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Abstract
Introduction: Ciprofloxacin is a broad-spectrum antibiotic and a member of fluoroquinolones.
Its main target in Escheichia coli is DNA gyrase. Ciprofloxacin induces the SOS response via
RecA. The presence of RecF protein is essential for RecA activity. The recF is increased in the
logarithmic phase by its operon promoter and the stagnation phase by its specific promoter. The
activity of the specific promoter is dependent on rpoS. This study aimed to evaluate the
expression of rpoS in a ciprofloxacin-resistant mutant.
Materials and methods: To evaluate the expression of rpoS, cellular RNAs in the early and
middle logarithmic phases of growth were extracted. Then, after synthetizing cDNA, the
relative gene expression in the wild type and mutant strains was measured by real-time PCR.
Results: Results showed that the extracted RNAs were free of contamination and have a
suitable quality for the production of cDNA. Moreover, the expression of rpoS in the early and
middle logarithmic phases after ciprofloxacin treatment in the high ciprofloxacin resistant
mutant was approximately similar to the wild type strain.
Discussion and conclusion: In conclusion, it seems that the increased expression of recF was
related to the operon promoter, and treatment with ciprofloxacin did not cause the stationary
phase-like conditions.
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چکی ه
مق مه :سیپروفلوکسازین ،آنتیبیوتیکی با طیف اثیر وسییا از نیانوااۀ فلوروکینولونهاسیت کیه هیدص اصیلی آن ار
اشریشیا کلیDNA ،ژیراز است .سیپروفلوکسازین سبب القا پاسیر  SOSاز طریی  RecAمیشیوا .ضویور پیروتئین
 RecFبرا فعالیت  RecAضرور است recF .ار فاز نمایی بهواسطۀ پروموتور اپرون نوا و ار فیاز سیکون بهوسییلۀ
پروموتور انتصاصیا

افزایش بیان مییابد؛ فعالیت پروموتور انتصاصی به  rpoSوابسته است .هدص مطالعیۀ ضاضیر،

بررسی میزان بیان  rpoSار جهشیافتۀ مقاوم به سیپروفلوکسازین است.
مواد و روش ا :بهمنظور بررسی بیان  RNA ،rpoSسلو ار اوایل و میانۀ فاز نمایی رشد استخراج شد .پی از سینتز
 ،cDNAمیزان بیان نسبی ژن ار سویهها تیپ وضشی و جهشیافته به رو

 Real time PCRسنجید شد.

نتایج :نتایج ،آلوا نبوان RNAها استخراجشد و کی یت مناسب آنها برا تولیید  cDNAرا نشیان ااانید؛ همینیین
بیییان  rpoSار اوایییل و میانییۀ فییاز نمییایی پ ی از تیمییار بییا سیپروفلوکسییازین ار جهشیافتییۀ اارا مقاومییت زیییاا بییه
سیپروفلوکسازین تقریباً مشابه تیپ وضشی بوا.
بحث و نتیجهگیری :به نظر میرسد افزایش بیان  recFبهوسیلۀ پروموتور اپرون اسیت و تیمیار بیا سیپروفلوکسیازین
سبب ایجاا شرایط مشابه با فاز سکون نمیشوا.

واژه ای کلی

ی :سیپروفلوکسازین ،اشریشیا کلیReal time PCR ،rpoS ،recF ،
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مق مه

میشییوا کییه اییین پروتئینهییا رونویسییی از گرو هییا

مقاومییت آنتیبیییوتیکی ریزموجییوااتی کییه ابتییدا بییه

پاییناست شامل ژنها  din3( SOSرا تنظیم میکننید

آنتیبیوتیکهیییا ضسیییاس بوانییید ،ار طیییو ارمیییان

( . 5پییییروتئین  RecFبییییارگیر مسییییتقیم  RecAبییییر

طوالنیمییدت بییا آنتیبیوتیکهییا افییزایش یافتییه اسییت؛

بخشهییایی از شییکاص تکرشییته ار  DNAاورشییته را

بهطور کیییه ایییین مقاومیییت میتوانییید آثیییار ااروهیییا

تسهیل میکنید ( 6؛ ژن  recFار اپرونیی ویرار اارا کیه
و

شامل اهار ژن ( dnaAکدکننیدۀ پیروتئین متصلشیوند

ضییدمیکروبی را کییاهش اهیید و بییه افییزایش عییوار

هزینهها ارمان و مرگومیر منجیر شیوا ( . 1مقاومیت

به  DNAو الزم بیرا شیروع همانندسیاز  DNAمبید

آنتیبیییوتیکی از تیییییرات ژنتیکییی ار باکتر هییا ناشییی

کرومییوزومی ( dnaN ،کدکننییدۀ زیرواضیید  ßو عامییل

میشوا و کاهش توانیایی آنتیبیوتیکهیا بیرا نیابوا

پراازشییی DNAپلیمییراز  recF ، IIIو ( gyrBکدکننییدۀ

عوامیییل میکروبیییی را ار پیییی اارا ( . 2کینولونهیییا و

زیرواضیید Bار DNAژیییراز اسییت کییه ار یییک جهییت

فلوروکینولونهیییییا ازک سهیییییا نسیییییبتاً جدیییییید

رونویسی میشوند .ع و بر پروموتر عمومی کیه ار فیاز

آنتیبیوتیکها مصنوعی با فعالیت ضیدباکتریایی ویو

نمایی است اا میشوا recF ،اارا پرومیوتر انتصاصیی

به شمار میآیند .ت یاوت فلوروکینولونهیا بیا کینولونهیا

است که ار فاز سکون فعیا میشیوا .بییان ژن  recFبیه

1

تولید پروتئین  RecFمنجر و بییان ژن  gyrBسیبب تولیید

ار مووعییییت ششیییم اسیییت کیییه سیییبب عملکیییرا بهتیییر

زیرواضد  Bپیروتئین DNAژییراز میشیوا؛ ع و بیراین،

آنتیبیوتیک شد است .ار ضیا ضاضیر ،اهیار نسیل از

 recFاارا یک منطقیۀ پرومیوتر مربیوه بیه نیوا

آنتیبیوتیکهییا کینولییونی و فلوروکینولییونی وجییوا

است کیه ار وسیط ژن  dnaNویرار اارا recF .و gyrB

اارند و متداو ترین فلوروکینولونها ار پزشکی عبارتند

ار فییاز نمییایی از پرومییوتر  dnaAرونویسییی میشییوند.

از :سیپروفلوکسیییییییییییازین ،لوروفلوکسیییییییییییازین و

پروتئین  RecFبیرا پیشیبرا فراینید ترمیمیی کیه ار آن

موکسیفلوکسازین (. 3

نقییش اارا ،ار منطقییۀ  DNAتکرشییتۀ آسیییباید بییه

ار جایگزینی کربن  8با اتم نیتروژن و ااشتن اتم فلوئور

پاسر  ،SOSمسیر ک سیک پاسر به تنش باکترییایی

تشکیل کمیپلک

 RecFORمتشیکل از م صیوالت او

است که آسییب  DNAار اثیر طی یی از عوامیل تینشزا

ژن ایگر ( recRو  recOو همینین اایمر شیدن تمیام

ازجمله آنتیبیوتیکها آن را القا میکند ( 4؛ ایین پاسیر

اییین م صییوالت بییه همییرا هیییدرولیز  ATPار جایگییا

از عملکیییرا رگولیییونی 2ناشیییی میشیییوا کیییه از  20ژن

اتصا  ATPبه نوا

نیازمند اسیت؛ از ایگیر وییایف

غیرمشابه تشکیل شید اسیت و بسییار از ایین ژنهیا ار

پروتئین  ،RecFواکنش با پروتئینیی بیه نیام  RecXاسیت

ت مییل آسیییب  DNAو تییرمیم  DNAارگیرنیید؛ بییرا

که این پروتئین اثر مهار رو فعالیت  RecAاارا و بیا

نمونه lexA ،و  recAکه پ از رویارویی سلو با آسیب

این عمل  ،RecFاثیر مهیار آن نن یی میشیوا ( . 7ژن

 DNAالقا میشیوند .پاسیر  SOSاز طریی پروتئینهیا

RNA( rpoSپلیمراز ،سیگما  Sپروتئین سییگما σ38( 38

تنظیمییی ( RecAالقییاگر و ( LexAسییرکوبگر تنظیییم

یا  RpoSپروتئین  37/8کیلواالتونی را ار اشریشیا کلیی

بیان ژن  rpoSار سویۀ جهشیافتۀ اشریشیا کلی با مقاومت زیاا به سیپروفلوکسازین  /راضیه پوراضمد و همکاران

کدگ ار میکند .سیگمافاکتورها ،پروتئینهاییاند کیه

مشییخ

17

نشیید اسییت افییزایش بیییان  recFاز طری ی

رونویسییی را ار بییاکتر تنظیییم میکننیید و ار پاسییر بییه

پروموترها اپرون ییا پرومیوتر انتصاصیی  recFانجیام

شرایط م یطی مختلف فعیا میشیوند rpoS .ار اوانیر

میشییوا؛ پرومییوتر  recFت ییتکنتر سیییگمافاکتور S

فاز نمایی 4رونویسی میشوا و  RpoSتنظیمکنندۀ اصیلی

است کیه ار فیاز سیکون بییان میشیوا .هیدص پیژوهش

ژنهییا فییاز سییکون 5اسییت ( . 8ار شییرایط نییا ،

ضاضییر ،بررسییی بیییان ژن  rpoSار جهشیافتییۀ اشریشیییا

جییایگزینی سیییگما  38ار سییانتار آنییزیم RNAپلیمییراز

کلی اارا مقاومت زییاا بیه سیپروفلوکسیازین ار طیو

سبب روشنشدن ژنهایی مانند ژن  recFمیشوا.

فاز نمایی است.

ار مطالعها که پوراضمد جکتاجی 6و پسند 7ار سا
 2016انجیییام ااانییید ،بییییان ژنهیییا  recAو  LexAار

مواد و روش ا

سییویهها مقییاوم بییه سیپروفلوکسییازین بییاکتر اشریشیییا

ار جییییدو  ،1ویژگیهییییا ژنتیکییییی و فنییییوتیپی

کلییی انییداز گیر شیید و هییر او ژن افییزایش بیییان نشییان

سویهها بررسیشد ایید میشیوا .منیابا ایین سیویهها

اااند ( . 9ار سویهها جهشیافتۀ  dinIنیز افزایش بییان

پیش از این شرح ااا شد ( 9و برا اطمینان از ارسیتی

 recAمشیییاهد شییید اسیییت ( . 10پیییروتئین  RecFار

آنها ،مقاومت آنها به سیپروفلوکسازین انداز گیر شد.

افییزایش فعالیییت  recAنقییش اارا و پیی از تیمییار بییا

بهمنظور طراضی آغازگرها ،ابتیدا تیوالی ژن  rpoSاز

سیپروفلوکسازین ،افزایش بیان مییابد ( 11؛ همینیین بیا

آغازگرها با نرمافزار

سایت  NCBIبه است آمد و سپ

شید اسیت ایین ژن

 Gene Runnerطراضیییی شیییدند؛ همینیییین تیییوالی

افزایش بیانی بهاندازۀ  recFاارا و برآورا میشوا recF

آغازگرهیییا ( gapAژن نانیییهزاا و شیییاهد م بیییت از

ار رشیید نمییایی از طرییی پرومییوتر اصییلی اپییرون بیییان

مطالعییهها پیشییین بییه اسییت آمیید ( . 10ویژگیهییا

میشوا و از پروموتر انتصاصی نیوا اسیت اا نمیکنید

آغازگرها است اا شد ار مطالعیۀ ضاضیر ار جیدو 2

(. 12

آمد است.

انداز گیر بیان ژن  gyrBمشیخ

جدو  -1ویژگی سویهها تیپ وضشی و جهشیافتۀ اشریشیا کلی
نام سویه

ویژگیها ژنتیکی/فنوتیپی

MG1655

تیپ وضشی/ضساس به سیپروفلوکسازین

PM1

تیپ جهشیافتۀ / gyrA(Ser83→Leu) marOR(20 bp duplication) acrAB overexpressionمقاوم به سیپروفلوکسازین

جدو  -2آغازگرها است اا شد
نوع آغازگر

ترتیب توالی

طو توالی (ج ت باز

اندازۀ م صو (ج ت باز

rpoS F

5′-ACTGTTAACGGCCGAAGAAG-3′

19

147

rpoS R

5′-TCCAGCAACGCCAGACCAC-3′

20

147

gapA F

´5′-ACTTACGAGCAG ATCAAAGC-3′

20

170

gapA R

´5′-AGTTTCACGAAGTTGTCGTT-3′

20

170
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بهمنظور استخراج  ،RNAابتدا کشت تاز از اسیتو
سویۀ جهشیافته و تییپ وضشیی رو

ارستی سنتز و شرایط امایی برا بهکاربران ار واکینش

م یطکشیت LB

 Real time PCRاضییراز شییوا؛ شییرایط امییایی بهینییۀ

آگار تهیه شد .کلنیها تک سیویهها تاز کشتشید

 PCRار جدو  3آمد است .ار مرضلیۀ بعید ،واکینش

برا تلقیح ار م یطها کشت مایا  LBاسیت اا شیدند

 Real time PCRبییرا نمونییهها انجییام شیید؛ شییرایط

و سییپ

امایی بهینه برا این واکنش ار جدو  4نشان ااا شد

آنتیبیوتیییک سیپروفلوکسییازین بییه م یطهییا

مربوه به سویۀ جهشیافته با مقاومت زییاا اضیافه شید و

است .بهمنظور انجیام ایین واکینش از کییت سیایبرگرین

نمونیییهها ار انکوباتورشییییکراار بیییا امیییا  37ارجیییۀ

(یکتاتجهیز است اا شد .سایبرگرین ،ترکیب فلورسنسی

سییانتیگراا و  180اوراراویقییه وییرار ااا شیید .پیی از

است که به  DNAاورشیتها متصیل میشیوا و انانییه

8

اندازۀ م صو ژنی کوتا باشد و اضتما تشیکیل اایمیر

سپر شییدن مییدت زمییان الزم ،جیی

نییور )(OD

نمونیییهها ار طیییو میییوج  600نیییانومتر بیییا اسیییتگا

بییین آغازگرهییا وجییوا ااشییته باشیید ،از کاوشییگر بییرا

اسییپکتروفتومتر انییداز گیر شیید کییه 0/3و  0/6بوانیید و

ارستی انجام واکنش است اا میشیوا .نتیایج بییان ژن بیا

هرکدام ار زمیان نیا

نیوا برااشیت شیدند .م لیو

آزمییون تییی 10ج ییت و نرمافییزار ( SPSSنسییخۀ  16و

شاهد 9همان م یطکشت  LBمیایا بیدون بیاکتر بیوا.

 Excelبررسیییی شیییدند .ضیییدوا اطمینیییان بیییرا تمیییام

اسییتخراج  RNAنمونییهها یااشیید مطییاب اسییتورعمل

آزمایشها  95ارصد و  P<0/05ار نظر گرفته شد .بییان

کیت  RNeasy Plus Mini Kitانجیام شید .ار راسیتا

بیش از  ،2بیشبیان بوا (. P<0/05

اطمینانیافتن از آلوا نبوان نمونیهها  RNAبیه ،DNA
جدو

واکنش  PCRبهمنظور تک یر ژن  rpoSبیرا هرکیدام از
نمونهها انجام شد و اما اتصیا آغازگرهیا ژن rpoS

برابییر  55بییوا .جیی
نلییییو

نییور و غلظییت  RNAو میییزان

آن ار هریییییک از نمونییییهها بییییا اسییییتگا

اسییییپکتروفتومتر ( UV/Visibleبیییییوکروم انگلسییییتان
انیییداز گیر شییید .بیییهمنظور سییینتز  cDNAاز کییییت
یکتییاتجهیز ™(Reverse Transcriptase) RevertAid

شد .ج

نور و غلظیت  cDNAو مییزان نلیو

مدت

تعداا

زمان(اویقه/ثانیه

ارنه
1

مرضله

ارجهضرارت

واسرشتگی اولیه

95

 3اویقه

واسرشتگی

94

 30ثانیه

35

اتصا آغازگر

55

 30ثانیه

35

بسط

72

 30ثانیه

35

بسط نهایی

72

 5اویقه

1

جدو

است اا و تمام مراضل کار طب اسیتورعمل کییت انجیام
آن

 -3شرایط امایی بهینۀ PCR

 -4شرایط امایی بهینۀ Real time PCR

مدت

تعداا

زمان(اویقه/ثانیه

ارنه
1

مرضله

ارجهضرارت

ار هرییییک از نمونیییهها بیییا اسیییتگا اسیییپکتروفتومتر

واسرشتگی اولیه

95

 5اویقه

( UV/Visibleبیییوکروم انگلسییتان انییداز گیر شیید و

واسرشتگی

95

 10ثانیه

40

اتصا آغازگر

55

 15ثانیه

40

بسط

72

 20ثانیه

40

سپ

 PCRبرا نمونۀ  cDNAار شیرایط امیایی بهینیه

بییرا ژن  rpoSانجییام شیید تییا پیی از مشییاهدۀ بانیید
انتصاصییی ضاصییل از تک یییر  cDNAرو ژ آگییارز،

ذو

65-97

برا هر ارنه
5ثانیه

-
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انداز

rpoS

رو

 PCRو ژ الکتروفیییورز بیییهمنظور بررسیییی و

نما 100 bp

تعییییین کمییییت و کی ییییت  RNAو آلوا نبیییوان RNA

استخراجشد به  DNAاست اا شد .نتایج ،هیچ بانید را
نشان ندااند کیه گوییا

آلوا نبیوان نمونیهها بیه DNA

ژنومی است .آغیازگر است اا شید ار واکینش  PCRبیه
ژن  rpoSمربوه بوا (شکل . 1

300 bp
200 bp
100 bp

147 bp

انداز نما

1kb

شکل  -2تجزیهوت لیل ژ
انداز نما 100ج ت باز

الکتروفورز  cDNAسنتزشد با

(ااهک او  .ااهک اوم به نمونۀ

 cDNAمربوه است.
500 bp
250 bp

ارزیابی کمّی تیییرات بیان ژن  rpoSبیه رو

Real

 time PCRار سویهها جهشیافته و تیپ وضشی انجام
شید .پی از تنظییم و بهینییهکران شیرایط ،من نییی تک یییر

شکل  -1نتیجۀ  PCRآلوا نبوان  RNAاستخراجشد به .DNA
ااهک اوم و سوم به نمونهها  RNAمربوه است.

نمونهها بررسی شد کیه افیزایش سییگنا ها فلورسین
ساطاشییید از رنیییر سیییایبرگرین را هنگیییام پیشیییرو
ارنهها واکنش مشخ

کرا و با رسم نیط آسیتانه،

بررسی غلظت RNAهیا استخراجشید بیا اسیتگا

ارنۀ آستانه ( Ctبرا هریک از نمونهها م اسیبه شید؛

اسپکتروفتومتر ار طو موج  260نانومتر انجام شید .کیل

من نی تک یر ژن  rpoSار شکل  3نشان ااا شد اسیت.

RNAها استخراجشد غلظت مناسبی ااشیتند و نسیبت

نقطۀ ذو ژن نیز انداز گیر شد کیه بیرا  rpoSبرابیر

) A260/A280 (Absorptionبرا تمام نمونهها مناسیب

 86ارجییۀ سییانتیگراا بییوا (شییکل  . 4باتوجهبییه نتییایج

و غلظت  cDNAار هریک از

نمواارهییا و تجزیییهوت لیلها من نییی اسییتاندارا و Ct

نمونهها مناسب و نسبت  A260/A280برابیر بیا  1/8بیوا.

واکینش  Real time PCRنمونییۀ جهشیافتیه ،سیینجش

شییکل  ،2نتیجییۀ  PCRیییک نمونییه  cDNAبیییرا ژن

نسبی بیان ژن به رو

فافل ( 9انجام شد؛ میزان بییان ژن

مطالعهشییید را رو ژ آگیییارز  2/5ارصییید مشیییخ

ار جدو  5ایید میشیوا کیه مییانگین سیه بیار تکیرار

میکند که باتوجهبه شدت باند میتیوان بیهطور کی یی از

آزمییایش اسییت و میییزان نطییا کمتییر  10ارصیید اسییت.

سنتز  cDNAاطمینان یافت.

کارایی هر واکنش بین  0/9تا  1/1بوا.

و بیش از  1/8بوا .ج

فصلنامه علمی زیستشناسی میکروارگانیسمها ،سا نهم ،شمار  ،33بهار 1399
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مقایسۀ بییان ژن ار هرییک از نمونیهها جهشیافتیه

اعداا  0/3و  0/6که روبیهرو هیر سیویه ار جیدو

نسبت به تییپ وضشیی بیا نرمافیزار ( SPSSنسیخۀ  16و

نوشته شد اند ،نمونههاییاند که  ODآنها بیهترتیب برابیر

 Excelانجام شد .بیان بیش از  ،2بیشبیان ار نظیر گرفتیه

با  0/3و  0/6است.

شد (. P<0/05
بحث و نتیجهگیری
سیگما  38ییا  ،RpoSفیاکتور اسیت کیه ار ضالیت
گرسنگی ،کاهش سرعت رشد مانند فیاز سیکون ،امیا
کم و اسیدیتۀ کم ار ضالت اسیید سیبب افیزایش بییان
تعییداا از ژنهییا ضییرور میشییوا و تنظیمکننییدۀ
مرکز ار پاسر به تنش است .سه نیوع پاسیر ژنهیا بیه
افزایش بیان  rpoSگزار

شد است:

ژنهایی که بیان آنهیا بیهطور نطیی بیا افیزایش بییان
نی تک یر واکنش  Real time PCRژن rpoS

شکل  -3من

 rpoSافزایش مییابد؛ برا نمونه osmY ،کیه کدکننیدۀ
پروتئینی است که با پاسر اسمز و فعالییت تیانوراگی
پروتئین مرتبط است.
ژنهایی که بیان آنهیا بیهطور اشیمگیر بیا افیزایش
بیان  rpoSافزایش مییابد ،ولی این افیزایش بییان نطیی
نیست (ضساس ؛ مانند  astAبا فعالیت کاتالیزور .
ژنهایی که بیان آنها به میزان ناایز تییییر مییابید؛
مانند  gadCکه ار مقاومت اسید فعالیت اارا (. 11
ار شرایط نا  ،جیایگزینی سییگما  38ار سیانتار
آنزیم رونویسی میتواند بیه روشنشیدن ژنهیایی منجیر

شکل  -4من نی ذو

 Real time PCRژن rpoS

شوا که ژن  recFازجملیۀ آنهیا بیه شیمار میآیید (. 13
پروموتر اصیلی  rpoSارون ژن  nlpDویرار اارا کیه ار

جدو  -5بیان نسبی ژن  rpoSار سویۀ تیپ وضشی و جهشیافتۀ با
مقاومت زیاا به سیپروفلوکسازین
مقدار ( Pمعنااار آمار

اشریشیا کلی با نام  rpoSp1شنانته میشوا .عوامل میثثر
بر بیان  rpoSشامل نانوااۀ  TetRاست که مستقیماً سبب

سویه

بیان نسبی

)MG1655(0.3

1

-

)MG1655(0.6

1/01

0 /3

 GacA/GacSنیز سبب افزایش بیان  rpoSمیشیوند ،امیا

)PM1(0.3

1/26

0/06

)PM1(0.6

1/49

0/15

نیسیت ایین کیار را بیهطور مسیتقیم انجیام

تنظیییم  rpoSو افییزایش آن ار فییاز سییکون میشییوند.
هنوز مشیخ
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میاهنیید یییا غیرمسییتقیم ppGpp .نیییز بیییان  rpoSرا القییا

نکتییه پییی بییرا شیید اسییت کییه  rpoSکنتییر بیییان

میکند و اضتماالً این کار را با کنتیر سیطوح فسی ات و

پروتئینهییا تنشییی  OsmYو  Dpsرا از طریی تیییییرات

مسییدواکران فسیی اتار نارجسییلولی 11انجییام میاهیید.

بیانی  CspCو  CspEبر عهد اارا (. 17

 cAMP–CRPتنظیم من یی  rpoSرا بیر عهید اارا و ار
مقابییل BarA ،سییبب تنظیییم آن بییهطور م بییت میشییوا.

یافتهها

پژوهش ضاضر نشیان ااانید بییان ژن rpoS

ار فاز نمایی (اوایل و میانیۀ فیاز ار جهشیافتیه افیزایش
نسبت به سویۀ تییپ وضشیی نیدارا (P>0/05

 UvrYبهواسطۀ  BarAفس ریله و سبب تنظیم من ی یا بیه

معنااار

عبارتی ،کاهش بیان  rpoSمیشیوا و ت رییک  BarAرا

که این مطلب ار سویۀ جهشیافته نشان میاهد افیزایش

نیز بر عهد اارا (. 14

بییییییان ژن  recFار جهشیافتیییییهها مقیییییاوم بیییییه

انانیییییه ژن  rpoSار جهشیافتییییۀ مقییییاوم بیییییه

سیپروفلوکسازین ار این مراضل فاز نمیایی نمیتوانید بیه

سیپروفلوکسازین افزایش بیان یابید ،ایین اضتمیا وجیوا

 rpoSوابسته باشد و بیان آن به سییگمافاکتور فیاز نمیایی

اارا که افزایش بیان ژن  recFناشی از افزایش بییان ایین
ژن نیییز باشیید .ار برنییی پژوهشهییا ثابییت شیید اسییت
آنتیبیوتیکهیا

هنگامی که سلو بیاکتر ار معیر

(سیگما  70وابسته است .ار مطالعها که کوجییک 17و
ونتور

18

ار سا  2001رو باکتر

Pseudomonas

 aeruginosaانجام اااند ،رشد آهسته و رونویسی پییش

اکسیداتیو ورار میگیرا ،سیستم  SOSنیز فعیا میشیوا.

از موعد  rpoSار اوایل فاز نمیایی نشیان ااا شید ( 18؛

بیان بیشتر  rpoSار شرایطی همیون فقیر میواا غی ایی و

البته این بیاکتر بیهطور ذاتیی بیه آنتیبیوتیکهیا مقیاوم

تیینش اکسیییداتیو بییرا بییاکتر گییرم من ییی Vibrio

است.

 choleraeپیشبینی شد است ( 14؛ همینین زمانی که

نتایج پژوهش ضاضر ،افزایش بیان  rpoSرا ار اواییل

پرتیواهی اشیعۀ UV

و میانۀ فاز نمایی نشان ندااند؛ ارنتیجه ،بیه نظیر میرسید

وییییرار میگیییییرا ،آسیییییب بییییه  DNAسییییبب ایجییییاا

افییزایش بیییان  recFار اییین مراضییل از طریی پروموتییور

تکرشیتههایی ار سیانتار آن میشیوا کیه متعاوییب آن،

اپییرون باشیید و تیمییار بییا سیپروفلوکسییازین سییبب ایجییاا

سیسییتم  SOSو  rpoSبییهطور جداگانییه فعییا میشییوند

شرایطی مشابه با فاز سکون نمیشوا.

باکتر

اشریشییا کلیی ار معیر

( . 15ار پاسیییر بیییه شیییرایط اسیییید  rpoS ،و ،DsrA
 ArcZ ،RprAشرکت اارند کیه نقیش ایین سیه sRNA

( ArcZ ،RprA ،DsrAار اییین مسیییر هنییوز مشییخ
نیست ،اما آنیه واضح است ،نقش کلیید  rpoSاسیت؛
همینییییین افییییزایش بیییییان  rpoSار

سپاس زاری
از اانشگا شهرکرا برا ضمایت از پیژوهش ضاضیر
سپاسگزار میشوا.

Salmonella

 typhimuriumار شرایط اسید مشاهد شد است کیه
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