77ل هاپرچ لآلفه ،ل 1لاش ع لب ه لو ل 73لفمال
تشورل لشد لگس ل(شولل.)6لآسزت لکههمد لجرو ل عدس ل
تک ل هاپرچ لقطب لگس قه لیهمد لیاو لغشهت لیگای لکعلیال
شولل3لسشه لیگی لشد لگس .لمال لیه لجرو لگسلطاتقل
گتصه لجرو لبع لی رن لغشهت لگسجهم ل لشوی لکع لبعلمموگ ل
نراسد للمال

لم لل لکمد .ل

52ل ل

-لپژوهش لست

فصامه علما

هه،لسه لهف ل،لش ها ،52لبههال7931
لشمهس ل رواوگانهسر ل ل

سهسکشد لبه لتوگل لپاوتئرن ل MerAل وجوی لیا ل .NCBIلاسگ لقا ز لت همل
ل
شول ل -1لتوگل لآ رموگسردک لپاوتئرن ل MerAلحهصل لگس لوک وا له هسعل
سهسکشد لاگلبه لتوگل لپاوتئرن لMerAل
ل
آ رموگسردههک لتوگل ل وای لتوگفق،لشبهه لکه ل لتوگل لآ رموگسردک لپاوتئرنل MerAلحهصل لگس لوک وا له هسعل
وجویلیالNCBIلسشه ل لیهد .ل

شولل-6لبااس لسهخ هالآسزت لکههمد لجرو ل عدس لگسلسظال هاپرچلآلفه،لاش علب هلولفما ل
ل

شول-3لتوپولو کلیولبعدکلآسزت لکههمد لجرو ل عدس ،ل هاپرچلقطب لبعلس

ل مهف:لیال وقعر لآ رموگسردههکل757لتهل772لقاگالناف علگس  .ل

جدگسهسکلوله هسعلسهسکل لکههمد لجرو ل عدس ل()merAلگسلبهک اکلههکل قهوملبعلجرو ل

توگل ل

 51ل

لکههمد لجرو ل عدس لکاو لشد لبه لیتهال

طهلععشد ل
ل
ا لکع لهههالخوشعلحهصللشد لگس ،ل ل

لههک له هک لخوی لیا لسهتا لاتز وجویگت لگس لسظا لتوگل ل

تشهبع لستهیک لبه ل لههک ل وجوی لیا لاتز وجویگتل

آ رموگسردک لبااس لو لیسداوناگم لبه لساملگفزگا لMEGAل

 ،Pseudomonaseل Klebsiellaلو ل E. coliلسشه لیگی لول

لگیغهم ل وسط له هتعلهه لتهل

بمهباگتن لبع لسظا ل لاسد لگس لتک ل ل ش اک لگجدگیک لط ل

وتاگت

ل 0لو لبه لاو

 UPGMAلتاسر لشد ل(شولل.)75لبهلبا لیسداوناگملگسل

توه للسهش لشد لگسد .ل

پاوتئرنههکله هکلخویلیالاتز وجویگت ل
ل
شولل-75لیسداوناگملتوگل لآ رموگسردکلMerAلکاو لشد لگسلبهک اکلK. pneumoniaلبهلسهتال

فصامه علما

56ل ل

بحث و نتیجهگیری
رطست
ل
سهالسع لهزگاگ لتن لجرو لوگای ل

ل لشوی لول

-لپژوهش لست

هه،لسه لهف ل،لش ها ،52لبههال7931
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