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ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮوهﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ  agrدر ﺑﻴﻦ ﺟﺪاﻳﻪﻫﺎي اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس
اورﺋﻮس ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺣﻔﺮه ﺑﻴﻨﻲ ﮔﺎو ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺑﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﻣﻮﻟﺘﻴﭙﻠﻜﺲ PCR
1

ﺣﺎﻣﺪ ﺳﻼﻣﻲ ﭘﺮﮔﻮ ،1ﺣﺒﻴﺐ دﺳﺘﻤﺎﻟﭽﻲ ﺳﺎﻋﻲ ،*2ﻣﻼﺣﺖ اﺣﻤﺪي ،2ﺣﻴﺪر رﺣﻴﻤﻲ
 -1داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮيﺷﻨﺎﺳﻲ ،داﻧﺸﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ،داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﻴﻪ ،اروﻣﻴﻪ ،اﻳﺮان
 -2ﮔﺮوه ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ،داﻧﺸﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ،داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﻴﻪ ،اروﻣﻴﻪ ،اﻳﺮان
ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ 1 :اﺳﻔﻨﺪ 1391

ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش 27 :ﻓﺮوردﻳﻦ 1392

ﭼﻜﻴﺪه
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه ژﻧﻲ ﻓﺮﻋﻲ  (Accessory gene regulator) agrﻧﻮﻋﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺮﻛﺰي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﺪت اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس
اورﺋﻮس را ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮده و ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه آﻟﻠﻲ )ﺑﻨﺎمﻫﺎي  (agr I-IVدر اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺮدن
وﻓﻮر ﮔﺮوهﻫﺎي  agrﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﺪاﻳﻪﻫﺎي اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺣﻔﺮه ﺑﻴﻨﻲ ﮔﺎو ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺑﺰﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻲ-
ﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ 26 ،ﺟﺪاﻳﻪ اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس از ﺣﻔﺮه ﺑﻴﻨﻲ  79راس ﮔﺎو )ﭼﻬﺎر ﺟﺪاﻳﻪ( 78 ،راس ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ )11
ﺟﺪاﻳﻪ( و  44راس ﺑﺰ ) 11ﺟﺪاﻳﻪ( ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ .ﺳﭙﺲ ﺟﺪاﻳﻪﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﻮﻟﺘﻴﭙﻠﻜﺲ  PCRاز ﻧﻈﺮ ﺗﻴﭗ  agrﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد وﻓﻮر ﻛﻢ اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس در ﺑﻴﻨﻲ ﮔﺎو ) ،(%5/06اﻳﻦ ﺟﺮم ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮلﺗﺮ از ﺑﻴﻨﻲ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ) (%14/1و
ﺑﺰ ) (%25ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪ .از ﭼﻬﺎر ﺟﺪاﻳﻪ اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﮔﺎو ،ﺳﻪ ﺟﺪاﻳﻪ ﺑﻪ  agrﮔﺮوه  ،Iو ﻳﻚ ﺟﺪاﻳﻪ ﺑﻪ
 agrﮔﺮوه  IVﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻨﺪ .از  11ﺟﺪاﻳﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺣﻔﺮه ﺑﻴﻨﻲ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،ﻫﻔﺖ ﺟﺪاﻳﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  agrﮔﺮوه  Iﺑﻮدﻧﺪ و ﭼﻬﺎر ﺟﺪاﻳﻪ ﺑﺎﻗﻲ-
ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ  agrﮔﺮوه ) IIIﺳﻪ ﺟﺪاﻳﻪ( و  agrﮔﺮوه ) IIﻳﻚ ﺟﺪاﻳﻪ( ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﺪاﻳﻪﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺣﻔﺮه ﺑﻴﻨﻲ ﺑﺰ )10
ﺟﺪاﻳﻪ( ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  agrﮔﺮوه  Iﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻜﻲ از ﺟﺪاﻳﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﺑﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  agrﮔﺮوه  IIﺑﻮد .روي ﻫﻢ رﻓﺘﻪ ،ﺷﻴﻮع ﭘﺎﻳﻴﻦ
اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس در ﺑﻴﻨﻲ ﮔﺎوان در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺸﺨﻮارﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﻮﭼﻚ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﺟﺪاﻳﻪﻫﺎي اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس
اورﺋﻮس ﺑﺎ  agrﮔﺮوه  Iﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﻨﻲ از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﺮار در ﺣﻔﺮه ﺑﻴﻨﻲ
ﻧﺸﺨﻮارﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﻧﻮع ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ
اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس در ﺣﻔﺮه ﺑﻴﻨﻲ ﻻزم و ﺿﺮوري اﺳﺖ.
ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي :اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس ،agr ،ﺑﻴﻨﻲ ،ﻧﺸﺨﻮارﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
٭ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل :ﺣﺒﻴﺐ دﺳﺘﻤﺎﻟﭽﻲ ﺳﺎﻋﻲ
آدرس :ﮔﺮوه ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ،داﻧﺸﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﻴﻪ ،اروﻣﻴﻪ ،اﻳﺮان .ﺗﻠﻔﻦ0441-2972661 :
ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚhdsaei561@gmail.com:

agr
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مقدمه

استافیلوکوکوس اورئوس قابلیت کلونیزه شدن در

مخاط بینی انسان و دامهای مختلف را داشته ( )03و در
سراسر جهان به عنوان یکی از مهمترین اجرام بیماری-
زای ایجاد کننده ورم پستان در نشخوارکنندگان مطرح

میباشد (  .) 15اگرچه مخزن اصلی استافیلوکوکوس

(  ،) 22تحت تاثیر قرار میدهد .این موضوع به انتقال
ترجیحی سویههایی با گروه  agrخاص که در شرایط
رقابتی موجود در بدن میزبان موفق هستند ،منجر می-
گردد.
شواهد نشان میدهند که ارتباط مستقیمی بین یک
گروه  agrو یک بیماری خاص ناشی از

یباشد ،با این حال
اورئوس غدۀ پستانی عفونی شده م 

استافیلوکوکوس اورئوس در انسان وجود ندارد ( ،) 12

عنوان شده است که در نشخوارکنندگان دستگاه تنفس

توکسینهای خاصی تولید میکنند ،به عنوان مثال اکثر

اهمیت دقیق منابع دیگر مانند بینی ناشناخته است ( .) 24

فوقانی میتواند مخزن احتمالی برای آلودگی پستان و

شیر در مزارع شیری باشد (  .) 28استافیلوکوکوس

اورئوس دارای فاکتورهای زیادی است که در

کلونیزاسیون و نیز در انتشار جرم در میزبان و حدت
مکننده ژنی فرعی ( )agrیک
اهمیت دارند .تنظی 
مجموعه از ژنهای موثر در شناخت حد نصاب

اما به نظر میرسد که برخی از گروهها ترجیح ًاًا
سویههای توکسیک شوک قاعدگی متعلق به گروه agr

یباشند (  ) 13و اکثر سویههای مولد
نوع  IIIم 
اپیدرمولیزین  Aبه گروه  agrنوع  IVتعلق دارند (.)11
در حالی که سویههای ایجاد کنندی ورم پستان گاوی
عمدت ًاًا در  agrگروه  Iو به میزان کمتری در گروه  IIو
 IIIطبقه بندی شدهاند (  29و  .)5همچنین مشخص شده

) (Quorum Sensingمیباشد که جایگزینی و حدت

است که سویههای استافیلوکوکوس اورئوس گاوی

جدایههای استافیلوکوکوس اورئوس بر اساس لوکوس

در داخل شدن به سلولهای اپیتلیال پستان گاو و باقی

را در استافیلوکوکوس اورئوس کنترل میکند.

یشوند
 agrبه چهار گروه  III ،II ،Iو  IVتقسیم م 
(  ،) 17بطوری که جدایههای مربوط به یک گروه
میتوانند پاسخ  agrرا در جدایههای متعلق به همان
گروه فعال نمایند اما فعالیت آن را در اعضاء مربوط به

متعلق به  agrگروه  Iبطور قابل توجهی قابلیت باالیی

ماندن در غدد پستانی موش دارند ( ،)5در حالی که
سویههای  agrگروه  IIسطوح خارج سلولی را ترجیح
میدهند ،بنابراین بیشتر با تشکیل بیوفیلم ارتباط دارند
(  .) 19به عالوه ،پیشنهاد شده است که مقاومت نسبت

گروههای دیگر مهار کنند .وجود چنین مهار متقاطعی

به پنیسیلین در سویههای استافیلوکوکوس اورئوس

تشکیل میدهد (  .) 13این نوع تداخل باکتریایی

از اینرو به لحاظ اهمیت لوکوس  agrدر تنظیم بیان

در بین جدایهها ،شکل نوینی از تداخل باکتریایی را
همچنین میتواند در جدال برای کلونیزه شدن محلهای
عفونی موثر باشد (  .) 13همچنین عنوان شده است که
گروههای اختصاصی  agrاکولوژی میزبان را از طریق

افزایش یا کاهش قابلیت یک جدایه استافیلوکوکوس

اورئوس جهت کلونیزه شدن (یا رقابت) در حضور

کها
سویههای ساکن (  ،) 13شامل سایر استافیلوکو 

مربوط به  agrگروه  Iمعمولتر است ( .) 19

عوامل حدت باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و نقش
این لوکوس در تداخل باکتریایی و اختصاصیت برخی

از گروههای  agrبه مواضع و میزبانان معین ،انجام
مطالعات جامع در ارتباط با مشخص نمودن گروههای
 agrغالب در میزبانان مختلف و نیز در بین جدایههای

استافیلوکوکوس اورئوس بدست آمده از منشاهای

ارزیابی گروههای اختصاصی 35 ...agr

متفاوت الزم و ضروری است .از آنجاییکه هیچگونه
اطالعاتی در مورد تنوع گروههای  agrدر بین

جدایههای استافیلوکوکوس اورئوس ساکن در حفره

مورد بررسی قرار گرفتند .سپس جدایههای

استافیلوکوکوس اورئوس شناسایی شده تا زمان انجام
آزمایشات مولکولی در محیط تریپتیکاز سوی براث

بینی نشخوارکنندگان وجود ندارد ،از اینرو انجام چنین

( )TSB, Merck, Germanyحاوی

تحقیقاتی در زمینه گروههای  agrضروری به نظر

یگراد نگهداری
گلیسرول و در دمای  - 20درجه سانت 

میرسد.

ش دن د.

مواد و روش کار

ی
نمونههههب ادر ر یاسانش و یزاسادج ،ی ی ییییییی ی یی

استافیلوکوکوس اورئوس

در این مطالعه  201نمونه سواب استریل از حفره بینی

 97راس گاو 87 ،راس گوسفند و  44راس بز سالم
نگهداری شده در سه منطقه خرمآباد ،نورآباد و ارومیه
تهیه شد .نمونهگیری از هر دو مجرای بینی توسط
مالیدن سواب آغشته به محیط آبگوشت مغذی به
دیواره مجرای بینی و سپس انتقال سواب به محیط
آبگوشت مغذی انجام گرفت .سوابها پس از قرار
گرفتن در محیط آبگوشت مغذی در کنار یخ به
آزمایشگاه منتقل شدند .سپس محیطهای کشت در
یگراد برای مدت  24ساعت
گرمخانه  37درجه سانت 
قرار گرفتند .جهت کشت و جداسازی جدایههای

استافیلوکوکوس اورئوس 0/1 ،سیسی از هر یک از
محیطهای آبگوشت مغذی در داخل محیط مانیتول

طهای کشت داده
سالت آگار کشت داده شدند .محی 

شده به مدت  18تا  48ساعت در گرمخانه  37درجه-
سانتیگراد قرار گرفتند و از نظر رشد پرگنههای
صسازی
باکتریایی مورد بررسی قرار گرفتند .جهت خال 

از پرگنههای مشکوک به استافیلوکوکوس اورئوس بر

روی محیط آگار خوندار به صورت ایزوله کشت تهیه
شد .نتایج آزمایشات کاتاالز ،کواگوالز ،مانیتول،
نیترات ،شیر تورنسلدار ،گلوکز ،ساکاروز و الکتوز
جهت تایید تشخیص نتیجه رنگآمیزی به روش گرم،

15

درصد

استخراج DNA

به منظور استخراج  DNAاز کشت  24ساعته

باکتریایی در محیط  BHIو از کیت استخراج DNA

ژنومی استفاده گردید (.)Fermantas, Germany

تشخیص مولکولی جدایههاي استافیلوکوکوس
اورئوس با استفاده از تکثیر ژن nuc
جهت شناسا يي دقيقتر جدايههاي استافيلوكوكوس

اورئوس عالوه بر آزمايشات بيوشيميا يي استاندارد از

تكثير ژن  nucبا استفاده از پرایمرها و چرخههای دمایی
ارایه شده توسط  Brakstadو همکاران (  ) 1992نيز
استفاده گرديد (.)3

آزمون مولتیپلکس  PCRبرای تشخیص

گرو 
ههای اختصاصی agr

گروههای اختصاصی  agrبر اساس پرایمرها و

چرخههای دمایی گزارش شده توسط  Gilotو همکاران
(  ) 2002مورد تکثیر قرار گرفتند ( .)9این واکنش با
استفاده از کیت  PCRساخت شرکت سیناژن در حجم
نهایی  25میکرولیتر ،شامل  12 /5میکرولیتر از مستر
میکس ،پرایمرهای  agr4 ،agr3 ،agr2 ،agr1 ،panهر
کدام به مقدار  0/4میکروموالر 8/5 ،میکرولیتر از آب
دیونیزه استریل و  2میکرولیتر از نمونه  DNAاستخراج
شده انجام گرفت .پرايمرها توسط شركت سيناژن تهيه
نها و اندازهی محصول PCR
شدند و رديف بازهاي آ 

حاصل از هر كي

در جدول  1آمده است .عمل تکثیر

در  94درجه سانتیگراد برای  5دقیقه؛  62چرخه

 54ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ /دوره ﻧﻬﻢ ،ﺷﻤﺎره اول ،1392 ،ﭘﻴﺎﭘﻲ 26

ﻣﺘﺸﻜﻞ از  94درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲﮔﺮاد ﺑﺮاي  30ﺛﺎﻧﻴﻪ؛  57درﺟﻪ

ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻜﺜﻴﺮﮔﺮوهﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ  agrﺑﻪ روش

ﺳﺎﻧﺘﻲﮔﺮاد ﺑﺮاي  30ﺛﺎﻧﻴﻪ؛  72درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲﮔﺮاد ﺑﺮاي 1

ﻣﻮﻟﺘﻴﭙﻠﻜﺲ PCR

دﻗﻴﻘﻪ و ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻣﺘﺪاد ﻧﻬﺎﻳﻲ در  72درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲﮔﺮاد

ﮔﺮوهﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ  agrدر  26ﺟﺪاﻳﻪ

ﺑﺮاي  10دﻗﻴﻘﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.

اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس )ﭼﻬﺎر ﺟﺪاﻳﻪ ﮔﺎوي11 ،
ﺟﺪاﻳﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪي و  11ﺟﺪاﻳﻪ ﺑﺰي( ﺑﻪ روش ﻣﻮﻟﺘﻴﭙﻠﻜﺲ

ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ژن  nucﺑﻪ روش PCR

 PCRﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺗﻜﺜﻴﺮ ﮔﺮوهﻫﺎي ،II ،I

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻗﻴﻖﺗﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺴﺖﻫﺎي

 IIIو  IVﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  agrﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺮآوردهﻫﺎي  PCRﺑﻪ

ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ژن  nucﺑﻪ روش  PCRاﺳﺘﻔﺎده

اﻧﺪازهي  323 ،575 ،441و  659ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ

ﮔﺮدﻳﺪ .ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﻄﻌﻪاي

)ﺷﻜﻞ .(2

ﺑﻪ اﻧﺪازهي  279ﺟﻔﺖ ﺑﺎز را در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺟﺪاﻳﻪﻫﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ

در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ،از ﭼﻬﺎر ﺟﺪاﻳﻪ اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس

دادﻧﺪ .ﺷﻜﻞ  1اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻜﺜﻴﺮ

اورﺋﻮس ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﮔﺎو ،ﺳﻪ ﺟﺪاﻳﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوه  ،Iو

ژن  nucﺑﺮ روي ژل آﮔﺎروز را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.

ﻳﻚ ﺟﺪاﻳﻪ ﺑﻪ  agrﮔﺮوه IVﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻨﺪ .از  11ﺟﺪاﻳﻪ

در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ ژن  nucاز ﻣﺠﻤﻮع  201ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﻴﻨﻲ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،ﻫﻔﺖ ﺟﺪاﻳﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ agr

ﺳﻮاب ﺑﻴﻨﻲ اﺧﺬ ﺷﺪه از ﻧﺸﺨﻮارﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺗﻌﺪاد 26
ﺟﺪاﻳﻪي اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ .از ﺑﻴﻦ
 79ﮔﺎو 78 ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و  44ﺑﺰ ﺳﺎﻟﻢ ،ﺗﻌﺪاد ﺟﺪاﻳﻪﻫﺎي
اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭼﻬﺎر
) (%14/1) 11 ،(%5/06و  (%25) 11ﺑﻮد )ﻧﻤﻮدار .(1

ﮔﺮوه  Iﺑﻮدﻧﺪ و ﭼﻬﺎر ﺟﺪاﻳﻪ ﺑﺎﻗﻲﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ  agrﮔﺮوه III

)ﺳﻪ ﺟﺪاﻳﻪ( و  agrﮔﺮوه ) IIﻳﻚ ﺟﺪاﻳﻪ( ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻨﺪ.
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﺪاﻳﻪﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺑﻴﻨﻲ ﺑﺰ ) 10ﺟﺪاﻳﻪ(
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  agrﮔﺮوه  Iﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻜﻲ از ﺟﺪاﻳﻪﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﮔﺮوه  IIﺑﻮد )ﺟﺪول .(2

ﺟﺪول  -1ﺗﻮاﻟﻲ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي ﮔﺮوهﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ .agr
ﭘﺮاﻳﻤﺮ
pan

ﺗﻮاﻟﻲ ﭘﺮاﻳﻤﺮ
'5'-ATG CAC ATG GTG CAC ATG C-3

اﻧﺪازه
-

agr1

'5'-GTC ACA AGT ACT ATA AGC TGC GAT-3

 441ﺟﻔﺖ ﺑﺎز

agr2

'5'-TAT TAC TAA TTG AAA AGT GGC CAT AGC-3

 575ﺟﻔﺖ ﺑﺎز

agr3

'5'-GTA ATG TAA TAG CTT GTA TAA TAA TAC CCA G-3

 323ﺟﻔﺖ ﺑﺎز

agr4

'5'-CGA TAA TGC CGT AAT ACC CG-3

 659ﺟﻔﺖ ﺑﺎز

ﺷﻜﻞ  -1اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻣﺤﺼﻮﻻت  PCRﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ژن  nucﺑﺮ روي ژل آﮔﺎروز .ﭼﺎﻫﻚ  :Mﻣﺎرﻛﺮ GeneRulerTM 100 bp DNA ladder؛ ﭼﺎﻫﻚ :11

ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ )اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس (ATCC 29213؛ ﭼﺎﻫﻚ 10؛ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ؛ ﭼﺎﻫﻚﻫﺎي  1-9و  :12-23ﺟﺪاﻳﻪﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس
اورﺋﻮس ﺑﺎ واﻛﻨﺶ ﻣﺜﺒﺖ .nuc

ارزیابی گروههای اختصاصی ...agr

55

نها.
جدول  -2تعداد نمونه اخذ شده از بینی نشخوارکنندگان سالم و تعداد جدایه استافیلوکوکوس اورئوس بدست آمده از آ 
نوع دام

تعداد سواب بینی اخذ شده

گاو

97

تعداد جدایه استافیلوکوکوس اورئوس بدست

درصد

آ م ده
4

5/60

گوسفند

87

11

14 /1

بز

44

11

25

كش ل  -2الکتروفورز محصوالت حاصل از تکثیر گروههای اختصاصی agrبر روی ژل آگاروز .چاهک  :M1مارکر

GeneRulerTM 100 bp DNA ladder

plus marker؛ چاهک  agr :1گروه (323 bp) III؛ چاهک  agr :2گروه (441 bp) I؛ چاهک  agr :3گروه (575 bp) II؛ چاهک  agr :4گروه (659 bp) IV؛
چاهک  :M2مارکر .ΦX174DNA/BsuRI(HaeIII) marker

جدول  -3نتایج تکثیر گروههای اختصاصی  agrبه روش مولتیپلکس

نوع دام
گاو

گوسفند
بز

گروههای agr

agr I

agr II

agr III

agr IV

3

-

-

1

01

1

-

-

7

1

بحث و نتیجهگیری

استافیلوکوکوس اورئوس ساکن در حفره بینی

نشخوارکنندگان به عنوان مخزن احتمالی برای

عفونتهای استافیلوکوکی مطرح میباشد ( 28و .)21

3

-

PCR

مجموع
4

11
11

استافیلوکوکوس اورئوس به ترتیب از حفره بینی
گوسفند ،بز و گاو بدست آمد .در مطالعه  Vautorو

همکاران (  Gharsa ،) 2005و همکاران (  ) 2012و
 Morkو همکاران (  ) 2012که به ترتیب در فرانسه،

لذا در مطالعه حاضر حفره بینی نشخوارکنندگان سالم

تونس و نروژ انجام گرفتند میزان استافیلوکوکوس

نظر حضور باکتری استافیلوکوکوس اورئوس مورد

ترتیب  %44/8 ،% 29و  % 71 /5گزارش گردید (  28و ، 20

شامل  97راس گاو 87 ،راس گوسفند و  44راس بز از

اورئوس جدا شده از حفره بینی گوسفندان سالم به

مطالعه قرار گرفته و ویژگی ژنوتیپی جدایههای بدست

 .)8در مطالعات انجام گرفته بر روی بزهای سالم این

آمده از نقطه نظر تیپ  agrمورد بررسی قرار گرفت.
براساس ویژگیهای کشت و آزمایشات بیوشیمیایی و
نیز آزمایش مولکولی مبتنی بر تکثیر ژن  ،nucتعداد 11
( )% 25 ( 11 ،)% 14 /1و  )%5/60( 4جدایه

میزان  % 17 /6در اتیوپی و  % 68 /9در نروژ گزارش شده
است (  21و  .) 18در حالیکه مطالعات مختلف نشان

دهنده وفور کم این باکتری در حفره بینی گاوان می -
باشند .به طوریکه در یک مطالعه از  122نمونه سواب

 65نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی /دوره نهم ،شماره اول ،2931 ،پیاپی 62

بینی اخذ شده از گاوان سالم،

17

جدایه

استافیلوکوکوس اورئوس ( )% 13 /9بدست آمد (  .) 20از

در ایران فراوانی گروههای  agrرا در  03جدایه
استافیلوکوکوس اورئوس بدست آمده از بینی افراد

سوی دیگر ،در دو مطالعهای که در نروژ توسط

سالم بررسی نموده و  agrتیپ  Iدر  % 50از جدایههای

 Jorgensenو همکاران (  ) 2005و در بریتانیا توسط

مورد مطالعه شناسایی گردید (  .) 23از اینرو به نظر

 Smithو همکاران (  ) 2005انجام گرفت ،با وجود

یرسد که نوعی سازگاری تنظیمی بواسطۀ سیستم agr
م 

فراوانی باالی استافیلوکوکوس اورئوس در موارد تورم

در جایگزینی استافیلوکوکوس اورئوس در مخاط بینی

نشد (  .) 25 ، 14بطور کلی در مطالعه حاضر میزان

ًال مطرح گردیده
جایگزینی این باکتری در حفره بینی قب ًال

پستان گاو ،در نمونههای سواب بینی جدایهای یافت

حضور استافیلوکوکوس اورئوس در حفره بینی گاو در
مقایسه با گوسفند و بز کمتر بود که این موضوع با نتایج

انسان و دامها موثر است .نقش سازگاری تنظیمی در
است و عنوان شده است که تنظیمکننده اصلی در بیان
تطابقی ژنها در حفره بینی ،سیستم  WalKRمیباشد

حاصل از مطالعات دیگر مبنی بر شیوع باالی

( .)4با این حال در مطالعهای که بر روی  24جدایه

بینی

بدست آمده از حفره بینی اسب انجام گرفت agr ،تیپ

نشخوارکنندگان کوچک در مقایسه با گاو همخوانی

 III ،II ،Iو  IVبه ترتیب در  10 ،1 ،2و  11جدایه

یشود که حفره بینی
دارد (  21و  .)8 ، 20لذا تصور م 

شناسایی گردید (دستمالچی ساعی و همکاران،

یتواند مخزن مهمی برای
نشخوارکنندگان کوچک م 

اطالعات منتشر نشده) که نشاندهندۀ احتمال وجود

استافیلوکوکوس

اورئوس

در

حفره

استافیلوکوکوس اورئوس باشد .با این حال در مطالعه

 Alzohairyو همکاران (  ) 2011که در عربستان انجام

نوعی اختالف در پراکندگی گروههای  agrدر حفره
بینی اسبان در مقایسه با انسان و نشخوارکنندگان است.

گرفت ،از مجموع  400نمونه سواب بینی حاصل از

این موضوع میتواند ناشی از عوامل در ارتباط با میزبان

دامهای سالم شامل شتر ،گوسفند ،گاو و بز (هرکدام

خهای ایمنی ،رفتار و/یا آنتاگونیسم بین اعضاء
مثل پاس 

 100نمونه) )% 43 /8( 851 ،جدایهی استافیلوکوکوس

اورئوس بدست آمد که تعداد استافیلوکوکوس

فلور طبیعی باشد .به عنوان مثال مطالعات نشان دادهاند

که گونههای کورینه باکتریوم اختصاص ًاًا از جایگزینی

اورئوس جداسازی شده از شتر ،گوسفند ،گاو و بز به

استافیلوکوکوس اورئوس ممانعت مینمایند (  27و .) 16

جدایه بود (.)1

استافیلوکوکوس اورئوس باید با سایر سویههای

ترتیب  )% 36 ( 36 ،)% 38 ( 38 ،)% 54 ( 54و )%03( 03
بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه agr ،تیپ I

همچنین برای کلونیزاسیون موفق ،یک سویه
استافیلوکوکوس اورئوس رقابت نماید .چنین تداخالت

وفور باالیی داشته و به نظر میرسد که از سازگاری

یتواند ناشی
بین سویهای در استافیلوکوکوس اورئوس م 

مطالعات بر روی جدایههای استافیلوکوکوس اورئوس

 Barbagelataو همکاران (  ) 2011عنوان نمودهاند که

باالیی به بینی نشخوارکنندگان برخوردار است.

مکننده  agrباشد.
یمورفیسم در سیستم تنظی 
از پل 

بدست آمده از حفره بینی انسان نیز نشاندهندۀ فراوانی

 AIPتولید شده توسط استافیلوکوکوس اورئوس

یباشد (  16و  Peerayeh .)6و همکاران (  ) 2009نیز
م 

به گروه  Iمربوط به  agrتعلق دارد ) ،(AIP1از فعال

باالی  agrتیپ  Iدر مقایسه با سایر تیپهای agr

تخفیف حدت یافته از نظر فنوتیپ  (NK41) aroAکه
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شدن سیستم  agrمربوط به استافیلوکوکوس

بطور خالصه بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه به

نموده و از اینرو بیان ژنهای مختلف موثر در

حفره بینی نشخوارکنندگان کوچک در مقایسه با گاو

جایگزینی در حفره بینی را تحت تاثیر قرار میدهد (.)2

یشود جدایههای
بیشتر باشد .همچنین تصور م 

اورئوسهای متعلق به گروههای دیگر  agrممانعت

یرسد حالت حاملی استافیلوکوکوس اورئوس در
نظ ر م 

با این حال نقش این سیستم در حالت حاملی

استافیلوکوکوس اورئوس متعلق به گروه  Iمربوط به

نیست (.)7

نشخوارکنندگان برخوردارند کهاین موضوع نشاندهندۀ

استافیلوکوکوس اورئوس در بینی بطور کامل روشن
بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه  agrتیپ IV

 agrاز قابلیت سازش باالیی به حفره بینی
نقش سازش تنظیمی در جایگزینی باکتری در حفرهبینی

تنها در جدایههای گاوی شناسایی گردید در حالیکه

یباشد .با این حال قابلیت استافیلوکوکوس اورئوس
م 

بدست آمده از گوسفند و بز وجود نداشت .این

مکنشهای میکروب-میزبان و میکروب-
از بره 

موضوع نشاندهنده احتمال وجود نوعی اختالف در

میکروب بوده و با توجه به محدود بودن تعداد جدایه

تیپ مذکور در جدایههای استافیلوکوکوس اورئوس

در جایگزینی در حفره بینی ناشی از مجموعه پیچیدهای

تیپ  agrجدایههای گاوی و نشخوارکنندگان کوچک

استافیلوکوکوس اورئوس مورد مطالعه در این تحقیق

تونس انجام گرفت از  73جدایه استافیلوکوکوس

الزم و ضروری است.

است .در مطالعه  Gharsaو همکاران (  ) 2011نیز که در

اورئوس بدست آمده از حفره بینی گوسفند agr ،تیپ
 IVمشاهده نشد (.)8

نکته قابل توجه اینکه مطالعات متعدد انجام شده بر

روی جدایههای استافیلوکوکوس اورئوس بدست آمده

از موارد تورم پستان نشخوارکنندگان نشان دادهاند که

جدایههای متعلق به گروه  Iمربوط به  agrاز شیوع
فراوانی برخوردارند ( 62و  .)5 ، 10فراوانی جدایههای
متعلق به  agrگروه  Iدر ارتباط با تورم پستان و حفره
بینی میتواند نشاندهندۀ اهمیت حالت حاملی

استافیلوکوکوس اورئوس در حفره بینی و ارتباط آن با
یباشد .تحقیقات نشان دادهاند که
بروز تورم پستان م 

حفره بینی گوسفندان سالم مخزن مهمی برای آلودگی
بافت پستان و شیر در گلههای شیری بوده که این
موضوع از نقطه نظر بهداشت عمومی نیز حایز اهمیت
است (  28و .)8

انجام تحقیقات جامع در این زمینه و با تعداد نمونه بیشتر
تقدیر و تشکر

بدین وسیله از حوزه معاونت محترم پژوهشی دانشگاه
ارومیه که هزینه تحقیق را فرآهم نمودند سپاسگزاری
میشود.
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Abstract
The accessory gene regulator (agr) is a central system that controls the expression of
Staphylococcus aureus virulence factors and four allelic groups (designated as agr I-IV) have
been identified in this system. The aim of this study was to ascertain the frequency of the
different agr groups in S. aureus isolates recovered from the nasal cavity of healthy cattle,
sheep, and goats. In the current study, 26 S. aureus isolates were recovered from the nasal
cavity of 79 cattle (n = 4), 78 sheep (n = 11), and 44 goats (n = 11). Then, the isolates were
agr typed by multiplex polymerase chain reaction (mPCR). Despite the low prevalence of
S.aureus in the nose of cattle (5.06%), this organism is more commonly isolated from the nose
of sheep (14.1%) and goats (25%). Of 4 S. aureus isolates obtained from cattle, 3 were
ascribed to agr type I and 1 to agr type IV. Seven out of 11 sheep nasal isolates were of agr
type I, the other 4 being agr type III (n=3) and agr type II (n=1). Goat nasal isolates were
distributed mainly across agr types I (n=10). Only one of the goat isolates was of agr type II.
Overall, a low prevalence of S. aureus were found in the nose of cattle compared to small
ruminants. Also, S. aureus isolates with agr type I were common and might be capable of
colonizing the nasal cavity of ruminants, most likely by regulatory adaptation to the nose
environment. Further studies will be necessary to define how the type of agr regulatory
system might affect S. aureus nasal colonization.
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