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ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﻓﺎژ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺷﺮﻳﺸﻴﺎ ﻛﻠﻲ ﺳﻮﻳﻪ
 O157:H7از ﺧﺎك ﻛﺸﺎورزي
ﺳﻴﺪه اﻟﻬﺎم رﺿﺎﺗﻮﻓﻴﻘﻲ ،*1ﻛﺒﺮي ﻛﻮه ﻧﺸﻴﻦ ،2اﻣﻴﺮ ﺗﺎج ﺑﺨﺶ

2

 .1اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﺑﺨﺶ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ،ﮔﺮوه زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ،داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ،داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز ،اﻫﻮاز ،اﻳﺮان
 .2ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ،ﺑﺨﺶ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ،ﮔﺮوه زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ،داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ،داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز ،اﻫﻮاز ،اﻳﺮان
ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ 15 :ﺗﻴﺮ 1392

ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش 19 :ﺷﻬﺮﻳﻮر 1392

ﭼﻜﻴﺪه
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﻓﺎژ درﻣﺎﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚﻫﺎﺳﺖ.
ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻓﺎژ درﻣﺎﻧﻲ داراي ﻳﻚ ﺳﺮي ﻣﺰاﻳﺎ اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ روﺷﻲ ﺑﺴﻴﺎر اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ،ﻣﻮﺛﺮ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺘﻲ
ﺑﻴﻮﺗﻴﻚﻫﺎﺳﺖ .ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي ﻓﺎژﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺷﺮﻳﺸﻴﺎ ﻛﻠﻲ

O157:H7

ﺑﻮد .ﺑﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزي ﻓﺎژ از

ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺧﺎك ،ﺧﺎك ﻛﺸﺎورزي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﻮد ﺣﻴﻮاﻧﻲ و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.از روش ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻘﻄﻪ اﻳﻲ و ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻛﺸﺖ دو
ﻻﻳﻪ آﮔﺎر ﻧﺮم ﺑﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزي ﻓﺎژ و ﺑﺮاي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﺎژ از ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .اﺧﺘﺼﺎﺻﻴﺖ ﻓﺎژ ﺟﺪا ﺷﺪه ﻧﻴﺰ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ .ﻓﺎژ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺷﺮﻳﺸﻴﺎ ﻛﻠﻲ  O157از ﺧﺎك ﻛﺸﺎورزي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﻮد ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺟﺪا ﺷﺪ .اﻳﻦ ﻓﺎژ ﭘﻼكﻫﺎي ﺷﻔﺎﻓﻲ ﺑﻪ
ﻗﻄﺮ  0/3-0/2 mmروي ﺑﺎﻛﺘﺮي اﻳﻲ ﻛﻠﻲ  O157اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﺮد وﻟﻲ روي دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻫﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮي ﻧﺪاﺷﺖ .ﺗﻌﺪاد ﻓﺎژ 3×104 PFU/ml
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ .وﻳﺮونﻫﺎي ﻓﺎژ ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ .از ﻓﺎژ ﺣﺎد ﺟﺪا ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل
ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﻳﻲ ﻛﻠﻲ  O157در ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﻳﺎ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎزه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ،ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ روي دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎي ﻓﻠﻮر و ﻳﺎ
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا ﺗﺎﺛﻴﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي :ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﻓﺎژ ،اﺷﺮﻳﺸﻴﺎ ﻛﻠﻲ ،O157:H7 ،ﺧﺎك ﻛﺸﺎورزي.
٭ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل :ﺳﻴﺪه اﻟﻬﺎم رﺿﺎﺗﻮﻓﻴﻘﻲ
آدرس :ﺑﺨﺶ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ،ﮔﺮوه زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ،داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ،داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز ،اﻫﻮاز ،اﻳﺮان .ﺗﻠﻔﻦ3330010-19 (3594) :

ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚe.tofighi@scu.ac.ir :
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ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺗﻜﺜﻴﺮ در داﺧﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﻋﻔﻮﻧـﺖﻫـﺎ را

روش اﺳــــﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﻓﺎژﻫــــﺎ ﺑــــﺮاي درﻣــــﺎن

رﻳﺸﻪ ﻛﻦ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﻲ در ﻋﻤـﻖ ﺑﺎﻓـﺖﻫـﺎ ﻧﻔـﻮذ

ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻗﺒـﻞ از ﻛﺸـﻒ آﻧﺘـﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴـﻚﻫـﺎ

ﻣــﻲﻛﻨﻨــﺪ .در ﺿــﻤﻦ ﻓﺎژﻫــﺎ ﺑــﻪ ﻋﻠــﺖ اﻳــﻦ ﻛــﻪ ﻓﻘــﻂ در

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ ،وﻟﻲ ﭘﺲ از ﻛﺸﻒ ﭘﻨﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ و ﺳﺎﻳﺮ آﻧﺘـﻲ

ﻣﻴﺰﺑﺎنﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺧﻮد رﺷـﺪ و ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ ،ﺑـﺎ

ﺑﻴﻮﺗﻴﻚﻫـﺎي وﺳـﻴﻊ اﻟﻄﻴـﻒ ،ﻛـﺎرﺑﺮد آﻧﻬـﺎ ﻛـﻢ ﻛـﻢ ﺑـﻪ

ﻣﺮگ ﺗﻤﺎم ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎي ﺣﺴﺎس ،ﻓﺎژﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑـﻪ ﺳـﺮﻋﺖ از

ﻓﺮاﻣﻮﺷــﻲ ﺳــﭙﺮده ﺷــﺪ ) 1و  .(6ﻇﻬــﻮر ﺑــﺎﻛﺘﺮيﻫــﺎي

ﺑﻴﻦ ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ )1و .(14اﺷﺮﻳﺸﻴﺎ ﻛﻠﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﺑﻪ دﺳـﺘﻪﻫـﺎي

ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ آﻧﺘـﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴـﻚﻫـﺎ و از ﻃﺮﻓـﻲ دﻳﮕـﺮ

ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ اﺷﺮﻳﺸﻴﺎ ﻛﻠـﻲ

اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﻤـﺎران دﭼـﺎر ﺗﻀـﻌﻴﻒ ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ ﻣﻮﺟـﺐ

اﻧﺘﺮوﻫﻤﻮراژﻳﻚ ) Enterohemorrhagic Escherichia

ﻛﺎﻫﺶ ﻛﺎراﻳﻲ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚﻫﺎ در درﻣـﺎن ﻋﻔﻮﻧـﺖﻫـﺎي

 (EHEC) (coliﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪﻋﻠﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ

ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﺎژ درﻣﺎﻧﻲ روﺷﻲ ﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻋﻠﻴـﻪ

ﺑﻪ آن اﺷﺮﻳﺸﻴﺎ ﻛﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه وروﺗﻮﻛﺴـﻴﻦ )(VTEC

اﻧﻮاع ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎ و ﺑﻪ وﻳﮋه ﻋﻔﻮﻧﺖﻫـﺎي ﻣﻘـﺎوم ﺑـﻪ درﻣـﺎن

) (Verocytotoxin producing E. coliو ﻳـﺎ STEC

ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﻓﺎژﻫﺎ ﺑـﺮﺧﻼف آﻧﺘـﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴـﻚﻫـﺎ ﺑﺴـﻴﺎر ارزان

) (Shiga Toxin- producing E. coliﻫــﻢ ﮔﻔﺘــﻪ

ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻮده و ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه ﻫﺴـﺘﻨﺪ.

ﻣــﻲﺷــﻮد .ﻳﻜــﻲ از ﻣﻬﻤﺘــﺮﻳﻦ ﺳــﺮوﺗﻴﭗﻫــﺎي اﻳــﻦ ﮔــﺮوه

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑـﻮده و ﺑـﺮاي

اﺷﺮﻳﺸﻴﺎ ﻛﻠـﻲ  O157:H7اﺳـﺖ ﻛـﻪ در دﻫـﻪﻫـﺎي اﺧﻴـﺮ

درﻣﺎن از ﻫﻤﻪي روشﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﺟﻤﻠـﻪ داﺧـﻞ

ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﭼﻨﺪﻳﻦ اﭘﻴﺪﻣﻲ و ﻣﺮگ و ﻣﻴـﺮ در دﻧﻴـﺎ ﺑـﻮده

ﻋﺮوﻗﻲ ،ﻋﻀﻼﻧﻲ ،ﺧﻮراﻛﻲ و ﺣﺘﻲ داﺧﻞ ﻣﻐﺰي ﻣﻲﺗﻮان

اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺑـﺎﻛﺘﺮي در ﺑﺴـﻴﺎري از ﻣـﻮارد ،ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺷـﻴﮕﻼ

اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ اي ﭘﺎﻳﻴﻦ از

ﺑﻮده و ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺳﻤﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﺷﻴﮕﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ) (stxﺗﻮﻟﻴﺪ

ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺗﺨﻠﻴﺺ اﺳـﺖ .از

ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻣﺤﻞ ﺑﻴﻤﺎريزاﻳﻲ اﺷﺮﻳﺸﻴﺎ ﻛﻠـﻲ  O157:H7روده

ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آن را ﻧﺪارﻧـﺪ،

ﺑﺰرگ ﺑﻮده و ﺑﻴﻤﺎري اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﻣـﻲﺗﻮاﻧـﺪ ﻳـﻪ ﺻـﻮرت

و ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑـﺮ آﻧﻬـﺎ ﭘـﺎﻳﻴﻦ اﺳـﺖ ) 5 ،4و

ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ ،اﺳﻬﺎل ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ ،اﺳـﻬﺎل ﺧـﻮﻧﻲ ،ﻛﻮﻟﻴـﺖ

 .(12ﻓﺎژﻫــﺎ از ﻧﻈــﺮ ﺗــﺎﺛﻴﺮ ﺑــﺮ روي ﺑــﺎﻛﺘﺮيﻫــﺎ ﺑﺴــﻴﺎر

ﻫﻤﻮراژﻳﻚ ،ﺳـﻨﺪرم اورﻣـﻲ ﻫﻤﻮﻟﻴﺘﻴـﻚ در ﻛﻮدﻛـﺎن و

اﺧﺘﺼﺎﺻــﻲ ﻋﻤــﻞ ﻣــﻲﻛﻨﻨــﺪ؛ ﺑــﻪ اﻳــﻦ ﺗﺮﺗﻴــﺐ ﻛــﻪ ﻓﻘــﻂ

ﭘﻮرﭘﻮرآي ﺗﺮوﻣﺒﻮ ﺳﻴﺘﻮﭘﻨﻴﻚ ﺗﺮوﻣﺒﻮﺗﻴﻚ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن

ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎريزا را ﻫﺪف ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ ) .(9ﺑـﺮاي ﻫـﺮ

ﺑﺎﺷــﺪ ) .(13در اﻳــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﻓﺎژﻫــﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻــﻲ اﻳــﻦ

ﺑــﺎﻛﺘﺮي ﺑﻴﻤــﺎريزا ﺣــﺪاﻗﻞ ﻳــﻚ و ﻳــﺎ ﺗﻌــﺪاد ﺑﻴﺸــﺘﺮي

ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺷﺪ.

ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﻓﺎژ ﻛﺎﻣﻼ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣـﻲﺗـﻮان از
آن ﺑــﺮاي درﻣــﺎن اﺳــﺘﻔﺎده ﻧﻤــﻮد .در ﺣــﺎﻟﻲ ﻛــﻪ آﻧﺘــﻲ

ﻣﻮاد و روش ﻛﺎر
ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﻓﺎژ

ﺑﻴﻮﺗﻴﻚﻫﺎ ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺗﻌـﺪاد زﻳـﺎدي از ﺑـﺎﻛﺘﺮيﻫـﺎ را از

ﺑــﺮاي ﺟﺪاﺳــﺎزي ﻓــﺎژ از ﻓﺎﺿــﻼب ،ﺧــﺎك و زﻣــﻴﻦ

ﺑﻴﻦ ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚﻫﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫـﺎي

ﻛﺸﺎورزي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﻮد ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑـﺮداري ﺷـﺪ.

ﻣﻔﻴﺪ روده ﻛﻪ ﻣﺰﻳﺖﻫﺎي زﻳـﺎدي ﺑـﺮاي اﻧﺴـﺎن دارﻧـﺪ ،از

ﻣﻴﺰان  10ﮔﺮم ﺧﺎك از ﻋﻤﻖ  10cmﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ .از

ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ و ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎي ﻣﻀﺮ ﺷـﺮوع ﺑـﻪ ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ

ﻫﺮ ﻣﺤﻞ ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮﻧـﻪﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻫـﻢ

) .(9از دﻳﮕﺮ ﻣﺰﻳﺖﻫﺎي ﻓﺎژﻫﺎ اﻳـﻦ اﺳـﺖ ،ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ

ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪ .از ﻓﺎﺿﻼب ﻧﻴﺰ ﺳـﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺮ ﻛـﺪام 10cc

جداسازی باکتریوفاژ اختصاصی باکتری اشریشیا کلی سویه39 ...

تهیه شد ..نمونهههه روص هب ا ت هناگادج       توسط ه نوا

نورد   

همرژن و سپس به آنها مقداری آب اض و دش هفا

سطح کشت کاب ینمچ  ت یر     اشریش لک ای

یی ییی O157:H7

چکانده شد .در صورت وجود ف هدش رتلیف عیام رد ژا     

فالکونهای  45 ccریخته شد .نمونهها به مدت  10دقیقه

یشد (.)11
نقاط شفاف در محیط کشت باکتری ایجاد م 

مایع رویی برداشت ش ب هلحرم نیا زا .د ه ب دع یمامت       

که کت یا   
 )overlay techniqueجهت مشاهده پالک ک

فراین دد ده دوه ریز رد یگدولآ زا یریگولج یارب ا            

استفاده شد .بدین ترتیب که ابتدا از باکتریوفاژ با کمک

با سرعت  0009 rpmدر دم یا

 4◦Cس ندش ژوفیرتنا د و 

میکروبیولوژی و کنار شعله انجام پ ییور عیام .تفریذ    

از فیلترهیا     0/ 45 µmعب اد رو د رذ ات ه ات ر زی

و قلعم       

باکتریهایی که نمیتوانند از این فیلتر عب نک رو ن ادج د    
0/22 µm

شوند .سپس مایع رویی مجدد تلیف اب ا ررر رررره یا

4◦C

فیلتر کرده و مایع حاوی فاژ درون یخچال با دم یا

از تکنی یال ود راگآ ک هههههه ه آگرا    نرمم م ( Soft agar

ته یا
بافر نمک منیزیوم سولفات است قر لیر تت تت

 10 ˉ1تا

 10 ˉ6تهیه شد .سپس  001µLاز ه لول هب تقر ر هههه هههههه یا

استریل محتوی  005µLباکتری اشریشیاا کلییی O157:H7

انتق تدم هب و هداد لا     

 10دقیق ژاف بذج تهج ه

دمای  73◦Cانکوبه شد (2و.)11

رد       

به دور از نور نگهداری شد .بهمنظور غنی سازی ف ژا  ،،از

سوسپانسیون باکتری -فاژ به لولهههه یوتحم یا    3ml

محیط لوریابرتانی حاوی  5میلی مول)LBM( MgSO4

س  باذم راگآ تفا (((((( ( + LBMآگرا     0/ 75درص )،د   

است پ .دش هداف رررر ررگن یرتکاب صلاخ ه        اشرش لک ای یییی یی
 O157:H7در مح طی

 LBکشت ش هداد  دد ددد و در دم یا

 73◦Cبه مدت  16س ش هبوکنا تعا ددد دددد (س یرتکاب شو   

اشرشیا کلی  O157:H7از دانشکده دامپزشکی دانش هاگ

تهران دریافت شد) .سپس از باکتری کشت مجدد هیهت    

شد تا کدورت محیط کشت به کدورت نیم مک فارلند

انتقال داده ش تعرس هب ندرک طولخم زا دعب و د

رب    

   

سطح پلیتهای محتوی پایهآگار  LBMاز پ هدامآ شی   

شده پخش شد .پلیتها به مدت  24ساعت در انکوباتور
که داجیا یا   
 73◦Cانکوبه شدند .در مرحله آخ الپ ر کک کک
شده از نظر مورفولوژی و تعیین واح کالپ شرامش د    
( )PFUمورد بررسی قرار گرفتند .بع ،قوف لحارم زا د

برسد که معموال این زم کاب یارب نا ت یر     اشرش ششیا کل للی

تایید نهایی با استفاده از میکروس ینورتکلا پوک    TEM

ح یوا     1ccاز مح ود رد یرتکاب یواح تشک طی ره        

آزمایش ویژگی باکتریوفاژ

 2/5ساعت است .ده سی سی از مایع فیلتر شده ب نلرا ه   

رشد نیم مک فارلند و  001سی سی مح طی

 LBMت هزا

انتقال داده ش اد رکیش روتابوکنا رد طیحم .د ر با رود 

 011rpmدم یا     73◦Cب تدم یار       81س تعا   

   

انکوبه   

گشت تا باکتریها توس رارق تنوفع دروم یاهژاف ط      
گرفته و باکتریوفاژ مورد نظر تکثیر یابد .بعد از گذشت

زم نا     81س تشک طیحم تعا

ناس ت طسوت و ژوفیر

      

فیلترهای  ./22µmفیلتر شد تا فاژ خالص شود ( 2و .)11

جهت مشاهده حضور فاژ ،از روش نقطه ایی ( Spot

 )assayاستفاده شد .ده میکرولیتراز مایع فیلتر شده روی

صورت گرفت ( 2و .)11

باکتریهایی که برای تست اختصاصیت استفاده شد

یهای است هک درادنا   
شامل دو دسته بود .دسته اول باکتر 
ش لما

ال دیس رتنا ی ی
ی
اشریشیا ا کلییی س هیو  ،DH5αش گی ال ال

( ،)PTCC 1188استکولیفا وکو وئروا س سسسس

س ( PTCC

 ،)1431سودوموناس آئروژین زو اا ( )PTCC 1562ب .دو
دسته دوم باکتریهای بیماریزا که از افراد و یا حیوان تا

بیمار جدا شده بود که ش اب ود لما کک کککتری اشریشیا ا کل للی

جدا شده از عفونت ادراری ،دو ب رتکا ییی اشریشیا ا کلییی

 49نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی /دوره نهم ،شماره دوم ،2931 ،پیاپی 72

فلور دستگاه گوارش انس ،نا س ویروم یفیت النوملا ممم مممم و
پروتئوس ولگاریس جدا شده از دام بیمار بود.

مشاهده فاژ با میکروسکوپ الکترونی

گآمی یفنم یز   
جهت مشاهده ساختمان فاژژژ ،از رنگ گ

استات لیناروا        %2است دتبا .دش هداف ا ااااا ا نمون هه هگی زا یر   

حاشیه پالکها بصورت جداگانه ،انجام شد .نمونهها در
آب روی الم حل شد .یک گرید مس یور ی

 20 µlف ژا

حل شده در آب ،به مدت  4دقیقه قرار داده شد .پس از
اتمام مرحله فوق ،با کاغذ صافی اضافهی نمونه گرفت و ه

کهای ایجاد شده توسط فاژ در روش
تصویر  :1پال 
جداسازی نقطه ایی

هر گرید ،جهت رنگآمیزی ب دم ه ت یقد ود  ق یور ،ه    

 40 µlاستات اورانیل  %2قرار گرفت ( 8و  .) 10نمونهههها

با میکروس نورتکلا پوک یی ییی Leo906E, Zeiss, ( TEM

 )Germanyمشاهده شدند.
نتایج

در این پژوهش باکتریوفاژه کاب یصاصتخا یا ت یر    

اشرش لکای یی ی  O157:H7جداس ش یزا دددد د (شک للل ها یی ی
1و .)2بهت  یزاسادج یارب ناکم نیر ا رتکاب نی ی ژافو             

خاک کشاورزی همراه با کودهای حیوانی بود و این در
حالی است  ژافویرتکاب هک  ا نیا یصاصتخ  یرتکاب از    

  

تصویر :2فاژ مشاهده شده با میکروسکوپ الکترونی (اندازه خط
یباشد)
کش  005 nmم 

فاضالب جدا نشد .اختصاصیت باکتریوفاژ مورد ن اب رظ   

بحث و نتیجهگیری

محیط کشت هیچ کدام از این باکتریه داجیا کالپ ا    

که ب نایم رد ا ا رتک یییییی یه زیرامیب یا ا فتسا  ا زا هد       
بیوتی کک 

استفاده از باکتریه .دش یسررب هدش رکذ یا

رد ژاف       

نک و ژاف دوجو .در آ لکش نینچه ن اااااااااا ا اااا اااز طریق    

میکروسکوب الکترونی  METمورد بررسی قرار گرفت

در چن مواقم شرتسگ اب ریخا لاس دت هب 

یتنآ     

           

باکتریوفاژه  ا ا  هب دنمدوس یرم ن م رظ یییییییییییی ییرس ژاف زا .د     

درمانی میتوان به عن رد یبناج یشور ناو

یتنآ رانک      

(شکل  .)3میزان پارتیکل ویروس لیم ره رد ی ی ل  ی زا رت   

یه قم یا اا اااوم ب نامرد ه   
بیوتیکها برای مقابله ب رتکاب ا یی یی

میکروسکوپ الکترونی این فاژ دارای س تسیب نامتخا   

باکتریها که اولین مرحله عفونت ف هب یگتسب تسا ژا    

نمونه برابر  3× 10 4 PFUمحاسبه شد .با توجه به تص ریوا

وجهی و دارای دمی کوتاه میباشد .ان رد ژاف نیا هزاد   

یباشد.
حدود  20 0nmم 

است بذج .درک هداف ف اااااااا اااژ ( )Adsorptionب حطس ه     

وجود گیرنده بر روی سطح دی راد یرتکاب هراو دد ددد (.)11
گیرنده فاژ معم یرتکاب رد الو    اشریشیا ا کلییی ،لی یلپوپ

ساکارید غشاء خارجی است پیل نیا  .ی رد د

مختل وافتم ف تاست نیا یاهژاف لیلد نیمه هب و

یوس هههه هههههه یا
        

     

جداسازی باکتریوفاژ اختصاصی باکتری اشریشیا کلی سویه...

باکتری هم متنوع است و میتواند به صورت اختصاصی

ی اشریشیا ا
 Hudsonو همکاران برای زدودن ب رتکا ی ی

عمل کند ( .)11اضافه کردن نمک منیزیوم به اتصال فاژ

کل یی ی  O157از گوشت ف زا ماخ  اژ خا ت نیا یصاص           

به یونهای کلسیم و ی  مویزینم ا دد دددارد ( .)3اگ یرتکاب ر   

شده بود مربوط ب هداوناخ ه    می دیریو و هه ههه

یکند زیرا فاژ ب زاین لاصتا یار    
به سطح سلول کمک م 
لیپو پلی ساکارید سطحی خود را از دست بدهد یا دچار

تغییر شود دیگر فاژ توانایی اتص کاب هب لا ت  یر را درادن     
در نتیجه باکتری مقاوم شده و در مح کالپ تشک طی    

ایجاد نمیشود .باکتریوف  هدش ادج ژا در شهوژپ نیا      

95

باکتری استفاده کردند ( .)7فاژی ک ادج اهنآ طسوت ه     
Myoviridae

بوده است Tomat .و همکاران نیز برای حذف آلودگی
گوشت از فاژ استفاده کردند (  .) 16فاژی که توسط آنها

استفاده شد از مدفوع جدا ش .دوب هد     Tomatو جمعی
دیگر از همکاران از این فاژها برای از بین بردن ب یرتکا

یت زا ناو   
یباش م هک د یییییی ی
دارای چن م هژیو تیمها د یییییییی یی

اشریشیا کلی  O157در فرایندهای تخمیری شیر استفاده

فلور نرمال روده و همچنین ع  یبناج ضراوع مد ب یار     

اشریشیا ا کل للی  O157توس سسط

اختصاصیت آن و درنتیجه عدم عفونت یاز  ی یارب نآ     

کردند (  .) 15در این مطالعه بدون آسیب به باکتریه یا

شخص بیمار یاد کرد .علت اختصاصی بودن باکتریوف ژا

فاژ از بین رفت (  .) 15در مطالعه حاضر فاژ ای یرتکاب ن   

ج متحا هدش اد ا دنریگ دوجو ال هههههههههه هه ژاف نیا یا یور       

لی صتخا دیراکاس یلپوپ ا  یص ا م یرتکاب نی ییییییی ی یییی یییباش .د   

تصاویر میکروسکوپ الکترونی نشان میییده ژاف نیا د    
دارای ساختمانی بیست وجهی و نسبتا ب م گرز یی یییباش .د
البته برای شناسایی دقیق فاژ باید از روشهای مولک یلو

کمک گرفت .از فاژ جدا شده در این مطالع م ه یی یییت ناو

برای کنت کیژولویب لر ی رامیب یرتکاب نیا  ی هدافتسا از       

کرد .از راههای انتقال این باکتری به افراد آب و یا م داو
غذایی آل ویب لرتنک کمک اب .تسا هدو ل ژو ی ژاف یک   

    

میتوان بدون آسیب به کیفیت م کاب ییاذغ داو ت  یر را   

ح کاب .درک فذتری            اشریشی اااا ا کل یییی ی  O157در
نشخوارکنندگان ایجاد اسهال میکند (  .) 13ب هب هجوت ا    
این که فاژ حاد جدا شده اختصاصی ای تسا یرتکاب ن    

م یی یت د یارب نآ زا ناو رررر ررم الومعم .درک هدافتسا نا        

باکتریها به مرور زمان نسبت به آنتی بیوتیکها و فاژها

تخمیر کننده شیر ب یرتکا

از خاک غنی شده با کود حیوانی جدا شد در حالی که

از فاضالب و خاک ،فاژی جداس یارب هتبلا .دشن یزا     

یه و ددعتم یا ربص    
جداسازی فاژ نیاز به نمون رادرب ه یی یی

وحوص تسا ناوارف هل هب و ت زا یرادرب هنومن تسا ر               

محلهایی که امکان جداسازی ای زا تسا رتشیب ژاف ن

جمله فاضالب ،خاک غنی شده با کود حیوانی ،م عوفد

حیوانات نشخوارکننده خصوصا حیوانات مبتال به اس لاه

کلی باسیلی استفاده کرد .نمونه فاض هدش هدافتسا بال    
در این مطالعه کمتر آلودگی مدفوعی داشت الامتحا و    
این امر دلیل جدا نشدن فاژ از فاضال م ب یی ییباش نیدب .د   

یتوان
ترتیب با شناخت بهتر و کاملتر این فاژ جدا شده م 
از آن ب ف ناونع ه اژ مرد ا رانک رد ین
کها استفاده کرد.
بیوتی 

نآ زا هدافتساتی               

تقدیر وتشکر

با تشکر از حمایتهای مالی و معنوی دانشگاه شهید

مقاومت پیدا میکنند .اما با توجه به این که فاژ خود نیز

چم عبانم هیلک ،زاوها نار م  نیا یلا ت قیقح ا لحم ز                 

کها
مقاومت پیدا میکند درحالی که برای آنت یتویب ی کک کک

تامین شده است.

موج تسا هدنز دو اک هار ر  ییاه ر ارب ا ی نیا زا رارف               

این امر صادق نیست (.)11
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Abstract
Bacteriophage treatment offers a possible alternative to conventional antibiotic
therapy against multidrug-resistant bacteria. Phage therapy has already been proven
to be advantageous since it is more specific, accurate and potent than antibiotics. The
aim of this study was the isolation of E. coli O157:H7 specific phages. To isolate the
phage from the samples of soil, agricultural soil enrichment with animal manure, and
waste were investigated. Spot assay and soft agar overlay technique were used for the
isolation of phage. Electron Microscope was used for observation of phage structure.
Specificity of the phage isolated was investigated. E. coli O157 phage was isolated
from agricultural soil enrichment with animal manure. This phage produced clear
plaques (0.2 to 0.3 mm diameter) on E. coli O157 but not on the other tested bacteria.
The number of phage was calculated 3×104 PFU/ml. Phage virions were observed and
confirmed by TEM. The virulent phage isolated in this study may be used for
biocontrol of E. coli O157 in animals and fresh foods without compromising the
viability of other normal flora or food quality.
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