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 :چكيده

, اشعه ماورا، بنفش.استفاده مي شود , اغلب براي استريل آردن سطوح اجسامي آه توسط ساير روشها استريل نمي شوند  , (uv)اشعه ماوراء بنفش 
معلوم شده آه باآتريهاي پيگمان دار . باآتريايي موثري محسوب مي شود دبه عنوان يك عامل ض, به خاطر اثراتي آه برروي اسيد نوآلئيك ها دارد

مانند سراشيا مارسه سنس آه باسيلي از خانواده انتروباآترياسه مي باشد  . مقاومتر مي باشند ,در مقايسه با باآتريهاي بدون پيگمان  , uvنسبت به اشعه 
 مي باشد آه PTCC 1111در اين تحقيق باآتري به آاررفته سراشيا مارسه سنس با .مي آند آه پيگماني به رنگ قرمز به نام پرودي ژيوسين توليد 

در محيط آشت هاي /.) CC١(مك فارلند بطور مساوي  /. ٥ بعد از رساندن به آدورت ٣٧ oc آشت داده شد و آشت شبانه آنرا درTSBدر محيط 
يك گروه جهت توليد .  قرار داده آه اين پليتها به دو دسته تقسيم شدندuvعرض اشعه در م, نوترينت آگار آشت داده و آنها را در زمانهاي مختلف

دردو گروه بيشترين .سپس آلني ها شمارش گرديد ,  قرار داده شد ٢٤  hبه مدت) عدم توليد پيگمان( ٣٧  oc و گروه دوم در دماي٢٥ ocپيگمان در
بنابراين نتيجه مي .  تأثير آمتري برروي باآتريهاي پيگمان دار نشان دادuvاشعه , ثانيه ٦٠و٣٠ ثانيه بود و در زمانهاي ٢٤٠و١٢٠اثر در زمان هاي 

 . دخالت دارد  uvدر قدرت مقاومتشان نسبت به اشعه , گيريم آه احتماال توليد پيگمان در برخي از باآتريها
 :آلمات آليدي 
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Abstract: 

 
Ultraviolet light is used to sterilize surfaces of objects that cannot be sterilized by other methods. Ultraviolet light is 
effective as a bacteriocidal agent because of its effects on nucleic acids. Pigmented bacteria are more resistant to the 
effects of uv light than are nonpigmented bacteria. Such as Serratia marcescens that is a Gram-negative bacillus and 
classified in the family of Enterobacteriaceae and characterized by ability to produce a nondiffusible red pigment 
,called prodigiosin . In this study, Serratia marcescens PTCC 1111 was used, it has been incubated in TSB overnight 
at 37 oc then transfered 0.1 ml of the culture into a tube that contain 4 ml TSB , allowed the culture to incubate at 37 
oc until it matches the turbidity of the 0.5 McFarland standard. After adjusting the turbidity of the inoculum 
suspension to that of the standard 0.1 ml of this suspension dispensed on the NA and was exposured on the UV in 
differents times with two repeats. One group of these plates placed in 25 0c for produced pigment and another 
groupes of them incubated in 37 0c ( without production of pigment ). The most effective times were 120 and 240 sec 
for two groups , but 30 and 60 sec had less effect on the pigmented bacteria. This result was equal of our result, so the 
resistance of bacteria to UV depend the production of their pigment. 
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 :مقدمه 

يكي از عوامل فيزيكي ضد باآتريايي مي باشد آه اغلب برای استريل و ضدعفونی کردن آب در              ,  )uv( اشعه ماوراء بنفش  
ار می رود    سطوح و فضای اتاقهای ع,ساخت داروها  ه ک ين  ). Gascon et al.,1995( مل و آزمايشگاهها و غيره ب همچن

نفش  اوراء ب د,از اشعه م تفاده مي آنن اميدني اس اي آش ردن آبه تريل آ راي اس كuvاشعه .  ب يد نوآلئي رروي اس أثير ب ا ت ,  ب
 ). Bank et al., 1990 (خاصيت ميكروبكشي خود را اعمال مي آند 

ای     . شهای گوناگونی در برابر اين پرتو از خود مقاومت نشان می دهند            ميکروارگانيزمها با رو    ه مقاومت باکتريه از آن جمل
رد          ام ب وان ن ن اشعه را می ت ر اي ان دار در براب ه در سال     ). Cample and Maxcy, 1985(پيگم  ١٩٩٣طي تحقيقي ک

اوم نسبت به اشعه ماوراء بنفش ,  دارپيگمانيهاي رانجام گرفت مشخص شد که باکت   دون      تمق اي ب ا باکتريه د ت ان  رن پيگم
)Cample and Maxcy,1985(.    ان دار اي پيگم ن باکتريه انواده انتروباآترياسه مي       ,  يکی از اي رم منفي از خ باسيلي گ

ه سنس  يا مارس ام سراش ه ن د ب ام   ) Serratia marcescens(باش ه ن ي ب امحلول در آب اني قرمزرنگ و ن د  پيگم ه تولي آ
اکتری    ). Williams, 1983, Marks et al., 1999 (ی کند پرودی ژيوسين  م ن ب ی اي باعث بيشتر   , از نظر بيماری زاي

وني   ادر است پنوم د و ق ی باش تانی م ای بيمارس ا  , عفونته تان ي تري در بيمارس اران بس دوآارديت را در بيم اآتريمي و ان ب
د  اد , افرادي آه تزريقات داروهاي غير مجاز را دريافت داشته ان د ايج ذا بررسی مقاومت    , ) Balows et al., 1999(  آن ل

 .)Bank et al., 1990(حائز اهميت است , اين باکتری در شرايط پيگمان دار و بدون پيگمان
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 :مواد و روشها
 کشت TSB می باشد که در محيط کشت PTCC(1111)باکتری به کار رفته سراشيا مارسه سنس سويه ,  در اين تحقيق 

 ميلی ١/٠(,  مک فارلند به طور مساوی٥/٠ درجه سانتيگراد بعد از رساندن به کدورت ٣٧بانه آن را درداده شد و کشت ش
 .در محيط کشت های نوترينت آگار به صورت چمنی کشت داده شد ) ليتر

 آه در سقف دستگاه قرار دارد و UV در فواصل مختلف نسبت به المپ UVشدت پرتو , توسط دستگاه فتون متر 
 Sec(پليتها را در زمانهای مختلف .  اندازه گيري و مشخص شد/. ٢٥ J/m2sهمينطور فاصله مناسب براي شدت معادل 

اين زمانها  قرار داده که هر يک از/ . ٢٥ J/m2sماوراء بنفش با شدت  در معرض اشعه  ) ٠ – ٣٠ – ٦٠ – ١٢٠ -٢٤٠
در , درب پليت ها  باز بوده و دو پليت هم به عنوان شاهد رشد مثبت, در موقع پرتو افكني . ت با دو تکرار انجام گرف

 درجه ٢٥يک گروه جهت توليد پيگمان در دماي : اين پليتها به دو دسته تقسيم شدند .  قرار داده نشد UVمعرض پرتو 
بعد از اين .  ساعت قرار داده شد ٢٤به مدت ) ن عدم توليد پيگما(  درجه سانتيگراد ٣٧سانتيگراد و گروه دوم در دمای 

 .کلنی ها شمارش گرديد, زمان مذآور
:نتايج و بحث

 بيشترين اثر در ,)پيگمان دار و بدون پيگمان (در دو گروه  از داده هاي بدست آمده مي توان چنين نتيجه گيري نمود آه
 تاثير کمتری بر روی باکتريهای پيگمان دار uvاشعه ,  ثانيه٦٠ و ٣٠ ثانيه بود و در زمان های ٢٤٠ و ١٢٠زمان هاي 
, نشان داده شد که مهار توليد پيگمان در سراشيا مارسه سنس) ١٩٨٥ (Campleهمانطوری که در مطالعات . نشان داد

, اين نتيجه با نتيجه آزمايشات مورد مطالعه) Cample and Maxcy, 1985(بطور زيادی بقای آن را کاهش می دهد 
 uvدر قدرت مقاومتشان نسبت به اشعه , بنابراين نتيجه گيری می گردد که توليد پيگمان در برخی باکتريها. نگی داردهماه

 . دخالت دارد
 :تشکر و قدردانی

اين پروژه تحت حمايت مالي تحصيالت تكميلي دانشگاه اصفهان .با تشكر از مديريت تحصيالت تكميلي دانشگاه اصفهان 
 .انجام گرفته است 

 :منابع
(1)  Goscon, J., Qubina, A., Perez-Lezaum, A. and Urmeneta, J. 1995. Sensitivity of selected bacterial species to UV 
radiation. Curr. Microbiol. 30, 177-182.              
(2)  Bank H. L., John, J. and Dratch, R. J. 1990. Bactericidal effectiveness of modulated UV light. Applied and 
Environment. Microbiol. Dec: 3888-3889.                    
(3)  Williams, R. P. 1983. Biosynthesis of prodigiosin, a secondary metabolite of serratia marcescens. 
Appl.Microbiol. 25, 396-402.                                                    
(4) Cample, C. and Maxcy, R. B. 1985. Effect of pigment on radiation resistance of some bacteria that are highly 
radiation resistance. Appl. Environ. Microbiol. 47, 915-918.                                                                   

(5)  Balows A., Hausler, W. J. and Shadomy, H. J. 1991. Manual of clinical microbiology. 5th   

editon. Washington, D. C.    
(6)  Marks, G. S. and Bogorad, L. 1999. Studies on the biosynthesis of prodogiosin in Serratia marcescens. Proc. Nat. 
Acad. Sci. U.S.A. 46, 25-28.               
 

 
 



 

 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

ميانگين تعداد 
ml آلني ها در p

up

30 60 120 240

زمان (ثانيه )

 
            

uv برروي بقاي سراشيا مارسه سنس پيگمان دار و بدون پيگمان تاثير اشعه  : ١     نمودار 
 

J/m2s با شدت  ( برروي سويه سراشيا مارسه سنس/.) ٢٥ uv تاثير اشعه  : ١جدول
. در زمانهاي مختلفپيگمان دار و بدون پيگمان

          
ميانگين تعداد آلني ها در ميلي ليتر                                 

 

           Time(Sec)                          30                      60               120                 240                                
                 Strain                                                                                              

P                        45                       23                 4                    2 
 
 

Up                         26                       13                  3                  1.5 

      
                  P= pigment  ,   up= unpigment       
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