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چکیده
سننز ژن ینیکان ان اژ زنای ننانیننزتسننانسننز ژزن سننان ن اتو ندنبر زنیننرت زن ان اد من وت من تنزدن
بهیز سننتازنبیتین ین سن وتوهنیننووینو ن یعن ،تما نشن تنیننان ایت ن اننیانتاییعنینندهنبر زنور دان می و نو ن
سز ژن یننر تئتانBeauveria bassianaننیشزهتون رویمین یعن ایت اتنبر زنبهیز ستازناژیز ن جروع ن می و ن ن
ت،بیقنتزظیمنینندندینو ن جرو ن44ن می وزنارپویننتینور دانینندندن ن0.5ن یکر وال ن خلوطن می و نو نتجریعن
PCRنارر هنبتنDNAننلیرر انبتنو س ن انبتالنبر زنتومیدنع،ا ن1.1ن یلونبتازن س ن وتوهنینندینبتن مک ر و ان انز ت ان
تحانPCR ™ 2.1-TOPOن ننیان انزنک نسننت لوین رووشن ین یانینندینتو مان ینبتنتاییعن وی یتبانDNAن
تأییدنیدیناهانا یاناهاو یدهناتی تهناهانتر یمنخ،تاتزننتیان انسز ژن ین نجتمنیدینیکنبتندن(نو )ن شخصن
ان ند اهن و ون ن ظت ن یننر تئتانو ن مک ر و ان انز ت ان شتادهنیدینخ،تاتزنتو مان نبتن شنتاییعن وی یتبان
DNAن یزتستیانیدنبتن س وتوهن اننر تکلناهانا یاناهاو یدهناتی تهنبتن و قیانتر یمنیدینن یج ن یعننژ اان
ن شتینو ونتو ماناتزنووالنانبی ش رن انkbن1نبتن س وتوهن ان شندت ضرنبتنخ،تزن ر رزن انتو نزدن سز ژن یوندین
ژ ینبرن یعنشن نجتمن یعن شنز ستین سانایر نبر زن سز ژن یاتزنوی رنبتن س وتوهن ان یعنو س و مارل ننب ندد علن
بهیز ستازننیتانو وی ن
ن
هناتزن لیدز:نسنتز ژن؛ تجميع PCR؛ ژن پروتئاز؛ جهش زایی جهت دار شده جایگاه
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چکیده ن
ر اهن-5ز یزومو میزیکن سیدن(-5زال)نب نعزو ینیکنعت لنتشخیصان وو یزت یکشننقان وثرزن نو ن
زیکت ستازنتو و اتزنبدخیمن یوتن ا زدینبتن یعن اووشن خیر نن رشاتیاننویعنو ن ب ،نبتن ت برون-5زالن
و نتصویربرو زنتشدیدن غزتوی ان()MRIنظهو ن روهن ساینو ن قتم ن ر زن زوناشن ر زنبرن زد من
واوونو ن و ون ثرن-5زالنبرن تبومی منزاعنسلومان ن ت برون-5زالنو ن MRIن ر امنخو ایمننرووینن تیجن
دتصلن انب یت زن ان ،تماتمنوالمانبرن ثر ذ زن -5النبرنت ریعنستخان لکوانامن ن تبومی منزاعنو ون
ن اتو ندنتتییدن ززدهن کتنپذیرزن تبرون-5زالنو نMRIنب ن س ،ن ثرننذیر ت زن غزتوی ان لکوانامن ن
زاعنبتیدینبزتبر یعشنبتنو ننظرن ر عنعدمنسریان-5زالن ناذ نایتونزینو نسلوااتزنتو و شنMRIنبرن ست ن
-5زالن د رتالن اتو ندن دن وثرزناهانزیکت ستازن تنویاتزنبدخیمنبتیدی ن
ن
هاتزن لیدز-5 :آمينولوولينيک اسيد؛ تصویربرداری تشدید مغناطيسی؛ پروتوپورفيرین IX؛ متابوليسم آهن
سلولی؛ گيرنده ترنسفرین ن

Molecular Cloning and Anti-Cancer Activity of Carotenoid

Pigments Isolated from Micrococcus spp. and Rhodotorula spp.
M. Zohari1, A. Akhavan Sepahy*2, K. Amini3
1Department

of biology, Faculty of Basic Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran,
Islamic Republic of Iran
2 Department of Microbiology, Faculty of Basic Science, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Islamic
Republic of Iran
3 Department of Microbiology, Faculty of Basic Science, Saveh Branch, Islamic Azad University, Markazi, Islamic
Republic of Iran
*Email: a_akhavan@iau-tnb.ac.ir

بررسی فعالیت ضد سرطانی رنگدانههای کاروتنوئیدی جدا شده از گونههای
میکروکوکوس و رودوتوروال
مریم زهری* ،1عباس اخوان سپهی , 2کيومرث امينی

3

 1گروه ميکروبيولوژی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقيقات ،تهران ،جمهوری اسالمی ایران
2

گروه ميکروبيولوژی ،دانشکده علوم پایه ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،جمهوری اسالمی ایران
3

گروه ميکروبيولوژی ،دانشکده علوم پایه ،واحد ساوه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ساوه ،جمهوری اسالمی ایران

چکیده ن
زتبعنبیومو یکننی رتی اتنب نومیلنتوت منزی اتنو نعو نیعن نیننر یتنتومیدنو ن قتی ننن نبتن ش اتزنتومیدن
یننیریتیاشنو ن تنوینتوا ن حققیعن یعن وضننو نعر ن ر ن سنناینادمن ان یعن ،تما ناد سننتازن ت تزو یداتزن
تومیدزن ان ون اتزن یکر و و ن ن و تو الن ان زتبعنخت اشنبهیز ن ستازن یر یتن شانبر زنتومیدنبیو سن ن
ت تزو یدشن لونیزگن ومکومان ینcrtشنیننزتسننتیاننی رتیناد نینندهن نا نن جونبر زنبر سننان اتمیااتزنضنندن
سننروتنانو نسننلوااتزنسننروتینسننیز ن ن ننتینبووهن سنناینسننوی اتزنM. Luteusن نR. mucilaginosaن ومدن
ت تزو یدناد نینندهن انختون ننرون اتزن سننو نو ن سن تین ر تیشن یر یشنتوسننتنزنتمیژن16SrRNAنیننزتسننتیان
یدندینیر یتن ن یرمنبر زنتومیدنبیو سن ن ت تزو یدنتاییعن رویدینارچزیعن ینcrtنب ن و نPtg19ن لوینیدهن ن
ثرننی رتین ت تزو یدزن زن وهنسلومانسروتین سیز نMCF-7نبر سان رویدین ن یرمن یدن نتومیدن ت تزو یدنو ن
 M. Luteusنو تزن 25نو ا ن ن pH=7نبووهن نو بت هزن R. mucilaginosaن یژ ین pH=6.5نبووهن سننناینز نتمیژن
FTIRن نTLCن شتبهانایتوزنبیعننی رتیاتزن س خر اانبتن نو ن ت تزو یداتنن شتینو وهن ساین یژ ینبیتین ین
crtندد وننزجنو نE.coliنتر ن وو منیدهنبیش رن انسوی اتزن ومدن می نبووهن سا )(p<0.001ین یژ یناندهن تندین
سننلوا اتزنMCF-7ن ب نصننو من ب نن نب نا تین ن لظاننی رتین تاان ا یتبدن)(p<0.05ین یژ ینIC50نعلی ن
MCF-7نبر زننی رتیاتزنا ون نصننو تانب نترتی ن )1426.69 µg/ml (r2=0.95ن ن)1412.1 µg/ml (r2=0.92ن
تنی ننماتزن و ون ،تما نب نعزو ین زبعنبتمقوهنتومیدن ت تزو یدنتجت زن ن تبومیانضنندن
بووهن سنناین یکر
تو و نب ند ت ن ازیزدی ن

هاتزن لیدز:نکارتنوئيدها؛ ميکروکوکوس؛ رودوتوروال؛ متابوليت ضد سرطان
ن
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چکیده ن
یوهن و ن( انختنو وهنن یدیوم)نو زن ی اتزن وت منبووهن نیکان انزنهتن ری تان و ساین
ری تان و ندت زن ی ت یعنسان سان نتحانتتثیرن ر تن یدن ایووینادمن یعننژ اان ند اهن یرزن
یژ ینن ی ت یعن سان شرهن ان و ی ان نو نو تاتزن وت من نبت و زن یدهن سای ری تان و ن ان
ز،ق نب و نتهی نینندهن نو ن کتیاتن و تاتزن خ ل ن نبت ن ایننووینبزتبر یعن کتینو ون ن یوهن و یان
ن شننروهنینندهنب ن دمنس ن ن انو نسننروختن شنیخچتانیتنو و تزن حیتنن هد زنینندهنبتینندینو نن تهن
ب د ان نگن یوهن و ن وت من سنناین ند اه یرزن یژ ین ی ت یعنس نانو شننرهن و نبت شن ننان ان
سنان نجتمنینندهن نو زینسننرعاناریتینیکن یلانمی رنو نوعیق نب ن رکن تان حرون خلوطن تنوان نز ن
بتن باندجران5نب ن95نو نب رنست عناجدهن ربز ن س وتوهن انووان وجن265ننتنو رن نجتمنیدهن ساین
ا تینن هد زن ی ت یعن سانو ن و ن2/ 765نوعیق ن ساینتتثیرن نبت و زنو ن یژ ین ی ت یعن سانو ن شرهن
و زنتهی نیدهن ان و زنتتاهن ن3/82ن یلان رمنو ن یلانمی ر سانشنو ن نبت و زنسروختن زشنیخچتمان
و تزن حی،انب نترتی نن3/20شن1/65ن 0/82ن یلان رمنو ن یلانمی ر یبتینندینبزتبر یعن ی و ینن یج ن ر ان
نبه ریعن شن نبت و زن یوهن و ن سروختن ن ی انایر ن س،حن ی ت یعن سانو ن ری تان و توت من
عتبلن الدظ نبتا تین ر یزدنند و .ن
ن
هاتزن لیدز:نکریستال گواوا؛ شرایط انبارکردن؛ ویتامين سی
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چکیده
ن
ن سی

من زت س ن صرمنز ا ااتناهان بت اهنبتنز تمنب یت ن ضر زن سایننتنونتکزومو زن

و نشننان سننان ن اتو ندنب نبهبوون ثرنبخشننانسننرومن رکن زدین لرنریوو ن ان ر هنسننرومندشننره ان
تنون

ورهن سان نبر زنوی ن سیاان انز تمن شت ازن انارل ن و یتن شن ساتن ن سو سوواتزن

ختن ان سنن وتوهن ا رووین و یتن اتنیکان انخ،رننت ریعنز تمن ندن نخ ننت من ر نانب ن حصننوالمن
شت ازن

ون ا ززدن نو نازو ن شو ن یر ینننیژن ستمیتن نخ ت منایتوزنب ن ستخ رتیاتن نبت تمن

ون

ا ززدینو ن یعنتحقیقند شرهن ان لرنریوو ن نبرن زننتنونذ مننقرهننو یانو وهن یدهنبتن ی وا ین ن
نلان تیلعن لیکوانبت ذ زن یدهن ن سپسن ثرند شرهن شانزینبر زن و یتن ن و ونبر سانعر ن ر این
سننتخ ت ننتنونذ منب ن ند اهن11ننتنون رنبوسننیل نTEMشنXRDش IRن  UVثبتمنینندینزا تیشننتمن
بیومو یکنن شتینو وننتنونذ من سز ژن یدهنو زنعد من و یتن ن شان زت سبانبووندنب،و یک نو ن لظا
ppm 50بادن ان48نستعان%85ن یژ ین رگن ن یرنو یای
هناتزن لیدز:نکلرپریفوس؛ نانو آفتکش؛ نقره؛ موریانه
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چکیده
و ن یعن ،تما نشن اننظر ی نتتباانچ تمانبر زنبر سننانتأثیرن رزیزدن اذ ن نبرامن زانبیعن تنوانب ن
عزو ین سوخان ن ر عنب نعزو ین تتتمیژ ن س وتوهن یدین ،تماتمنتر وویزت یکانو ن یعنا یز نن شتینو وهن
سان ن نر زنزا ون یبسنو نبی ش رن و ون ثبان ساینبزتبر یعشناذ ن تنوان زن ر عنب یت ن من نو ن
دتمان یژیکان ساینبزتبر یعنشن شاتزنوی رزنبر زن ژ یاناذ نو نس،حن ر عن و وننیتان ساینتغییرن
ر عنبکرن()PGنب ن ر عنو زندورهن()VGنیتن ر عنو پنیدهنبتننی ر ی ))NGن انتو ندنبتعثن ژ یان
اذ ن یوون ناذ نزنهتن نب ناذ ن ییریتیانتبدیلن زدین یجتوندورهن نو پن یدینبتننی ر ینو ن ستخ ت ن
مک ر نیکا ن ر عن بت عثن ژ یا ن اذ ن تنوان ب ن ر عن ایننووین ژ یا ن اذ ن VGن نNGشنعال هنبرن
تغییر منو ن ن قتانبت شنبتعثنتغییر من عتبلنتواهانو ن حلنHOMOن نLUMOن انیننووشن نتوسننتن
نر زناذ ش NBOشنQTAIMن نDOSنتأییدنیدی ن
هاتزن لیدز:نانرژی جذب؛ تئوری تابع چگالی؛ متانول؛ نيتروژن دوپ شده به گرافن؛ گرافن دارای حفره ن
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چکیده ن
دو ض ن ستخ ت زنواد یاشن ععنو ن رانبیعن ر

تو انوا وان نا ین یذهشنو نبیعنتتعدیساتزنبژ گنبتن

خزروین دداتزن رتت س نننننن می و یو سعنبرن زن

لاتزننزهتیننا سز ان دتو ن یدهن ساین یبک ن

ااشننکانو یندوضن نسننتخ ت زنوادیننان ن ور منزینب وو نعتبلنتوا نتحانتأثیرن ینندنتتعدیساتزن
ویتنیرزن نخر جننرکنسننتاندن چ ننت ینو یندوض ن ن نارچزیعن ینندنتتعدیساتزن رتوعن دتو ن ززدهن
دوض نا

زدینتتعدیسنبز

تینو نیرتا ر ندوض نوادیان انا تین نحر من وختن ن ت ینو نو ت ن

ازو یننرعانتتعدیسشن قد ن655ن رنبتالز د اننشننتین اوادین قتی نن ن قد نبتالز د انثبانینندهنو ن
تونو ر انتتعدیساتزنبژ گن ز،ق ن نو ن تبتطنبتن

لاتزنتر س انا

زدشنبتن قتویرنو ز ن ستخ ت زن

زنهتننشننتین اوادنتتعدیسنخویژن ععنو ن رانازوباندوضنن شن اتمیانادیدترزنن ننبانب نتتعدیساتزن
بز

تین ن وهن سیتهنو وینارچزیعنتغییر من س،حن ست ن حلانو ن س تزن یعنتتعدیساتنن

بتالز د ان خیرنزنهتنسهمن30نتتن45نو صدزن

بانب ن

لاتزنتر س انو نو ر یخ ان اتانستخ ت اتزن دتو ن ززدهن

دوض نوادیان ننیشزهتون ا زدی ن
هاتزن لیدز :حو ضه ساختاری دهد شت؛ تغييرات سطح ا ساس محلی؛ دگرریختی فعال؛ رودخانه مارون؛
زاگرس مرکزی ن
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چکیده ن
ن سننپیزانو اژیان یوبی انبتننت

و ن یعننژ ااشنو امتزید انبرامنهان اندتمااتزنامو

راتزن

امو سان یرام تان و ونبر سانعر ن ر اینبر زن سزجانو امتزید ان ان سزج ن تنکرنسنتاریمیت
سنن وتوهنینندینبتن سنن وتوهن انسننزج ن تنکرنسنتاریمیت
و امتزید اندتمااتزن ار ا یدهنو ن یعن ت نبرد
حتسب یدهنبرد

ننت

ن

ن ن حتسننبتمنتحلیلاشناو اتیانبر زن یژ ین

ننت

راتزن وثرن حت سب ن یدیناو اتزنتحلیلان

راتزنامو سان نبرامنهانتتثیر ذ نب

نب ن ن خت ننت

بیشیزةنو امتزید ان نو ی ن یتن صالًنو امتزیدهننبتیزدین ن
ن
اتزن لیدز:ندرهمتنيدگی؛ کانکرنس تعميم یافته؛ حالت های همدوس اسپينی؛ کيوبيت ن
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