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 َای ژن پایٍ بر شىاسائی ي مرغ َای کشتارگاٌ پساب از اشریشیاکلی جداسازی

PrlF ي YhaV شُرستان در باکتری ایه تًکسیه آوتی-تًکسیه سیستم از 

 تىکابه
 

 *2وژاد قرباوعلی اسمعیل ،1المًتی شفیعی امیرحسیه

 ایراى ،تٌکببي شگبُ آزاد اظالهی ٍاحذ تٌکببي، ٍاحذ تٌکببي،داًش آهَختِ کبرشٌبظی ارشذ، گرٍُ بیَتکٌَلَشی، داًشکذُ علَم زیعتی، دا1ً
 ظتبدیبر گرٍُ هیکرٍبیَلَشی، داًشکذُ علَم زیعتی، داًشگبُ آزاد اظالهی ٍاحذ تٌکببي، ٍاحذ تٌکببي، تٌکببي، ایراىًَیعٌذُ هعئَل، ا 2

 

 چکیدٌ

اهرٍزُ ظیعتن ّبی تَکعیي آًتی تَکعیي در ببکتری ّب یکی از هَضَعبت بعیبر هْن اظت کِ هَرد تَجِ پصٍّشگراى در 

. یک شى آًتی تَکعیي تشکیل هی شًَذبِ طَر کلی ایي ظیعتن ّب از یک شى تَکعیي ٍ  .بیَلَشی تکٌَلَشی قرار گرفتِ اظت

. از هْن تریي دظتبٍردّبی هثبتی کِ ایي ظیعتن ّب بر رٍی ن در آرکی ّب یبفت هی شًَذّب ٍ ّایي ظیعتن ّب ّن در ببکتری 

، حفبظت در برابر هرگ برًبهِ ریسی شذُ ْبری در ٌّگبم اظترض ٍ تٌش ظلَلیببکتری ّب اًجبم هی دٌّذ هی تَاى بِ پبظخ ه

-تَکعیي یعتنظ PrlF ٍYhaVبر پبیِ شًْبییب آپَپتَزیط اشبرُ ًوَد. ّذف از اًجبم ایي پصٍّش جذاظبزی اشریشیب کلی 

 PrlF . ایي پصٍّش ًشبى داد کِ ٍجَد شى ّبیشْرظتبى تٌکببي هی ببشذآًتی تَکعیي از پعبة کشتبرگبُ ّبی هرغ 

ٍYhaV برای تشخیص اشریشیب کلی هی ببشذ آًتی تَکعیي بِ طَر اختصبصی شبخص بعیبر هٌبظبی-ازظیعتن تَکعیي .

تَکعیي ًبپبیذار را  ( شبهل جفت شى ّبیی اظت کِ یک تَکعیي پبیذار ٍ یک آًتیTASعیي )ظیعتن تَکعیي آًتی تَک

تقعین هی شَد کِ در ایي تیپ ّب تَکعیي یک  I،II،III،IV  ٍV. ظیعتن تَکعیي آًتی تَکعیي بِ پٌج تیپ شبهل هی شَد

. شى ّبی ّذف ّب یک پرٍتئیي هی ببشذ ظبیر تیپ ٍ در RNAاز جٌط  I  ٍIIIپرٍتئیي اظت اهب آًتی تَکعیي در تیپ ّبی 

اى یک ظیعتن جذیذ شٌبختِ شذُ اظت، اًتخبة کِ بِ عٌَ IIبرای ایي پصٍّش هربَط بِ ظیعتن تَکعیي آًتی تَکعیي تبیپ 

 .گردیذ

 

 .آًتی تَکعیي-، ظیعتن تَکعیيYhaV، شى PrlF، شى اشریشیب کلیَای کلیدی:  ياژٌ
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