مجله دنیای میکروبها
سال هفتم شماره سوم (پیاپی  )02پاییز 3131
صفحات 022-031

بررسی پلی مورفیسم ژن کواگوالز استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از عفونت های
دستگاه تنفسی در شهرکرد
1

مریم رئیسی* ،3الهه تاج بخش ،0حسن ممتاز

 1کارشناس ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شهرکرد ،گروه میکروب شناسی 2 ،استادیار ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شهرکرد ،گروه میکروب شناسی،
3دانشیار ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شهرکرد ،گروه میکروب شناسی

چکیده
سابقه و هدف :عفونت دستگاه تنفسی یکی از شایع ترین بیماری های عفونی در جهان است که در اثر التهاب حاد دستگاه تنفس
فوقانی توسط حمله باکتری هایی مانند استافیلوکوکوس اورئوس به این قسمت ایجاد می گردد .هدف از این مطالعه بررسی
پلی مورفیسم ژن کواگوالز استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از عفونت های دستگاه تنفسی در شهرکرد می باشد.
مواد و روش ها :این مطالعه مقطعی -توصیفی بر روی  222نفر از افراد مشکوک به عفونت های دستگاه تنفس فوقانی مراجعه کننده
به کلینیک امام علی شهرستان شهرکرد صورت گرفت .از محیط های بالد آگار و مانیتول سالت آگار برای کشت نمونه ها استفاده
شد .کلنی های مشکوک توسط آزمون های میکروب شناسی شناسایی شدند .در نهایت پس از استخراج  ،DNAمحصول  PCRدر
حضور آنزیم  AluIمورد هضم آنزیمی واقع گردید و ژنوتیپ ژن کواگوالز به روش  RFLPتعیین شد.

یافته ها :در مجموع  02نفر ( )% 32از افراد مورد بررسی به استافیلوکوکوس اورئوس آلوده بودند 22 .جدایه دارای باند  072جفت
بازی و  11جدایه دارای باند  732جفت بازی بودند .پس از هضم محصول  PCRبا آنزیم  ، AluIدر  22جدایه سه باند  322 ،102و
 202جفت باز (ژنوتیپ  ،)Iدر  10جدایه دو باند  222و  202جفت باز (ژنوتیپ  )VIIIو در  2جدایه دو باند  322و  212جفت باز
(ژنوتیپ  )IXمشاهده گردید.
نتیجه گیری :نتایج به دست آمده نشان می دهد که جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس کواگوالز مثبت جدا شده از عفونت دستگاه
تنفسی در شهرکرد بیشتر متعلق به ژنوتیپ نوع  Iمی باشند که می تواند منبع بالقوه ای برای انتشار این ژنوتیپ در جامعه محسوب
گردد.
واژگان کلیدی :استافیلوکوکوس اورئوس ،ژن کواگوالز ،عفونت دستگاه تنفسی.RFLP ،
پذیرش برای چاپ :مرداد ماه 03

دریافت مقاله :اردیبهشت ماه 03
م دمه
مهم

از  12درصد بیماری های چرکی و دومین عام عفونت های

استافیلوکوکوس اورئوس

(

بیماری

زا

ترین

(

عام

u u

u

l

)

انواده میکروکوکاسه

) محسوب می شود .به وری که عام بی

*) آدرس برای مکاتبه :شهرکرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شهرکرد ،گروه میییکیروب شینیاسیی.
تلفن20130113727 :

پست الکترونیکMaryam_r335@yahoo.com :

بیمارستانی می باشد ( .)1-3از سال  10 1روش فاژتای ین
استافیلوکوکوس اورئوس به صورت جهانی مورد استفاده قرار
گرفته

است.

این

روش

مقرون

به

صرفه

برای

تایپ بندی بسیاری از جدایه ها معرفی شده است .اما این

دنیای میکروبها ،سال هفتم ،شماره سوم پاییز  .1303بررسی پلی مورفیسم ژن کواگوالز استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از عفونت های دستگاه تنفسی در شهرکرد .مریم رئیسی و همکاران

روش دارای محدودیت هایی نیز می باشد ( 2و ) .ا یرا،

سیلیسیوس در محیط پ تون واتر (مرک ،آلمان) کشت داده

بر ی از محققین گزارش نموده اند که تکنیک های مبتنی بر

شدند .پس از نی سازی اولیه ،نمونه های رشد کرده در محیط

 ،DNAروش های تایپ بندی مولکولی ،پالس فیلد ژل

های جامد بالد آگار (مرک ،آلمان) و مانیتول سالت آگار

توالی های چندگانه ژنی

(های مدیا ،هند) کشت داده شدند .بر روی کلنی های مشکوک

 )PFو تای ین

الکتروفورز (
( )ML

های

روش

کارآمدی

در

تایپ

بندی

به استافیلوکوکوس اورئوس آزمون هایی مانند رن

آمیزی گرم،

استافیلوکوکوس اورئوس های مقاوم به متی سیلین

کاتاالز ،کواگوالز و دزاکسی ریبونوکل از (  )DNaانجام شد.

 )M h cهستند

باکتری های جداسازی شده به عنوان جدایه های

( .)0-0 ،2استفاده از این روش ها در محیط های بالینی از

استافیلوکوکوس اورئوس ،به من ور مطالعات بعدی در محیط

لحا فنی پی یده ،پرزحمت ،وقت گیر و گران قیمت است.

( ) raمرک ،آلمان) کشت

(

u u

u

l

آنزیم کوآگوالز (

a

a

R

مایع م ز و قل

 )Coaتقریبا توسط تمام گونه های

(

o

ar I

و نگهداری گردیدند (.)11
A

DNA

استافیلوکوکوس اورئوس تولید می شود .در حال حا ر در

ب) استخراج

آزمایشگاه میکروب شناسی بالینی تولید کواگوالز به عنوان

(شرکت فرمنتاز ،آلمان) مطابق با دستورالعم شرکت سازنده

معیاری برای شناسایی استافیلوکوکوس اورئوس در عفونت

استفاده گردید.

 :برای این من ور از کیت استخراج

های انسانی استفاده می شود .هم نین اثبات شده است که

ج) واکن

کواگوالز فاکتور بیماری زای مهمی در فرآیند ایجاد عفونت

ژن کواگوالز از پرایمر های

می باشد .ازدیاد (

ca o

 )Amژن کواگوالز به عنوان یک

زنجیره ای پلی مراز (

 Coaو  Coa 3با توالی زیر

استفاده شد (:)10
’COA F: 5’-CGAGACCAAGATTCAACAAG-3
’COA 3R: 5’-AAAGAAAACCACTCACATCA-3

روش ساده و دقیق برای تایپ بندی مولکولی استافیلوکوکوس
اورئوس جدا شده از منابع مختل

) :به من ور تائید حضور

در ن ر گرفته شده است

( .)11-10 ،2در پایانه  3ژن کواگوالز توالی های تکراری 11

واکن

جفت بازی پشت سر هم وجود دارد که از ن ر تعداد و نیز

الگو،

مح مکان های برش  AluIدر استافیلوکوکوس اورئوس های

 PCRدر حجم  2میکرولیتر شام  1 :میکرولیتر

میکرولیتر بافر  1 ،)12X( PCRمیکرولیتر مخلو

N P

جدا شده ،متفاوت می باشند ( 2و  .)17این مطالعه با هدف

DNA

،)12Mm

 1میکرولیتر 2 ،) 2 Mm( M C

میکرولیتر از هر یک از پرایمرها 1 ،واحد آنزیم

a

mar

بررسی پلی مورفیسم ژن کواگوالز استافیلوکوکوس اورئوس

 DNA Po ym raو  30 3میکرولیتر آب مقطر انجام گرفت.

جدا شده از عفونت های دستگاه تنفسی در شهرستان شهرکرد

در ادامه واکن

 PCRدر دستگاه ترموسایکلر مستر سایکلر

انجام شد.

گرادیانت ( اپندرف ،آلمان) با شرایط دمایی  2دقیقه واسرشت
شدن ابتدایی در دمای  0درجه سیلیسیوس و در ادامه 32

مواد و رو

ها

چر ه شام واسرشت شدن در دمای  0درجه سیلیسیوس به

ال ) نمونه گیری و جداسازی :این مطالعه مقطعی -توصیفی،

مدت  32ثانیه ،اتصال در دمای  1درجه سیلیسیوس به مدت

در ول  0ماهه دوم سال  1301بر روی  222نفر از افراد

 2دقیقه ،وی شدن در دمای  72درجه سیلیسیوس به مدت

مشکوک به عفونت های دستگاه تنفس فوقانی (التهاب مخا

یک دقیقه و در نهایت

بینی ،التهاب حنجره ،عفونت نای و لوله تنفس و یره) مراجعه

 72درجه سیلیسیوس به مدت  7دقیقه انجام شد.

وی

شدن نهایی در دمای

کننده به کلینیک امام علی (ع) شهرستان شهرکرد صورت

د) ژنوتای ین

گرفت .نمونه ها به مدت  22ساعت در دمای  37درجه

محصول  PCRدر حضور آنزیم ( AluIفرمنتاز ،آلمان) مورد
207

ژن کواگوالز با روش

 :برای این من ور
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در حجم  22میکرولیتر

حضور استافیلوکوکوس اورئوس و هم نین نوع عفونت و

 12میکرولیتر از محصول  PCRبا

حضور استافیلوکوکوس اورئوس وجود ندارد .در این بررسی

 1میکرولیتر بافر محدود کننده

ژنوتیپ  1در  22بیمار ( 22نفر مرد و  22نفر زن) و ژنوتیپ 0

 )R r c oو میکرولیتر آب مقطر مخلو گردید

در  2بیمار ( 2نفر مرد) مشاهده گردید .ا تالف آماری معنا

و به مدت  22ساعت در دمای  37درجه سیلیسیوس گرما

داری بین فراوانی ژنوتیپ در مردان و زنان مشاهده نگردید.

گذاری شد .به من ور بررسی قطعات ایجاد شده ،محصول

هم نین ژنوتیپ  1در  10بیمار ( 12نفر مرد و  0نفر زن)

 PCRپس از هضم آنزیمی بر روی ژل آگاروز  1درصد

مشاهده گردید .هم نین بین فراوانی ژنوتیپ  1در مردان و

الکتروفورز گردید (.)10

زنان مورد بررسی ا تالف معنی داری وجود داشت.

هضم آنزیمی واقع گردید .این واکن
انجام شد .در ابتدا

 1میکرولیتر آنزیم ، AluI
(r

ه) تجزیه و تحلی آماری :داده های حاص از مطالعه با استفاده
از نسخه شانزدهم نرم افزار آماری

بح

و آزمون های آماری

مربع کای و دقیق فیشر مورد ارزیابی قرار گرفت.

تولید کواگوالز یک وی گی مهم برای شناسایی استافیلوکوکوس
اورئوس است که در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد.

بقه بندی بر اساس ژن کواگوالز استافیلوکوکوس اورئوس

یافته ها
در این مطالعه از مجموع  222مراجعه کننده به کلینیک که

روشی ساده و دقیق برای تایپ بندی مولکولی می باشد .به

مبتال به عفونت دستگاه تنفسی بودند 02 ،نفر ( )%32به

 )Ra mو همکاران گزارش نموده اند

وری که رایموندو

(o

استافیلوکوکوس اورئوس آلوده بودند 22 .جدایه باند 072

که این روش می تواند در تحقیقات اپیدمیولوژیک

جفت بازی و  11جدایه باند  732جفت بازی داشتند (جدول

استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده به دلی تکرار پذیری

 1و شک  .)1پس از هضم محصول  PCRبا آنزیم  ، AluIدر

باال و قدرت تفکیک و افترا

آن ،مورد استفاده

 22جدایه سه باند  322، 102و  202جفت باز (ژنوتیپ  ،)Iدر

قرار گیرد (.)22

 10جدایه دو باند  222و  202جفت باز (ژنوتیپ  )VIIIو

در مطالعه حا ر از مجموع  222نمونه  32درصد آلودگی با

در 2جدایه دو باند  322و  212جفت باز (ژنوتیپ )IX

استافیلوکوکوس اورئوس یافت شد .در بررسی پلی مورفیسم

مشاهده گردید (جدول  1و شک .)2

ژن کواگوالز به روش  22 ،RFLPنمونه ( )%72متعلق به

آنالیز داده ها نشان داد که ا تالف معنا داری بین جنسیت و

ژنوتیپ  10 ،Iنمونه ( )%20 20متعلق به ژنوتیپ  VIIIو

مناس

جدول  :1تایپ بندی مولکولی جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس بر اساس  RFLPژن کواگوالز.
محصول ( PCRجفت باز)

( RFLPجفت باز)

تعداد ()%

I

072

202 – 322-102

)72( 22

II

112

212- 222- 102

-

III

112

202 – 222 – 12

-

IV

112

202 – 222- 102

-

V

ژنوتیپ

102

212-222-102-12

-

VI

112 - 12 2

202-212-322-102

-

VII

102

202 -212

-

VIII

732

202- 222

)20 20( 10

IX

732

212 – 322

)3 3( 2
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از تکثیر ژن کواگوالز جدایه های

شک  :2پلی مورفیسم شایع ترین ژنوتیپ های ژن کواگوالز جدایه های

استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از ترشحات بینی :M :مارکر 122

استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از ترشحات بینی.

جفت بازی ،ستون  )1کنترل منفی ،ستون های  2تا  )2نمونه های مثبت با

 :Mمارکر  122جفت بازی ،ستون  )1کنترل منفی ،ستون های  2تا )

تا  )7نمونه های مثبت با قطعات

ژنوتیپ  Iژن کواگوالز ،ستون های  0و  )7ژنوتیپ  VIIIژن

شک

 :1الکتروفورز حاص

قطعات  072جفت بازی ،ستون های

کواگوالز.

 732جفت بازی.

 2نمونه ( )%3 3مربو

به ژنوتیپ  IXبودند .به این ترتی

 Cبا فراوانی  %00 2بیشترین میزان را به ود ا تصا

بیشترین فراوانی مربو به ژنوتیپ  Iمی باشد .در این مطالعه

داد.

بنابراین ژنوتیپ  Cگواگوالز استافیلوکوکوس اورئوس ،وجود

ژنوتیپ های  VII ،VI ،V ،IV ،III ،IIگزارش نگردیدند.

ود را به عنوان یک عام اتیولوژیک در ال

عفونت ها در

در مطالعه کاراهان (  ) arahaو همکاران در سال  2227در

پوست و ادرار نشان می دهد .در این تحقیق استافیلوکوک های

گردید که از مجموع  222سویه

متعلق به ژنوتیپ  Cاز قدرت عفونت زایی و پایداری بیشتری

استافیلوکوکوس اورئوس 101 ،جدایه (  )%12دارای

نیز در دستگاه ادراری و پوست بر وردار بودند .زیرا این

ود بودند .پس از هضم آنزیمی

باکتری ها با دارا بودن ادهسین  caAکه فاکتور چسبندگی

شد که  %13 0از این جدایه ها تنها دارای یک باند به

محسوب می گردد توانایی اتصال به سلول های دستگاه ادراری

ترکیه مشخ

پلی مورفیسم در ژن
مشخ

اندازه  22تا  1222جفت بازی می باشد و  %10 1دارای دو

میزبان را دارا می باشند .بنابراین به عنوان یکی از عوام

قطعه بودند.
RFLP

عفونت ادراری

(I

) عم می نمایند (.)22

با استفاده از آنزیم برش دهنده  23 ، AluIالگوی

در تحقیق انجام شده توسط ممتاز (  )Mom aو همکاران بر

متفاوت در جدایه های مورد بررسی را نشان داد .که

روی شیرهای مربو به گاوهای مبتال به ورم پستان در استان

ژنوتیپ  XIVبیشترین فراوانی را ( )%32 2به ود ا تصا

چهارمحال و بختیاری از  10سویه استافیلوکوکوس اورئوس،

داده بود (.)21

 31سویه ( )%30متعلق به ژنوتیپ  Iو  11سویه ()%12 71
 ) aو همکاران بر روی  20سویه

متعلق به ژنوتیپ  VIIIبودند .وجود الگوهای یکسان در میان

استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از ادرار و پوست ،پس از

جدایه های کلینیکی و جدا شده از شیر نشان می دهد که

در مطالعه البی (

هضم آنزیمی محصول  PCRبا استفاده از آنزیم

III

،

احتماال شیر عام انتقال بیماری به انسان بوده است (.)11

ژنوتیپ های  C -Cشناسایی گردیدند .به وری که ژنوتیپ

در مطالعه انجام شده توسط اسالنتاس (  )A a aو همکاران
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بر روی  02نمونه استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از موارد
ابتال به ورم پستان گاو ،ژنوتیپ  Iدر  32نمونه و ژنوتیپ
در  20نمونه ال

ترین فراوانی را به ود ا تصا

ژنوتیپ  IIدر  7نمونه ،ژنوتیپ  IXدر

 RFLPبه وسیله آنزیم های  AluIو

هشت الگوی ژن

VIII

کوآگوالز را نشان داد .سه الگو در بین  22نمونه بیشتر رایج بود.

دادند.

در  11نمونه مشاهده شدند .الگوی  1در

الگوهای  2و

VII

 12نمونه وجود داشت .الگوی  2در  11نمونه ،الگوی  7در

در  2نمونه ،ژنوتیپ  Vدر  2نمونه و ژنوتیپ های  IIIو  IVدر

 12نمونه ،الگوی  1در  1نمونه و الگوی  0نیز در  0نمونه

یک نمونه گزارش شدند (.)10

مشاهده شد (.)7

نمونه ،ژنوتیپ

در مطالعه انجام شده توسط ساعی (  ) aو همکاران در

شهرهای ارومیه و تبریز بر روی  1جدایه استافیلوکوکوس

نتیجه گیری

اورئوس جدا شده از شیر گاوهای مبتال به ورم پستان،

نتایج به دست آمده از مطالعه حا ر نشان می دهد که

 0ژنوتیپ متفاوت  RFLPگزارش گردید ( .)I-IXبیشترین

جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس کواگوالز مثبت جدا شده

فراوانی مربو به ژنوتیپ  )%30 00( Iبود .هم نین در تحقیق

از عفونت دستگاه تنفسی در شهرکرد بیشتر متعلق به ژنوتیپ

یاد شده ژنوتیپ  IIIبا  %22 12گزارش گردید (.)23
 )Moو همکاران با مطالعه بر روی

برای انتشار این ژنوتیپ در جامعه محسوب گردد .ا العات به

 122استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین از

دست آمده می تواند برای توسعه کارآمدتر در برنامه های کنترل

نمونه های بالینی بیماران بیمارستان جزایر قناری در سال های

عفونت های استافیلوکوکی مورد استفاده قرار گیرند .مطالعات ما

مونتشون (

o

نوع  Iبوده اند .بنابراین این فراوانی می تواند منبع بالقوه ای

 1007تا  2222و با استفاده از  PCR-RFLPژن کواگوالز ،چهار
الگو مشاهده نمودند .الگوی

تنها چند ژنوتیپ از انواع ژنوتیپ های ال

( )%10به عنوان شایع ترین

میان کشورها را

نشان داد.

الگو که منجر به بروز تمام موارد اپیدمی می شد معرفی گردید.
اما بقیه ژنوتیپ ها در موارد پراکنده مشاهده شدند
(%1

%1 ،

%1 ،

%2 ،

ت کر و دردانی

) (.)12

نویسندگان این مقاله از جناب آقای صفری کارشناس آزمایشگاه

مطالعات انجام شده توسط هوکی ( ) oo yو همکاران بر

میکروب شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد به دلی

روی ژن کواگوالز استافیلوکوکوس اورئوس با استفاده از روش

کمال امتنان را دارند.
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Abstract
Background & Objectives: Respiratory system infections is a common infectious disease and is an
acute inflammation of the upper respiratory system caused by several bacterial infections
including Staphylococcus aureus. The aim of this study was to investigate the coagulase gene
polymorphism of S. aureus isolated from clinical respiratory system infections samples in
Shahrekord of Iran.
Material & Methods: This study was conducted by a sectional-descriptive study on 200 persons
suspected to the upper respiratory system infections who referred to Imam Ali clinic in
Shahrekord. After growth of microorganisms on blood agar and manitol salt agar, the suspected
colonies were identified by microbiological testing. Next, DNA samples were prepared and the
products of PCR reactions were enzymatically digested and genes were genotyped using RFLP.
Results: Overall, 60 patients (30%) were infected to S. aureus. Among them 42 isolates showed a
970 bp fragments and 18 isolates showed a 730bp fragments. After enzymatic digestion with AluI,
42 specimens contained three bands: 320, 490, and 160 bp (genotype I), while 16 specimens
contained two bands: 490 and 240 bp (genotype VIII) and 2 specimens contained two bands: 410
and 320 bp (genotype IX).
Conclusion: The results obtained from present study showed that coagulase-positive
S. aureus strains isolated from respiratory system infections in Shahrekord belonged mostly to
genotype type I, which can be considered as a potential source for the release of the
genotypes in the population.
Keywords: Staphylococcus aureus, coagulase gene, Respiratory system infections, RFLP.

Correspondence to: Maryam Reisi
Tel: +989139813707
E-mail: Maryam_r335@yahoo.com
Jo r a o M cro a Wor

0 4, 7(3 : 0 - 3.

213

