تاریخچه
پٌی سیلیي در سبل  ، 1929ثَسیلِ "فلویٌگ" کشف شذ ٍ در سبل  1941ثزای اٍلیي ثبر ثطَر طٌؼتی
تَلیذ گزدیذ.
هفبّین کلی
کپک فلویٌگ کِ یک پٌی سیلیَمًَ -تبتَم هیثبشذ ،فقط چٌذ ٍاحذ پٌی سیلیي در هیلیلیتز هحیط کشت
تَلیذ هیگزدد .پٌی سیلیي ثَسیلِ گًَِّبی هختلفی اس پٌی سیلیَم ٍ آسپزصیلَس (جشء قبرچْب) تَلیذ
هیشَد .کشت پٌی سیلیَم ثوٌظَر تَلیذ پٌی سیلیي ً ،خست در سطز هحیطْبی کشت اًجبم هیشذٍ ،لی
اکٌَى در درٍى یب ػوق هحیطْبی کشت طَرت هیگیزد.

تحقیقبت ثوٌظَر تْیِ رٍیِّبی هَلذ هقبدیز ثیشتزی پٌی سیلیي ٍ استفبدُ اس ػَاهل جْش دٌّذُ ٍ ، ...در
سبل  1946ثِ تْیِ سَیِ  Q176اس پٌی سیلیَم  -کزیشٍصًن اًجبهیذ .ایي سَیِ  ،هقبدیز سیبدی پٌی سیلیي
تَلیذ هیکٌذ .در ضوي  ،هبدُ سرد رًگ کزیشٍصًیي ًیش تَلیذ ًویًوبیذ ،چزا کِ ثَدى ایي تزکیجبت در
سَیِّبی جْش ًیبفتِ قجلی  ،خبلض کزدى پٌی سیلیي را تشکیل هیداد.

ثؼذ اس پیذا کزدى سَیِ ًبم ثزدُ  ،تحقیقبت ثوٌظَر اطالح ثیشتز سَیِ هذکَر اداهِ یبفتّ .ناکٌَى  ،سَیِ
اطالح شذُ هَرد استفبدُ در طٌؼت  ،حذٍد ٍ 4000احذ پٌی سیلیي در هیلی لیتز هحیط کشت تَلیذ
هیکٌذ .خبطیت تَلیذ پٌی سیلیي ثَسیلِ ایي سَیِّب ًبپبیذار است .اس ایي رٍ  ،حفظ ایي خبطیت در آًْب
هسئلِ هْوی است.
ساختمان پنی سیلیه
هطبلؼِ تزکیت شیویبیی پٌی سیلیي ًشبى دادُ است کِ پٌج ًَع پٌی سیلیي ثَسیلِ گًَِّب ٍ سَیِّبی
هختلف پٌی سیلیَم تَلیذ هیشًَذّ .وِ پٌی سیلیيّبی هذکَر  ،دارای ّستِ هشتزکی ثِ ًبم اسیذ -6
آهیٌَ پٌی سیالًیک هیثبشٌذ .ایي اسیذ در ٍاقغ اس تزاکن یک هَلکَل  - Lسیستئیي ٍ یک هَلکَل - D
ٍالیي ثَجَد هیآیذ.

ػالٍُ ثز اسیذ  -6آهیٌَ پٌی سیالًیک  ،یک رشتِ یب سًجیزُ جبًجی ًیش در تزکیت پٌی سیلیيّب ٍجَد دارد ٍ
ػلت اختالف ثیي پٌی سیلیيّبی هختلف  ،اختالف در تزکیت ایي رشتِّب است.
تَلیذ طٌؼتی پٌی سیلیي
هزحلِ اٍل
ثب ػول تخویز پٌی سیلیَم کزیشٍصًَم شزٍع هیشَد کِ دارای شزایط سیز است:

تخویز در یک حجن تب  100هتز هکؼت طَرت پذیزد.
 PHدر حذٍد  6,5ثبشذ.
شزایط استزیل رػبیت گزدد.
کٌتزل دهبیی ٍ  PHطَرت پذیزد.
سهبى تخویز  6-8 ،رٍس هیثبشذ.
سَثستزاّبی استفبدُ شذُ ثِ ػٌَاى غذا ػجبرتٌذ اس :هٌجغ کزثٌی (هؼوَال گلَکش)  ،هٌجغ ًیتزٍصًی  ،الکتَس،
آهیٌَ اسیذ ً ،وکْبی هؼذًی.
هزحلِ دٍم
فیلتزٍکزیستبلِ کزدى پٌی سیلیي ( Gپز هظزفتزیي پٌی سیلیي طجیؼی کِ اس تخویز پٌی سیلیَم ثذست
آهذُ ٍ هٌشبء سبخت اًَاع دیگز پٌی سیلیيّب هیثبشذ.
هزحلِ سَم
ثب اًجبم فزایٌذّبی آًشیوی ٍ شیویبیی  ،آى را ثِ  - 6آهیٌَپٌیسیلیٌیک اسیذ تجذیل هیکٌٌذ .رادیکبل
اسیذی کِ ثِ گزٍُ آهیٌَ هتظل است ،هیتَاًذ ثَسیلِ اسیذ اس ثبکتزیّب یب آهیذاسّبی دیگز جذا شَد.
توبهیت سبختوبًی ّستِ  - 6آهیٌَپٌی سیالًیک اسیذ ثزای فؼبلیت ثیَلَصیک پٌی سیلیيّب ضزٍری است.
اگز حلقِ ثتب الکتبم تَسط ثتب الکتبس (پٌی سیلیٌبس) شکستِ شَد ،هبدُ حبطلِ پٌی سیلَئیک اسیذ خَاّذ ثَد
کِ فبقذ فؼبلیت ضذ هیکزٍثی است.

ثب ایٌحبل ایي هَلکَل  ،یک شبخض آًتی صًیک پٌی سیلیيّب را حول هیکٌذ ٍ هیتَاًذ اگز ثِ یک پزٍتئیي
حول کٌٌذُ ثچسجذ ،ثِ ػٌَاى یک ّبپتي حسبسیتسا ػول کٌذ .رادیکبلْبی ( Rیب گزٍُ جبًجی) هختلفی کِ
ثِ اسیذ آهیٌَ پٌی سیالًیک هیچسجٌذ ،خَاص فبرهبکَلَصیک دارٍی حبطلِ را هشخض هیکٌٌذ.
هزحلِ چْبرم
ثب فزایٌذّبی آًشیوی ٍ شیویبیی ثیشتز  ،ثِ اًَاع پٌی سیلیي تجذیل هیکٌٌذ :هثال آهپی سیلیي ( آلفب -
آهیٌَ ثٌشیل پٌی سیلیي ) کِ شجیِ پٌی سیلیي  Gثَدُ ،چزا کِ تَسط ثتب  -الکتبهبس تخزیت هیشَد ،اهب در
ثزاثز اسیذ پبیذار هیثبشذ .فؼبلیت ثیشتزی در ثزاثز ثبکتزیّبی گزم هٌفی دارد.

کپک پٌی سیلیي

اًَاع پٌی سیلیيّبیی کِ اس ًظز ثبلیٌی هْناًذ ٍ در سطز طٌؼتی تَلیذ هیشًَذ
ثبالتزیي فؼبلیت را ثز ػلیِ ارگبًیسنّبی گزم هثجت  ،اسپزٍکتّب ٍ ثؼضی دیگز دارًذٍ .لی ًسجت ثِ
ّیذرٍلیش ثَسیلِ ثتب الکتبهبس ٍ ًسجت ثِ اسیذ  ،حسبس ّستٌذ .هثبل :پٌی سیلیي .G
هقبٍهت ًسجی ثِ ثتب الکتبهبس ٍلی دارای فؼبلیت کوتز ثز ػلیِ گزم هٌفیّب هثبلً :فیلیسیي
فؼبلیت ًسجتب سیبدی ثز ػلیِ گزم هثجت ّب ٍ گزم هٌفیّب ٍ ،لی حسبس ثِ ػول ثتب الکتبهبسّب هثبل :آهپی
سیلیي  ،پیزاسیلي.
ثجبت ًسجی در ثزاثز اسیذ هؼذُ ٍ هٌبست ثزای تجَیش خَراکی هثل پٌی سیلیي  ، Vگلَکش اسیلي  ،آهَکسی
سیلیي .اهب ثبیذ در ًظز گزفت کِ اکثز پٌی سیلیيّب ثظَرت ًوکْبی سذین ٍ پتبسین تْیِ هیشًَذً .وک
پتبًسین پٌی سیلیي ، Gحبٍی حذٍد  1/7هیلی اکیٍاالى پتبسین ثِ اسای ّز یک هیلیَى ٍاحذ است.

ًوکْبی پزٍکبئیي ٍ ثٌشاتیي پٌی سیلیي  ،اًَاع هٌبست ثزای تشریق ػضالًی را فزاّن هیکٌذ .در حبلت
خشک  ،پٌی سیلیيّب پبیذار ّستٌذ ،اهب هحلَل آًْب ثسزػت فؼبلیت خَد را اس دست هیدّذ ٍ هیثبیست
ثالفبطلِ ثؼذ اس تْیِ هظزف شًَذ.

سبختوبى پٌی سیلیي
تَلیذ پٌی سیلیيّب ثب تَجِ ثِ قذرت جذة  ،اًتشبر ٍ دفغ
ثؼذ اس تشریق ػضالًی یب ٍریذی  ،جذة اکثز پٌی سیلیيّب سزیغ ٍ کبهل است .ثؼذ اس تجَیش خَراکی  ،فقط
 5تب  30درطذ دٍس اکثز پٌی سیلیيّب جذة هیشَد کِ ثستگی ثِ هقبٍهت در هقبثل اسیذ  ،اتظبل ثِ غذاّب
ٍ ،جَد ثب فز ٍ...دارد .آهَکسی سیلیي ثخَثی جذة هیشَد .ثؼذ اس جذة  ،پٌی سیلیيّب در هبیؼبت ٍ
ثبفتْبی ثذى ثطَر گستزدُ پخش هیشًَذ.

اًَاع هخظَطی طزاحی شذُاًذ کِ جذة تبخیزی داشتِ ٍ سطح هٌبست دارٍ را ثزای هذت طَالًی فزاّن
هیًوبیذ .ثؼذ اس یک تشریق ػضالًی  1,5 ،گزم پٌی سیلیي ثٌشاتیي ( 2/4هیلیَى ٍاحذ)  ،یک سطح سزهی
حذٍد ٍ 0,03احذ ثِ اسای ّز هیلی لیتز ثزای  10رٍس پذیذ هیآیذ ٍ سطح سزهی ٍ 0,005احذ ثِ اسای ّز
هیلی لیتز  ،ثِ هذت سِ ّفتِ اداهِ هییبثذ .پٌی سیلیي پزٍکبئیي ػضالًی  ،سطح درهبًی را ثزای  24سبػت
فزاّن هیکٌذ.
چشناًذاس ثحث
اهزٍسُ سؼی ثز ایي است تب ثب تکٌَلَصی  ًَ DNAتزکیت ثتَاًٌذ پٌی سیلیي را در سطح طٌؼتی ٍ ثظَرت
ٍسیغ تَلیذ کٌٌذ .در ایي طَرت هیکزٍ ارگبًیسن تَلیذ کٌٌذُ پٌی سیلیي  ،تٌْب هحذٍد ثِ قبرچْب ًخَاّذ
ثَد.

