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ABSTRACT 

Background and Aim: Infections of antibiotic-resistant bacteria make their treatment 

difficult and sometimes impossible. So, scientists are looking for new solutions to fight these 

bacteria. Phage therapy can replace antibiotic therapy, especially in multidrug-resistant 

bacteria. Therefore, we aimed to isolate bacteriophage that is effective against common gram-

negative bacteria.  

Materials and Methods: In this experimental study, 250 ml of hospital and municipal 

wastewater samples were gathered. The samples were centrifuged at 4000 rpm for 10 

minutes, the supernatants were filtered through a 0.22 μm filter. To phage enrichment, 50 ml 

of filtered water twice the volume of nutrient broth and host bacteria were incubated at 37 C 

for 24 hours in a shaker incubator. The double-layer agar method was used to see 

bacteriophage plaque. Transmission electron microscopy was used to investigate the 

characteristics of the isolated bacteriophage. 

Results: Lytic bacteriophage effective to Shigella sonei was found by testing on municipal 

wastewater. Electron microscopy showed that the bacteriophage belonged to the family 

Microviridae. However, bacteriophage against other Gram-negative bacteria was not found in 

the test on hospital wastewater samples. 

Conclusion: The found bacteriophage had a specific lytic effect against Shigella sonei, this 

bacteriophage could be used for the study of phage therapy for Shigella infection with 

antibiotic resistance. 
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  چکیده
دانشتمندا، بته    .ستازد  متی  غیترممکن  گتاهی  و را دشوار ها آ، درما، بیوتی ، آنتی به مقاوم های یرتکبا  های عفون، زمینه و هدف:

درمتا،  بیوتیت  بته ویتژه در     توانتد اتایگزین آنتتی    درمتانی متی   فتا  هستتند.   هتا  اکتریبت این با  رزهابای تازه برای مه ش ودنبال یافتن ر

 بود.های گرم منفی شایع  وثر بر باکتریمباکتریوفا   ییو شناسای ازسدابنابراین هدف ما اشد. بادارو   چندبه مقاوم  های کتریبا
گیتری انجتام شتد.    از فاضتمب بیمارستتانی و فاضتمب شتنری نمونته     میلتی کیتتر    130در این مطاکهه آزمایشگاهی  ها:مواد و روش

. ستس   ندمیکرومتتر فیلتتره شتد    11/0ها بتا فیلتتر    و مایع رویی آ، ندسانتریفیو  شد دقیقه 10 مدت به 3000 دوربا فاضمب  های نمونه

بته   سلستیوس دراته   99در میزبتا،  با حجم دو برابتر نوترینت، بترا  و بتاکتری      را شده میلی کیتر آب فیلتر  30فا  باکتریوبرای تقوی، 

ویژگتی   یبررست پمک باکتریوفا  از آگار دو الیه استفاده شد. بترای   دید،ه شد. برای گذاشتساع، در انکوباتور شیکردار  13مدت 

   تفاده شد.اس عبوری از میکروسکوپ اککترونیباکتریوفا  ادا شده 

پیدا شد. میکروسکوپ اککترونتی نشتا،    شیگم سونئیباکتری  علیهکیتی  با انجام آزمایش روی فاضمب شنری باکتریوفا   ها:یافته

 علیتته باکتریوفتا   هتتای فاضتمب بیمارستتانی   آزمتایش روی نمونته   است،. وکتی در   میکروویریتتدهداد کته ایتن باکتریوفتا  از وتانواده     

 .دنشپیدا ی گرم منفی دیگر ها کتریبا

 یدرمتان  فتا   مطاکهته  ردتوانتد  متی  کتریوفتا  ابایتن   ،رددا شیگم سونئیعلیه اثر کیتی  اوتصاصی باکتریوفا  یاف، شده  گیری:نتیجه

 د.آی راه کب  بیوتی آنتی به مقاوم شیگمباکتری  عفون،علیه 

 مانیدر  ا، فشیگمدارو، چند مقاوم به های  باکتری، ییباکتریا ضد اثر اکتریوفا ، ب  های کلیدیواژه

 7/1/1300پذیرش     13/9/1300اصمحیه ننایی      10/1/1300وصول مقاکه  
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 مقدمه

 حتاد  های عفون، علل منمترین از یکی (Shigella) شیگم

 عوامتل  عنتوا،  به بیشتر شیگمها. اس، انسا، گوارش دستگاه

 بتا  شتیگمها  .شتوند  متی  شناوته غذا و آب از ناشی بیماریزای

 منتقتتل دیگتتر فتترد بتته فتتردی از وستتایل آکتتودهبتتا  کتتم دوز

 در شتیگلوز  متوارد  اصتلی  علت،  عنتوا،  بته  امر این. شوند می

 شتده  گتزارش  ستوم  انا، کشورهای در سال 3 زیر کودکا،

 ستاالنه  شتده  گتزارش  متوارد  از بستیاری  حتال،  ایتن  با. اس،

 صتنهتی  کشتورهای  در نظامی کارکنا، و مسافرا، در شیگلوز

 .(1, 1)شود می دیدهنیز 

 و،یت لیم 10 ست، کتم  است، کته ستاالنه د    نیا یبرآورد انان

دهتد. بته    یرخ م ریو م رگم 900000و  یاسنال وون یرامبی

بتا   می)تماس مستق دهانی-وطر، انتقال مدفوع کتورافدو  لیدک

کتم   یآکتوده و آب( و دوز عفتون   یمصرف غذاها ای بیمارا،

در سراستتر انتتا،  وعیشتتچنتتدین (، یبتتاکتر 100کمتتتر از )

  .(9)س،گزارش شده ا

هتای گترم    بتاکتری   (.Shigella spp)هتای شتیگم   گونته 

 .Sای شکل هستند و از چنار گونته  منفی، غیرمتحرک و میله

dysenteriae  ،S. flexneri  ،S. boydii   و S. 

sonnei   در مقایسته بتا    شتیگم فلکستنری  . تشکیل شده انتد

تترین استنال وتونی باستیلی را      ، عفونیشیگم های سایر گونه

کند، تقریباً دو میلیو، عفونت، در سراستر انتا، در     ایجاد می

دهتد، زیترا در بستیاری از کشتورهای در      تشتکیل متی  را سال 

بته   ئیشتیگم ستون  حال توسهه بومی است،. از رترف دیگتر،    

های توسهه یافتته و یت    روشکدر  شیگلوزعنوا، عامل اصلی 

در حال توستهه گتزارش شتده    های ورشکنگرانی نوظنور در 

بتته رتتور  شتتیگمهتتای  گونتته در چنتتد ستتال گذشتتته، استت،.

مقتاوم شتده    عیشتا ضدمیکروبی  روهایادای در برابر  فزاینده

میزا، مرگ و  و اند. بنابراین، برای کاهش بروز اسنال وونی

متتوثر هتتای کنتتترل ادیتتد و   میتتر ناشتتی از آ،، یتتافتن روش 

در   یت وتیب یاستتفاده گستترده از آنتت    .(1, 1)ضروری است، 

مقتاوم در   یاهت  یباکتر یانان وعیو صنه، دام به ش یپزشک

در ستال   .(3)کمت  کترده است،     (MDR)برابر چند دارو 

اعتمم   (CDC) ها یماریاز ب یریشگی، مرکز کنترل و پ1019

 در .است،  ستتاده یا  یت وتیب یکه انسا، در دورا، پستاآنت  دکر

از  یستت یک (WHO) ی، ستازما، بنداشت، انتان   1019ستال  

بته   ایت  دیت اد  یت وتیب یبته آنتت   یفور ازینکه زا یماریعوامل ب

 .(9)اعمم کرد دارند نیگزیکنترل/درما، اا یکردهایرو

 فیت الکتامتاز بتا ر  بتا کننده دیتوکآنتروباکتریاسه های  باکتری

هتای   عفونت،  18000 کتم  ست، مسئول د (ESBL) گسترده

مترگ در ستال، در    1900و  یبنداشتت  یهتا  مراقب، هب هتوابس

، شتیگم  یهتا  نتد. در متورد گونته   ه اگروه بحترا، قترار گرفتت   

 مواتود  یکروبیضتدم  روهایادها در برابر  مقاوم، آ، زا،یم

 یریر چشتمگ و( بته رت  1017تتا   1007ستال گذشتته )   10 یر

 یملت  یکروبیمقاوم، ضدم شیپا ستمیاس،. س افتهی شیافزا

(NARMS) 13 هتا  بیمتاری کنتترل  پیشتگیری و  مرکتز   در 

ستتال در متحتتده،  االتیتتگتتزارش داد کتته در ا 1017نتتوامبر 

 هبت  ،مقاومت،  فنوتیت   دارای شتده  ادااز شیگمهای ، 1777

% 8/1، نیسروفلوکساست یس% به 9/0، اکسو،یسفتر% به 1 بیترت

% بته  39و  نیست یاسترپتوما% بته  3/38، دیاست   یکست یدیناکبته  

 زا،یتتم نیتتا ریتتاو یهتتادر ستتال .دمقتتاوم بودنتت نیکلیتتراستتا

 %1/19 ،(اکستتتتتتتتتو،سفتری) %1/1 بتتتتتتتتتهمقاومتتتتتتتتت، 

 %39، (دیاستتت  یکستتتیدناکی) %9/71(، نیسروفلوکساستتتسی)

افتتتزایش یافتتتته    (نیکلتتراستتتای ) %19 ( ونیستتت استرپتومای)

 .  (9)اس،

ار فشت   یت وتیب یمقتاوم بته آنتت    یهتا  نت، ، عفونیت عموه بتر ا 

شتد،   یاس، کته دوره بستتر   یو مسئله منم بنداشت یاقتصاد

درمتا، را کتاهش    ،یو احتمال موفق شیرا افزا مارستا،یدر ب

 یبترا  نیگزیاتا  یدرمتان  یهتا  ، کشف روشنیدهد. بنابرا یم

ظنتتور  زا،یتتمکتتاهش هتتا و   یتتوتیب یکتتاهش مصتترف آنتتت

و  ابتد یاس، تا رول درما، کاهش  یمقاوم ضرور یها هیادا

کننتده   دواریام نهیگز  ی. ابدی شیدرما، افزا ،یموفق زا،یم
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( ی)فتتا  درمتتان  وفا هتتای، باکتریاتیتتح فتتهیوظ نیچنتت یبتترا

هستتند کته    ییایت باکتر یهتا  روسیت و وفا هایباکتر .(9)ندسته

بتا واتود    ،دارنتد ویتژه وتود    میزبتا،   یبه باکتر یهیرب لیتما

هتا.    یت وتیب ینستب، بته آنتت   هتا   باکتری ،یحساس ایمقاوم، 

شتود کته    یباعت  مت   یبتاکتر  -فتا  باکتریو کنشانمیت  گیویژ

بتر   یعتوار  اتانب   از یگونته نگرانت  چیبدو، ه وفا هایباکتر

 متن ی، ازبا،یم یهیرب یوتایکروبیم ژهی، به وی دیگرها یباکتر

 .(3, 9, 1)و مناسب باشند

تتتا  ستت،ای هتتیرب یفا هتتاباکتریو گیریراکتت هبتت یفتتا  درمتتان

کنتد.   زیک ها راکرده و آ، ها را در محل عفون، آکوده یباکتر

بتاکقوه   یافا هت بکارگیری باکتریو یوتکنوکو یب یهاشرف،یپ

شتده   یمنندست  یفا هاباکتریود ربرااس،. کرا گسترش داده 

 تتازه  یهتا  یاستتراتژ فتا   باکتریو ویتژه   تییک یهانیو پروتئ

در متتتورد استتتتفاده از   امتتتروزی هتتتایپتتتژوهش. هستتتتند

در برابتر   ژهیت هتا، بته و   آ،  تیت یک یهانیفا ها و پروتئباکتریو

دهتد کته   یمقاوم به چند دارو، نشا، مت  ییایباکتر یها عفون،

  یت وتیب یآنتت مکمل درمتا،   ای نیگزیتواند اایم یفا  درمان

منتتابع آمتتاده   یمارستتتانیب یهتتافاضتتمب و زباکتته  .(8)دباشتت

 دیت و توک هیتصتف  یها نهی، هزنیهستند. عموه بر ا وفا هایباکتر

 .(9)اس، ها  یوتیب یارزا، تر از آنت اریفا  بسباکتریو

 واتتود و بیتتوتیکی نتتتیآ مقاومتت، افتتزایش بتته تواتته بتتا

 ،هتا  بتاکتری  بتر  هتا  آ، کیتیت   تاثیر و بیوسفر در هافا باکتریو

شتیگم   ویژهکیتی   فا باکتریو یشناسای و ازی سداا ماهدف 

 و بیمارستتانی  فاضتمب  در ی گترم منفتی  هتا  و دیگر بتاکتری 

 .دوب شنری

 

 اه روش و مواد

 بیمارستتتا،از چنتتار  فاضتتمب کیتتتر میلتتی 130 :آب نمونتته

 (توحیتتد و قتتدس کتتوثر، بهثتت،،) ستتنند شتتنر  وزشتتیآم

 .دیمکر آوری امع شنری فاضمب همچنین

 ستتتانداردا ستتونئی شتتیگم بتتاکتری :باکتریتتایی هتتای نمونتته

(ATTC: 25931) موریوم ساکمونم تیفی)های  و باکتری، 

، اشرشتیا کلتی  ، ستودوموناس ائرو نتوزا  ، اسینتوباکتر بومتانی 

 ،ICU هتای  بختش  ازکته  شتیگم ستونئی(  و  شیگم فلکسنری

 ستتنند  شتتنر موزشتی آ هتتای بیمارستتا،  دیابتت، و ستووتگی 

 .  ندشده بود زیفر گراد یسانت  دراه -10و در  وریآ امع

 بته  3000 دور بتا  ی فاضتمب هتا  نمونه : اداسازی باکتریوفا 

 را بتا فیلتتر   متایع رویتی  سس   .شد سانتریفیو  دقیقه 10 مدت

 MCE Gridded) میکرومتتر  11/0 غشتایی دارای منافتذ  

Membrane Filter )    آب فیلتتر  .با پمت  وتمف فیلتتر شتد 

و  گنتداری یخچتال ن هتای استتریل در    شده را در کوکه فاککو، 

بترای تقویت، فتا      .دشت  ی  نمونه کتار انجتام   روی  هر هفته

(Phage Enrichment) 30 شتده را    میلی کیتر از آب فیلتر

 3نوترینت، بترا  دارای   محتی  کشت،   با حجتم دو برابتر از   

 .شتد متایر استتریل مخلتو      در ارکتن   MgSO4میلتی متوالر  

 0.5)) بتا غلظت، نتیم مکفارکنتد    ی کیتتر بتاکتر  لی می 1سس  

McFarland  99ستتاع، در انکوبتتاتور   13و  افتتزوده شتتد 

 100ستس    .ده شکوبنا  180با دور  شیکردار سلیسوس  دراه

ه و در انکوبتاتور  فزودابه مخلو  یادشده میکروکیتر کلروفرم 

هتا   از بتین بترد، بتاکتری   دقیقته بترای    10شیکردار بته متدت   

دقیقته   13به مدت  10000دور  سس  مخلو  در اشته شد.ذگ

 33/0بتتا فیلتتتر دارای منافتتذ   آ،  متتایع رویتتی ستتانتریفیو  و 

   .(1)انجام شدفیلتراسیو، میکرومتر 

ی اتدا شتده رو   وفتا  یباکتر یژگت یو :دوالیته  گتار تکنی  آ

بتتا روش آگتتتار دوالیتتته   استتتتانداردگتتترم منفتتی    بتتاکتری 

(double-layer agar)  بفاضتتم نخستت، از .تهیتتین شتد 

 آزمتایش   کوکته  دهدر  .کتردیم  ست، رق، ستریال در  فیلترشده

  نمونته  میکروکیتر 100 و ریخته برا  نوترین، میکروکیتر 700

 100 اول  کوکته  از ستس   شتد.  هفتزود ا اول کوکته  بته  شتده  فیلتر

  کوکته  بته  میکروکیتتر  100 دوم  کوکته  از ،دوم  کوکته  بته  میکروکیتر

 از ا،یت پا در وشتد   انجتام این کار  کوکه ورینآ تا و اضافه سوم

 100 ستس  . شتد  ریختته  دور میکروکیتتر  100، 10 شماره  کوکه

 در فارکنتد  مت   3/0 استتاندارد  غلظت،  بتا  بتاکتری  میکروکیتر

در  متوالر  یلت یم CaCl2 1 میکروکیتر 90و نمایی رشد مرحله

 بتته کیتتر )بترای کمتت  بته چستتبید، باکتریوفتا  بتته بتاکتری(     

 نوترینت،  کیتتر  میلتی  3/1ستس    .شد اضافه ها کوکه از هرکدام

 .شتد  هزودافت  هکوک هر به( ، در بن ماریآگار درصد 9/0) آگار
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 کشت،  محی دارای های  پتری دیش بهکرد،  مخلو از  پ 

 13 هتای  دیتش  در پتتری  درصتد  3/1) آگتار  نوترینت،  اامد

 13 متدت  بته  گتراد  ستانتی  دراته  99 در و منتقل( متری سانتی

 Single) تکتی  یش پتمک پیتدا  پت  از  .شد انکوبه ساع،

plaque )شد برداش،از پمک  استریل بسواکم   با  . 

بته روش   فتا  باکتریوشمارش  :شمارش فا و  پمک شیآزما

 (1فرمتول شتماره )   بتا  و (plaque assay)آزمایش پتمک  

10) کیتتتر میلتتی 30 بتته وتتاکش شتتده فتتا . (1)انجتتام شتتد
6 

CFU/mL) ،و شتد   افتزوده  بترا   نوترین، باکتریایی کش 

 180 دور بتتا شتتیکرداردراتته  99 انکوبتتاتور در ستتاع، 13

 دقیقته  13 متدت  بته  8000 دور در مخلو سس  . شد مخلو 

 کمت   بتا  میکرومتتر  11/0 فیلتتر  بتا  مایع رویتی  و سانتریفیو 

 فتا   توکیتد  منظتور  هآزمتایش پتمک بت   . فیلتر شتد  ومف پم 

   شد. تکرار بار سه واکش

 آ، در کته  رقتتی (  PFU/mL) باکتریوفتا   تهتداد   1 فرمتول 

 پمک تهداد×  10 × اس، شده ادا باکتریوفا 

وتتاکش  وفتا  یاز باکتر تتر یک یلت یم 1ی  اککترونت  کروستکوپ یم

بته   (درصتد  9) 8000 کولیگل لنیات یپل کیتر میکرو 90 شده با

قطتره    یت رسوب داده شتد. ستس  نمونته بتا      هیثان 90مدت 

آمیتزی  رنگ  هیثان 90به مدت  pH 4.3% با 1استات  لیورانی

عبتتوری  یاککترونتت کروستتکوپیشتتد. ستتس  بتتا م  منفتتی 
(EM208S, PHILIPS, 100KV, 

NETHPLAND)  شتتتتد یبتتتتردار و عکتتتت بررستتتتی 

 .(تنرا، ،رستاک اینانوساوتار آر شگاهیآزما)

 

 ها هافتی

فاضتمب  هتای   روی نمونته استجوی باکتریوفا  زمایش آدر 

 گمیشت  یمربتو  بته بتاکتر     یت تیک وفتا  یپمک باکتر یشنر

آزمتتایش شتده بتا روش    ااتد  وفتا  یباکتر شتد.  دهیت د یستونئ 

-3رقت،  )ده شتده در پلیت،   دیهای  کپم .پمک واکش شد

 )محاستبه شتد   باکتریوفا  ادا شتده   ش و شمارششمار( 10

PFU/mL103×17)    انجتتتام   یوکتتت  (.1)تصتتتویر شتتتماره

 یمثبت، در پت   یا جته ینت یمارستانیفاضمب ب یرو ها شیآزما

 نداش،.

 

 

 شیگال باکتری ویژه باکتریوفاژ (11 -5 با رقت)  5 شماره پلیت در های پالک. سونئی شیگال باکتریوفاژ ویژه  های پالک : 1تصویر 

 سونئی

عبتوری   میکروسکوپ اککترونتی با  هشد کشاو باکتریوفا از 

با تواه بته تصتاویر بته دست، آمتده ایتن        تصویربرداری شد.

دم  بتدو، انوکوپ و  بدو،دارای شکل متقار،، که باکتریوفا  

از  ایتن باکتریوفتا   کته  دهتد   هتا نشتا، متی    این ویژگتی  .اس،

 استت، )تصتتویر Microviridae)) میکروویریتتدهوتتانواده 

1 .)
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( به دست TEMدر تصاویری که با میکروسکوپ الکترونی عبوری ).Error! No text of specified style in document: 2تصویر 

باکتریوفاژها دارای شکل متقارن، بدون انولوپ و دم دیده C و A  ،Bشود. در تصاویر آمد تنها یک نوع باکتریوفاژ دیده می

است. در تصویرها باکتریوفاژها در کنار الشه باکتری  (Microviridae)  میکروویده  از خانواده باکتریوفاژ  دهندهشوند که نشان  می

 شوند. دیده می

 

 بحث

فاضتتمب شتتنری  روی در ایتتن مطاکهتته بتتا انجتتام آزمتتایش   

پیتتدا شتتد.   شتتیگم ستتونئی باکتریوفتتا  کیتیتت  مربتتو  بتته   

میکروستتکوپ اککترونتتی نشتتا، داد کتته ایتتن باکتریوفتتا  از   

 شیآزمتا  است،.  Microviridae)) میکروویریتده وانواده 

 یمارستتان یفاضتمب ب  یهتا  نمونته  یرو وفتا  یباکتر یاستجو

متفتتاوت بتتود،   لیتتبتته دک دیمثبتت، نداشتت،. شتتا   یا جتتهینت

بکتار   یشتگاه یآزما یدر فاضمب و باکتر زبا،یم یها یباکتر

 پژوهش باشد. نیرفته در ا

انوکتوپ   بدو، متقار،،ها  باکتریوفا  میکروویریده  وانوادهدر 

 19تتا   13قطتر  بتا  ، حلقتوی  ای تت  رشتته   DNA دارای و

 و F ، G، Jهتای  پتروتئین  از نستخه  80 ریو،ی. وندستهنانومتر 

 رتول )شیسوری  پنتامر 11 دارای. رداد H پروتئین از نسخه 11

 هتا  آ، از هرکتدام  کته اس، ( نانومتر 1/9 و عر  نانومتر 1/9

 امتروزه  .انتد  شتده  تشکیل H نیپروتئ ی  و G پروتئین 3 از

در دو زیروتانواده   کته  دنت دار واود وانواده این در گونه 11

 ایتن  هتای  گونته  بیشتتر  و شش ان  قرار گرفته انتد. اگرچته  

 از کیانتد  شتمار  وکتی  نتد، دارکیتیت    چروه زندگی وانواده

 .(11-7)ندردا(temperate)  مهتدل زندگی چروه ها آ،

 هتا  آ، درمتا،  بیوتی ، آنتی به مقاوم های یرتکبا های عفون،

 هتتای  عفونتت، . ستتازد  متتی غیتترممکن  گتتاهی  و را دشتتوار

 در رتوالنی  باعت  اقامت،   بیوتیت   آنتی به مقاوم یها یباکتر

 و درمتتا، پرهزینتته  و پزشتت  بتته مرااهتته زیتتاد  بیمارستتتا،،

بیتوتیکی یکتی    آنتتی  مقاوم، د.ارد سمی برای بیمارعوار  

یکتتی از . استت، انتتا، در عمتتومی بنداشتت، مشتتکمت از

های مقتاوم بته    باکتری باهایی که پژوهشگرا، برای مبارزه  راه

استتتتفاده از  .(10)انتتتد فا درمتتانی استتت،  دارو پیشتتنناد داده 

توانتد   یهدف دار، مت  یهاالیباکتر یفا ها به عنوا، آنتباکتریو
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دهتد و بته رتور     شیرا افتزا  یفهل یها  یوتیب یآنترول عمر 

را کتاهش    یت وتیب یمقتاوم بته آنتت    هتای  عفونت، باکقوه بروز 

 .(11)دهد

بتا  ،  (Myoviridae)وویریدهمای وفا یمطاکهه، باکتری  در 

 کته بترای  ادا شد  یدر کره انوب یطیاز آب مح pSs-1نام 

 آنتاکیز د. بتو  ثرومت  سونئیشیگم  یها هیو سو شیگم فلکسنری

 یدوره ننفتگتت pSs-1نشتتا، داد کتته  یمرحلتته ا  یتترشتتد 

 یبزرگت  (Burst size)( و انتدازه انفجتار   قته یدق 13کوتتاه ) 

(97 PFU/cell )کته  ی نشتا، داد  نتوم  آناکیز. رداد pSs-1 

از  یو عضتتو ردا% د G+C  33/93وافتت، بتتاز   183777

 .(1)دبو T4 یوفا هایباکتر

 یاداستتتاز  یبتتترا 1011و همکتتتارا، در ستتتال   نیشتتتاه

 هیتصتف  هتای  نمونته از  هتای شتیگم   گونهباکتریوفا های ویژه 

 یرشتتتد یاهتتت یویژگتت د. کردنتتتاستتتفاده   وانتته فاضتتتمب 

 وفتتا یباکتر انجتتام شتتد.هتتا  آ، ی نتتوم یزکآنتتاو  باکتریوفا هتتا

-vB_SsoS نتتتام ا بتتت  ،(Siphoviridae) ستتتیفوویریده 

ISF002 و  اتتتدا شتتتد  را،یتتتدر ا ی، از فاضتتتمب شتتتنر

نشتا، داد.   یفلکستنر  گمیشت و  یستونئ  گمیشبه  ییزاون،عف

vB_SsoS-ISF002  درpH  الامتتای بتتو دمختلتتف هتتای 

 ، انتتدازه انفجتتار(قتتهیدق 13بتتود. دوره ننفتتته کوتتتاه ) داریتتپا

 ابتتتتت  یتتتتتتیک ،یتتتتت( و فهاکPFU/cell98 ± 7بتتتتزرگ ) 

(Multiplicity of Infection) MOI  داشت،.   ییبتاال

بتا  %  GC 39/33اف، باز بتا   30383  (dsDNA)آ، نوم 

فتا  اداشتتده  ،  تیتتیلو نیز  نتوم و دروت، ف  آنتتاکیتواته بته   

 .(1)در نظر گرفته شد T1 ان از  یعضو

بتتا هتتدف اداستتازی    1019قجاونتتد و همکتتارا، در ستتال  

 دارو  مقتاوم بته چنتد    سینتوباکتر بومتانی آد باکتریوفا های ض

(MDR)  ،هتای   نمونهها  آ، .انجام دادند یا مطاکههدر اصفنا

فاضمب بیمارستانی، رودوانته کتارو،، دریتای وتزر، ولتی       

متایع  سانتریفیو  کردند. ستس    را فارس و آب پرورش ماهی

میکرومتتتر  33/0 بتتا استتتفاده از فیلتتتر غشتتایی  آ، را  رویتتی

 .انجتام شتد   روش آگتار دو الیته  شناسایی فا  با دند و کرفیلتر

از فاضتتتمب  ستتتینتوباکتر بومتتتانیآ دو فتتتا  کیتیتتت  بتتترای

شتد. میکروستکوپ اککترونتی    و نامگتذاری  بیمارستانی ادا 

 و فتا    مایوویریتده  بته وتانواده   IsfAB78نشا، داد که فا  

IsfAB39  پودوویریتتتدهبتتته وتتتانواده (Podoviridae) 

   .(19)ندفا ها ریف میزبانی محدود داشت. ندبودمربو  

با هدف اداسازی باکتریوفتا  از فاضتمب در    1019در سال 

وتانواده    میکروارگانیستم چنتد  ه کترد،  نسال که توانایی آکود

د. شتتتانجتتتام مطاکهتتته ای  ه باشتتتدرا داشتتتت آنتروباکتریاستتته

انتروکت    ،ساکمونم تیفتی  ،اشرشیا کلیهای پاتو ،  باکتری
انتروبتاکتر   ،ستیترو بتاکتر   ،استافیلوکوک اورئتوس  ،فکاکی 

دند. بو سودوموناس ائرو ینوزاو  پروتئوس میرابلی  ،ائرو نز

اشرشتیا  آکتوده کترد،    تننتا توانتایی   های اداشتده باکتریوفا 

 .درا داشتتن   موریتوم ساکمونم تیفی و  انتروک  فکاکی  ،کلی

 ،ستتتیتروباکتر ،استتتتافیلوکوک اورئتتتوس  نتوانستتتتند وکتتتی

ستتودوموناس و  پروتئتتوس میتترابلی   ،انتروبتتاکتر ائرو نتتز 
 .  (13)درا آکوده کنن ائرو ینوزا

 یباکتریوفتا  بترا  پژوهشی با هدف اداستازی   1019ال در س

هتای ستستی  در هنتد     ادا شده از زوم MDRهای  باکتری

 87، زوتم دیتابتی   37از  را هتای باکتریتایی   د. نمونته شت انجام 

آوری کردنتد.   زوتم ستووتگی امتع    11زوم بهد از عمل و 

 11هتتا بتتا   بیتتوتیکی بتترای بتتاکتری  تستت، حساستتی، آنتتتی 

هتای   انجام دادند. باکتریوفا های کیتی  از نمونهبیوتی   آنتی

به دس، آوردنتد. روی   والیهدآگار فاضمب شنری با روش 

 ستتودومونا ائرو ینتتوزا  و کلبستتیم پنمونیتته  ،اشرشتتیا کلتتی 

کال میکروستکوپی  اش وکیهای باکتریوفا  تشکیل شد  پمک

 .  (9)ها متفاوت بود آ،

بتتا هتتدف اداستتازی و   1013در ستتال  همکتتارا،بنشتتتی و 

 اشرشیا کلتی  برایفاضمب  تصفیه در شناسایی دو باکتریوفا 

انجام دادند. یت  گونته   ی پژوهشفا  درمانی  درو کاربرد آ، 

( از E. coli SBSWF27بتتومی اصتفنا، )  اشرشتیا کلتتی 

همچنتتین دو . شتتدوانتته فاضتتمب شتتنری شناستتایی   تصتتفیه

اداستتازی  الیته  دو رود بتا روش آگتتار  باکتریوفتا  از زاینتتده 

 بودنتد  پودوویریتده و  میوویریدههای  از وانوادهفا ها  .کردند

و  PTCC1399 E. coli هتای  اثر کیتی  بتر روی گونته   و
E. coli SBSWF27  هتای فاضتتمبی   و همچنتین کلیفتترم

 .(13)اشتندد
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بتا هتدف بررستی اثتر دو      1010شتاهین و همکتارا، در ستال    

 vB_SsoS-و ISF001-vB_SflSباکتریوفتتتتتتتا  

ISF002 فلکستنری شتیگم  و  شتیگم ستونئی    روی دو گونه 

و دارای  (ESBL)  بتاالکتاماز با ریتف گستترده   توکید کننده

 هتتای نمونتتهانجتتام دادنتتد. ی پژوهشتتمقاومتت، چنتتد دارویتتی 

باکتریایی را از چنتدین مرکتز بیمارستتانی و آزمایشتگاهی از     

اصفنا،، فتارس، هرمزگتا،، کنگیلویته و    )های مختلف  استا،

هتتا از باکتریوفتا  آمتتاده   امتتع آوری کردنتد. آ،  (بویراحمتد 

 روش آگتار دو الیته  استفاده کردنتد و تیتتر باکتریوفتا  را بتا     

زایی و کیز این دو باکتریوفا  بتر   تهیین نمودند. ظرفی، عفون،

دارای مقاومتت، چنتتد   شتتیگم فلکستتنری و  شتتیگم ستتونئی 

ارزیتابی شتد.    (Spot test)ای  دارویی با روش تست، نقطته  

شتتیگم هتتای  از ستتویه %9/91 و %8/98 نشتتا، داد کتته  نتیجتته
 و ISF001-vB_SflSبتتته ترتیتتتب بتتته وستتتیله    ستتتونئی

ISF002-vB_SsoS (9)کیز شد.   

 بتا هتدف بررستی اثتر دو باکتریوفتا      ی پژوهش 1017در سال 

دارو انجتام   بته  مقتام  آسینتوباکتر بومتانی  هروی موش آکوده ب

و  AmpCو  OXA-23هتتای  ستتویه پتتژوهشد. در ایتتن شتت

از بیمارستتا، دانشتتگاه کتتوزا،   یبومتتان نتوباکتریآستتستویه   11

امع آوری شد. برای اداسازی باکتریوفا  از فاضمب شتنر  

آ،  مایع رویتی فاضمب د. پ  از سانتریفیو  شکوزا، استفاده 

ستس    .دکردننانومتر فیلتراسیو،  11/0با فیلترهای سرنگی را 

 و دو الیتتته  از روش آگتتتارباکتریوفتتتا  بتتترای شناستتتایی  

دو باکتریوفتتا   .دکردنتت تفادهستتامیکروستتکوپ اککترونتتی  

vB_AbaM_3054  وvB_AbaM_3090  شناستتتایی

فتا  درمتانی   نتد. آزمتایش   ودب میوویریدهکه از وانواده  ندشد

در روز کنتتترل  . در گتتروهانجتتام شتتد موشتتی روی دو گتتروه

در  وکتی  .هتا شتد   منجر به مرگ موشباکتری  نخس، عفون،

با باکتریوفتا    دو ساع، پ  از تزریق باکتری آزمایش گروه

 .(18)دزنده ماندنروز هف، تا  ها موشکه ند شد درما،

شتده است، کته فا هتا را      یریگ جهینت ادشدهی یها در پژوهش

استتتجوی متتا  بکتتار گرفتت،.  یفا درمتتان یبتترا تتتوا، یمتت

هتتای  روی نمونتتههماننتتد مطاکهتتات گذشتتته   را باکتریوفتتا  

وکتتتی متتتا . ادیتتتمفاضتتمب بیمارستتتتانی و شتتتنری انجتتام د  

، pHپایتتداری بتته دمتتا و  ،ماننتتد دامنتته میزبتتا، یاهتت ویژگتتی

ادا شتده  اثر درمانی باکتریوفا  و  ی نوم آناکیزرشد، سرع، 

شود اداسازی باکتریوفا ها بتا   دیم. پیشنناد میکرن بررسیرا 

هتای   بتاکتری بتا    عفونت،  متا، دربرای هدف درما، اایگزین 

، رشتد  یاهت  ویژگیهمچنین  .بدیابیوتی  ادامه  مقاوم به آنتی

 بررستی اتدا شتده    هتای اثر درمانی باکتریوفا ی و  نوم آناکیز

 شود.

 

 گیری نتیجه

 از کته  کنتیم  پیتدا  یباکتریوفتا   توانستتیم  متا  مطاکهته  این در 

 کیتتز بتته قتتادر تریوفتتا ک. ایتتن بابتتود میکروویریتتده  وتتانواده

 ریوفتتا تکاب نیتتا بنتتابراین .دبتتو ستتونئی شتتیگماوتصاصتتی 

 گمیشت  یعفونت، بتاکتر   یفتا  درمتان   مطاکهته  یتواند بترا  یم

   د.وشستفاده ا یکیوتیب یمقاوم، آنت یدارا

 

 قدردانی و تشکر

 دانشتتگاه فنتتاوری و مهاونتت، تحقیقتتات از مقاکتته نویستندگا، 

و همچنتین از   بخارر بوداه پژوهشتی  کردستا، پزشکی علوم

دانشتکده بنداشتت،   ،آزمایشتگاه تحقیقتاتی بنداشتت، محتی    

تشتتکر و قتتدردانی  بختتارر استتتفاده از سیستتتم فیلتراستتیو،    

نامتته کارشناستتی ارشتتد  پایتتا، حاصتتل مقاکتته کننتتد. ایتتن متتی

اوتتم   کمیتتته در کتته بتوده  ممیتتی ستتروه شناستتی میکتروب 

 IR.MUK.REC.1397/260 شماره پرونده به دانشگاه 

  .اس،به تصویب رسیده   

 دریافت،  کردستتا،  پزشتکی  علوم دانشگاه از پژوهشی بوداه

 کتار  به های روش و مواد باره در مقاکه نویسندگا، .اس، شده
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