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 :چکيده

د           استرپتومايسس گريزئوس يكي از گونه هاي جنس استرپتومايس             سين و تولي د آنتي بيوتيك استرپتوماي س است آه به علت تولي

دی        . گونه منحصر به فرد اين جنس است    Aيك هورمون ميكروبي به نام فاآتور      ته آنتي بيوتيكهاي آمينوگليکوزي سين جزء دس استرپتوماي

ر باکتريوسايدی دارد         سين در دسته ژني     ژنهاي ب .     است که بر روی تعدادی ازباکتريهای گرم منفی و مثبت اث نتزکننده استرپتوماي يوس

strيش از ا ب د30  ب رار دارن ی  strR.   ژن ق د آنت ان و تولي وان بي تکاری آن مي ت ا دس ه ب ي است ک ته ژن ن دس ان اي ده بي يم کنن   ژن تنظ

ان ژن         . بيوتيک استرپتومايسين را افزايش داد     زايش بي د    و در نتيجه strRچون هدف اصلي اين تحقيق در راستاي اف زان تولي زايش مي   اف

دا پرايمرهاي اختصاصی    رای آنتي بيوتيک استرپتومايسين است، به همين دليل ابت د   strR ب زار     ( طراحي گردي رم اف  OLIGOتوسط ن

ه ا .د شد يي  تاپرايمرهاي اختصاصی  ن ي  با استفاده از اPCR  توسط strR  ژن وجود).  5 ه  ي ب دا  ن صورت ک اکتری  DNA کل  در ابت  ب

تفاده از تکنيک        . شدس گريزئوس جداسازی و خالص      استرپتومايس زيم     PCRدر مرحله بعد با اس ين آن  و پرايمرهاي اختصاصی و همچن

Pfu پليمراز، ژن strR کل در DNA ال  . شد باکتری مورد نظر شناسايي ه دنب دو  (پرايمرهاي اختصاصی   ،  strR  ژن د  وجود يي تا ب

رای ايگاههای برش    ج سپس  .    طراحي گرديد   strR برای يگريد) ست زيم   دو ب رار داده شد         محدوداالثر   آن ا ق ا       . در انه د ب ه بع در مرحل

دا گرد  باکتری مورد نظر DNA از کل strR پليمراز، ژن Pfu و همچنين آنزيم    افتهير  ييتغ و پرايمرهاي    PCRاستفاده از تکنيک      .دي ج

ده نزديک   .صورت گرفتEscherichia coli DH5α  در pBluescript پالسميد  استخراجسپس انتقال و  با نتايج به دست آمده، درآين

ادريم ژن  ميدstrR ق ه پالس هرا ب را ب رده و ان صل ک اييم  مت سفورم نم ی تران شيا کل ا اشري دت ی ا بع تکاری ژنتيک رای دس  از آن ب

  .شوداسترپتومايسس گريزئوس استفاده 

 

  ،  strR گريزئــوس ،  اسرتپتومايــسني ،  ژن  اسرتپتومايــسس: کلمــات کليــدی 

  .pfu   ، PCR ،ترانسفورماسيون

 

وزوم  . استرپتومايسس جنسي از باآتريهاي گرم مثبت ساکن خاک در راسته اکتينوميستال است        :مقدمه آروم

داز  ا ان ا ب زرگ آنه اال استGCدارای درصد و  8-9هMbخطي ب ي توسط  .  ب اي طبيع ي بيوتيكه وم از آنت دو س

ه            استر .استرپتومايسس ها توليد مي شود     ه ب ه هاي جنس استرپتومايسس است آ پتومايسس گريزئوس يكي از گون



 

 

اآتور             ام ف ه ن ي ب ك هورمون ميكروب د ي ن       Aعلت توليد آنتي بيوتيك استرپتومايسين وتولي رد اي ه ف ه منحصر ب گون

ت  استرپتومايسين آنتي بيوتيك آمينوگليکوزيدی است که بر روی تعدادی از باکتريهای گرم منفی و مثب          .جنس است 

استرپتومايسين و ترآيبات . اهميت فوق العاده استرپتومايسين در درمان بيماری سل است        . اثر باکتريوسايدی دارد    

يش از  strدسته ژني.  فسفات مشتق مي شوند  -6وابسته آن، ساختاري سه حلقه اي دارند آه از گلوآز          ا ب  ژن، 30  ب

د      اعمال مختلف تنظيمي، بيوسنتزي و ترشح آنتي بيوتيک استر         ام مي ده سين را انج ده   strR. پتوماي  ژن تنظيم کنن

زايش داد                        سين را اف ی بيوتيک استرپتوماي د آنت ان و تولي وان بي ا دستکاری آن مي ت ه ب . بيان اين دسته ژني است ک

ه واسطه پالسميدهای                    يکی از روشهای دستکاری ژنتيکی و واردکردن ژن به درون استرپتومايسس، انتقال ژن ب

Escherichia coli  ت می اس ال پروتوپالس ات  .و انتق ا اطالع ردن     حاصل ازب ار ب ه ک د و ب والي جدي ين ت  تع

نتز   و س اره بي زي دوب ه ري ا برنام وان ب ه مي ت اي متابوليت ثانوي تکاري ژن ه راي دس وي ب اي ژنتيکي ق ابزاره

ود   محصوالت طبيعي در امر  افزايش وتوليد مولکول هاي جديد و اصالح شده و احتماًال با فعال                 يت بيولوژيکي بهب

رد ت ک ه دخال رانس ژنيک    . يافت اي ت ويه ه اد س ي بيوتيک و ايج د آنت ي تولي رل ژنتيک ايج  درک کنت ت و نت اهمي

وان از                          ا بت د است ت ي بيوتيک های جدي استرپتومايسس گامي مؤثر در جهت افزايش توليد آنتي بيوتيک وايجاد آنت

 .ده نمودآنها براي توليد صنعتي و خودکفايي کشور استفا

دا  :مواد و روش هـا     اکتری استرپتومايسس گريزئوس را       DNA کل    ابت تفاده از ک       ب ا اس ت شرکت   ي  ب

Roche   رای  پرايمرهاي اختصاصی    .جداسازی و خالص نموديم   آلمان د     strR ب زار       ( طراحي گردي رم اف توسط ن

OLIGO 5  .(ژن وجود  strR توسط  PCR د  .د شد يي  تاپرايمرهاي اختصاصی  ن ي   با استفاده از ا ب ينترتيب

 DNA کل   در strR پليمراز، ژن    Pfu و پرايمرهاي اختصاصی و همچنين آنزيم        PCR با استفاده از تکنيک      که

ال  . شد باکتری مورد نظر شناسايي    ه دنب  يگر يد) دو ست  (پرايمرهاي اختصاصی   ،  strR  ژن د  وجود يي تا ب

رای  د   strRب رای  جايگاههای برش   سپس  .    طراحي گردي زيم   دوب ا  5 ′در انتهاهای  BamHI & XbaI آن انه

د   رار داده ش ک   . ق تفاده از تکني ا اس د ب ه بع اي PCRدر مرحل هير ييتغ و پرايمره زيم  افت ين آن  Pfu و همچن

ورد نظر        DNA از کل    strRپليمراز، ژن    اکتری م دا گرد   ب ابر ا   .دي ج دا شده واجد دو     strR ژن ني  بن اه  ج  جايگ

رای برش   زيم  دوب د   .  می باشد  BamHI & XbaI  آن ه بع لولهای  در مرحل ستعد  س  Escherichia coli   ازم

DH5α  سفورماسيون توسط    يم تهيزيدمنيم و کلر  يد کلس ي با کلر ميد   ng50ه شدو تران  صورت  pBluescriptپالس

ميد  استخراج. گرفت ده پالس سفورم ش ای تران ه ه اندن از نمون ه روش جوش غ(ب ا ت ی در روشييب  _ هلمس رات

  . جام شدان)  کويجلي

 



 

 

ده        رشد :  وحبث جينتا سفورم ش اکتري های تران ين استخراج            LBمحيط  در ب ي بيوتيک و همچن  حاوی آنت

ميد ميد  ,پالس ال پالس ه pBluescriptانتق ردE. coli DH5α  ب د ک طی دو  گرياز طرف د.  )1شکل( را تايي

را           PCRمرحله   ر طراحی شده       ي متفاوت و با استفاده از سه ست پ ورد نظر      DNA از کل     strRژن  م اکتری م   ب

اوت  در    بخاطر قرار دان دو جا   ). 2شکل( جداسازی شد  ی و يشناسا اه برش متف را  يگ ا مر يپ دا شده   strR ژن ,ه  ج

ده نزديک       می باشدBamHI & XbaI  آنزيم دوبرایبرش  جايگاهواجد دو  ده، درآين ه دست آم ايج ب ادريم   با نت ق

زيم های مح     strR   ژن تفاده از آن ا اس ه  ث دود االرا ب ه دارای    (pBsپالسميد  ر ب اه ک رای برش   جايگ زيم  دوب   آن

BamHI & XbaIبعدا از آن برای دستکاری   و اشريشيا کلی ترانسفورم نماييمکرده و انرا بهمنتقل  )  می باشد

   .استفاده کنيماسترپتومايسس گريزئوس ژنتيکی 
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.  %)0.7(ژل الکرتوفورز   استخراج شده بر رویpBsهایپالمسيد -1شکل مشاره

 . منونه های خمتلف  می باشند,مشاره ها

.  %)0.7(ژل الکرتوفورز   بر روی PCRا شده توسط   جدstrRژن   -2شکل مشاره

 .ر استيبه صورت ز  مشاره ها

با  :2              1 رميپرا  و ستpfu ميبا استفاده از انز  :1

 2 رميپرا  و ستpfu مياستفاده از انز

با  :4             1 رميپرا  و ستTaq ميبا استفاده از انز :3

                                            2 رمياپر  و ستTaq مياستفاده از انز
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Abstract: 

Streptomycin is an  aminoglycosidic antibiotics cluster which is active against gram positive 

and negative bacteria. Streptomycin is one of the best studied antibiotics at the biochemical and 

genetic level. The genetics of streptomycin production is well characterized in Streptomyces 

griseus, for which more than 30 clustered genes have been described that encode biosynthesis, 

regulatory and transport functions. Production of elevated levels of streptomycin, using 

transgenic Streptomyces, is the main goal in this project. Initially the existence of strR in S. 

griseus had to be identified.  Therefore  two primers were design (using OLIGO5) to identify 

the presence of strR in the genome. PCR results (using S. griseus total DNA and pfu polymerase 

) clearly confirmed it. More primers (two different sets) were designed and then subjected to 

modification at each 5' end, in order to have recognition sites for BamHI and EcoRI sites. These 

primers then not only amplify the strR gene but also integrate one unique recognition sites in 

each end of the amplified fragments. E. coli DH5α, then was transformed with pBs plasmid and 

the transformed strains were confirmed using antibiotic selection.  pBs was isolated from the 

transformed E. coli. Then the PCR amplified fragment can be ligated in pBs (shortly). 

Introducing this construct into Streptomyces griseus with a suitable Streptomyces expression 

vector, may lead to the overproduction of streptomycin antibiotic in this strain. 

Key world: Streptomyces griseus, Streptomycin, strR, PCR, pfu, Transformation.  
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