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مقایسه شیوع ژنهای کد کننده پروتئینهای متصل شونده به کالژن
( )cnaو فیبرونکتین ( )fnbدر جدایههای استافیلوکوکوس آرئوس
بدست آمده از مواد غذایی و موارد درمانگاهی
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چکیده

زمینه مطالعه :اســتافیلوکوکوس آرئوس ( )S. aureusژنهای حدت متنوعی دارد که در بروز عفونتهای ناشــی از این عامل نقش دارند.
هدف :هدف از این تحقیق ،بررسی فراوانی ژنهای مربوط به عوامل چسبان پروتئین متصل شونده به کالژن ( )cnaو پروتئین متصل شونده به
س حاصل از مواد غذایی و عفونتهای درمانگاهی بود .روشکار :در محدوده زمانی سالهای
فیبرونکتین ( )fnbدر جدایههای استافیلوکوکوس ارئو 
 ،1389-1392تعداد  38جدایه استافیلوکوکوس آرئوس از نمونههای درمانگاهی و  32جدایه نیز از نمونههای مواد غذایی جداسازی و جمعآوری
گردید .تمام جدایهها با روشهای بیوشــیمیایی شناساییشــده و مورد استخراج  DNAقرار گرفتند .صحت استخراج  DNAبا تکثیر ژن aroA
بهوسیله  PCRدر هر یک از جدایهها مورد تأیید قرار گرفت و سپس حضور ژنهای  cnaو  fnbدر  DNAهر یک از جدایهها با  PCRبه کمک
پرایمرهای اختصاصی این ژنها ردیابی شد .نتایج :نتایج نشان داد از میان  38جدایه بهدستآمده از نمونههای درمانگاهی تعداد  )%39/5( 15و
 )%84/2( 32جدایه و از میان  32جدایه با منشأ مواد غذایی تعداد  )%31/2( 10و  )%50( 16جدایه بهترتیب واجد ژنهای  cnaو  fnbبودند .تعداد
 13جدای ه درمانگاهی ( )%34/21و  6جدایه با منشأ مواد غذایی ( ،)%18/7واجد هر دو ژن چسبان  cnaو  fnbبودند و تعداد  4جدایه درمانگاهی
( )%10/5و  12جدایه با منشأ مواد غذایی ( )%37/5فاقد هر دو ژن بودند .نتیجهگیری نهایی :با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه میتوان گفت،
اگرچه این عوامل چسبان در همه جدایههای درمانگاهی استافیلوکوکوس اورئوس بیان نمیشوند ،اما شیوع آنها باال بوده و ممکن است ،استفاده
از فراورده این دو ژن در واکسنهای ضد این عامل در جلوگیری از عفونتهای حاصل از این باکتری مؤثر واقع شود.

واژههایکلیدی :عوامل حدت ،fnb ،cna ،استافیلوکوکوس آرئوس

مقدمه
استافیلوکوکوس آرئوس در اغلب موارد بهعنوان یک باکتری مهم در بروز
مســمومیتهای غذایی و عفونتهای درمانگاهی مطرح بوده اســت .این
باکتری بهصورت گســتردهای بر روی پوســت و مخاط انســان و حیوانات
حضورداشــته ( )2 ،14و ســبب آلودگی مواد غذایی میشــود .عفونتهای
درمانگاهی ناشــی از این باکتری نیز متعدد بوده و خســارتهای اقتصادی
فراوانی را باعث میشود (.)17
اســتافیلوکوکوس آرئوس عوامل حدت زیادی دارد که موجب استقرار
در بدن میزبان ،تهاجم به پوست آسیبدیده و مخاط ،انتشار در بدن و فرار
از مکانیســمهای دفاعی میزبان میشــوند .عوامل حدت در ایجاد عفونت
و بیماری ،همچنین در پایداری و انتشــار باکتری نقش بســزایی دارند (.)6
ازجمله عوامل حدت این باکتری مولکولهای چســبانی اســت که باعث

میباشند که  FnBانواع  Aو  Bدارد ( .)6 ،8مطالعات گوناگون نشان دادهاند
که عوامل چسبان متصل شونده به کالژن و متصل شونده به فیبرونکتین
در فاز تهاجمی باکتری فوق نقش دارند ( )1 ،7 ،8 ،13 ،20و ممکن اســت
استفاده از این پروتئینها یا ژنهای آنها در پیشگیری از عفونت ناشی از
استافیلوکوکوس آرئوس مؤثر واقع شود (.)19
به دلیل اهمیت بیماریهای ایجادشده توسط استافیلوکوکوس آرئوس
و ضرورت معرفی راههای جدید جهت کنترل این عفونتها ،بررسی فراوانی
ژنهای  cnaو  fnbدر تعداد  70جدایه استافیلوکوکوس آرئوس مدنظر قرار
گرفت تا در صورت وفــور قابلتوجه این عوامل حدت در جدایههای فوق،
قدمهای بعدی در خصوص اســتفاده از این پروتئینها یا ژنهای آنها در
پیشگیری از عفونتهای متعدد استافیلوکوکوس آرئوس در دامها برداشته
شود.

اســتقرار این عامل در بدن و سپس تهاجم به بافتهای مختلف میگردند
( .)10 ،15از میان مولکولهای چسبان این باکتری ،پروتئین متصل شونده
بــه کالژن ( )Cnaو پروتئینهای متصل شــونده بــه فیبرونکتین ()FnB

مواد و روشکار
در فاصله ســالهای  1389تا  1392تعداد  38جدایه استافیلوکوکوس
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آرئوس از نمونههای درمانگاهی (التهاب پستان ،آبسه و غیره) و  32جدایه

اولیه در دمای  94oCبه ترتیب به مدت  5دقیقه و  30چرخه شامل دناتوره

نیز از نمونههای مواد غذایی (شــیر ،سمبوســه ،همبرگر و غیره) جداسازی

کردن و اتصال پرایمرها به ترتیب در دماهای  94  Cو  ،57هر یک به مدت

و جمعآوری گردید .باکتریهای جداشــده با اســتفاده از روشهای متداول

 30ثانیه ،امتداد در دمای  72 oCبه مدت  45ثانیه و امتداد نهایی در دمای

فنوتیپی شــامل مورفولــوژی کلنی روی آگار خون و مانیتول ســالت آگار،

 72oCبه مدت  5دقیقه بود.

o

نــوع همولیز ،واکنش گرم ،آزمایشهای کواگــوالز داخل لولهای ،کاتاالز،

مقــدار  10µlاز محصول  PCRبا  2 µlبافر بارگذاری مخلوط و در ژل

 ،DNaseتخمیر مالتوز و تولید اورهآز شناسایی شدند ( .)12در این تحقیق

آگاروز  %1حاوی  Safe stainدر کنار مارکر  100 bpبا جریان برق  90ولت

 DNAاســتافیلوکوکها ،بــا اســتفاده از کیت اســتخراج  DNAباکتری

بهمدت  45دقیقه الکتروفورز گردید .پس از پایان الکتروفورز جهت مشاهده

(تکاپوزیســت ،ایران) اســتخراج گردید .محصول اســتخراج در  40µlآب

باندهای تفکیک شده ،ژل در دستگاه ترانس ایلومیناتور قرار داده شد و باند

مقطــر دو بار تقطیر اســتریل حل و در  -20oCتا زمان اســتفاده نگهداری

 DNAتکثیــر یافته و طول آن مورد بررســی قرار گرفــت .برای هریک از

شد .استخراج صحیح  DNAبا تکثیر ژن  aroAبا پرایمرهای اختصاصی

ژنهای فوق یک نمونه از محصول تکثیر یافته شده جهت تعیین سکانس

( )11در هــر یــک ازDNAهای استخراجشــده مورد تأییــد قرار گرفت و

به شرکت تکاپوزیست ارسال شد و توالی بازهای ژنهای تکثیر یافته مورد

ســپس حضور ژنهای  cnaو  fnbدر  DNAهر یک از جدایهها با PCR

بالست قرار گرفت.

به کمک پرایمرهای اختصاصی طراحیشــده برای این ژنها ردیابی شد.

نتایج بهدستآمده از آزمون  PCRبا استفاده از نرمافزار آماری  spssو

توالی پرایمرهای اختصاصی مورداســتفاده جهــت ردیابی ژنهای aroA،

آزمون مربع کای مورد تجزی ه وتحلیل قرار گرفتند .مقدار  p>0/05مبنای

 fnbو  cnaبا روش  PCRدر جدول  1نشــان دادهشــده است .پرایمرهای

اختالف آماری دادهها در نظر گرفته شد.

اختصاصی ژنهای  cnaو  fnbبا اســتفاده از نرمافزار  Primer3و ردیف

نتایج

نوکلئوتیدی ناحیه Aژن چسبان cnaبه شماره دسترسی AB266874.1
که از بانک ژن اســتخراج شد؛ و ژن کد کننده ناحیه( Du-----D4ناحیه
ن متصل شونده به فیبرونکتین که از بانک ژن
باند شونده به لیگاند) پروتئی 
به شماره دسترســی  J04151.1استخراج شــد ،طراحی گردید و از طریق
شرکت سیناکلون سفارش ساخت داده شدند.
واکنش  PCRبا اســتفاده از  25 µlمخلوط واکنش انجام شد .ترکیب
مــواد مورداســتفاده برای  PCRبهطــور جداگانه برای هرکــدام از ژنهای
 aroA، fnbو  cnaحاوی  12/5 µlاز مسترمیکس ( 2Xسیناژن ،ایران)،
 1 µlاز هرکدام از پرایمرهای  10 µmolپیشــین و معکوس aroA، fnb
یا ( cnaسیناکلون ،ایران) 7/5 µl ،آب مقطر دو بار تقطیر استریل و 3 µl
از  DNAالگو بود.
برنامه حرارتی  PCRبرای ژن  aroAشــامل دناتــوره کردن اولیه در
دمــای  94oCبه مدت  2دقیقه و  40چرخه شــامل دناتــوره کردن ،اتصال
پرایمرها و امتداد به ترتیب در دماهای  1( 94دقیقه) 1( 58 ،دقیقه) و 72oC
( 1/5دقیقه) و امتداد نهایی در دمای  72oCبه مدت  10دقیقه بود.
برنامه حرارتی  PCRبرای ژنهای  fnbو  cnaشــامل دناتوره کردن

حضــور ژن  aroAدر تمامــی جدایههای موردمطالعــه تأیید گردید و
محصول  PCRاین ژن در نمونههای شاهد مثبت و نمونههای موردمطالعه
بانــدی واضح با اندازه موردنظــر ( )1283 bpرا تولید کردند (تصویر  .)1در
ردیابی ژنهــای  fnbو  cnaاز نمونههــای درمانگاهی بهترتیب در تعداد
 )%84/2(32و  )%39/5(15و در جدایههــای حاصل از مواد غذایی بهترتیب
در  )%50(16و  )%31/2(10جدایه باند موردنظر ژنهای فوق مشــاهده شد
(تصویر  .)۲،۳تعداد  4جدایه درمانگاهی ( )%10/5و  12جدایه با منشــأ مواد
غذایــی ( )%37/5فاقــد هر دو ژن چســبان  cnaو  fnbبودنــد .در بین 32
جدایه با منشأ مواد غذایی و  38جدایه درمانگاهی بهترتیب  )%18/7( 6و 13
( )%34/21جدایه هر دو ژنهای موردمطالعه را داشتند .آنالیز بالست توالی
بازهای ژنهای تکثیر یافته ،نشان داد ژنهای تکثیر یافته مربوط به cna
و  fnbبودهاند .بین توالی به دســت آمده از واکنش  PCRیکی از جدایهها
با دیگر توالیهای  cnaموجود در بانک ژن  98تا  ٪100و در خصوص ژن
 96 ،fnbتا  ٪100شباهت وجود داشت.
آزمون مربع کای نشــان داد با بیش از  %98اطمینان ،فراوانی ژنهای

جدول  .1توالی پرایمرهای بهکاررفته در  PCRجهت جستجوی ژنهای  aroA، fnbو  cnaدر .S. aureus

aroA

توالی اختصاصی

اندازه برحسب bp

منبع

´Forward: 5´ - AAGGGCGAAATAGAAGTGCCGGGC- 3
´3 -CACAAGCAACTGCAAGCAT - ´5 :Reverse

1283

 Marcosو همکاران1999 ،

ژن

fnb

´Forward: 5´- TACCATACTGCTGTGGATAGYGAA 3-
´3-TTAGCTTACTTTTGGAAGTGTATCTTCTTC -´5 :Reverse

820

این مطالعه

´Forward: 5´- TGGCACGAGATATTTCATCA 3-
´3-TAGATTGGTTTTTCAGTATTAG -´5 :Reverse

1500

این مطالعه

cna
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 fnbدر جدایههای با منشــأ درمانگاهی بیشــتر از جدایههای با منشأ مواد
غذایی است ( ،)p>0/02اما بین این دودسته از جدایهها ازنظر فراوانی ژن
 cnaتفاوتــی وجود نداشــت ( .)p=0/32آزمون مربع کای همچنین دال بر
فراوانی بیشــتر جدایههای فاقد هر دو ژن در جدایههای اســتافیلوکوکوس
ارئوس با منشــأ مواد غذایی بــود ( ،)p=0/008اما بین جدایههای واجد هر
س با منشأ مواد غذایی و موارد
دو ژن در جدایههای اســتافیلوکوکوس ارئو 
درمانگاهی اختالف آماری وجود نداشت (.)p=0/119

بحث
اســتافیلوکوکوس آرئــوس بهعنــوان یــک باکتــری مهــم در بروز
تصویر  .1الکتروفورز محصول  PCRژن  aroAجدایههای اســتافیلوکوکوس آرئوس
ســتونهای  9و  10بــه ترتیــب کنتــرل مثبــت و منفــی ،ســتونهای  7 ،6 ،4 ،3 ،2 ،1و 8
جدایههای مثبت ازنظر ژن  aroAوستو ن  5نردبان ژنی 100bpا(.)Fermentas

مســمومیتهای غذایی و عفونتهای درمانگاهی مطرح بوده اســت .این
باکتری بهصورت گســتردهای بر روی پوست و مخاطات انسان و حیوانات
حضور داشــته و ســبب آلودگی مواد غذایی میشــود ( .)2 ،14درمجموع،
مطالعــات مختلــف داخــل و خــارج از کشــور ( )5 ،17نشــان میدهد که
ورمپستانهای ناشی از این عامل قابلتوجه بوده و این باکتری خسارتهای
اقتصادی فراوانی را باعث میشود و الزم است ،روشهای مؤثرتری جهت
پیشگیری از این عفونت معرفی گردند .مطالعه حاضر با هدف ارزیابی نقش
دو پروتئین چسبان  FnBو  Cnaدر بیماریزایی جدایههای استافیلوکوکوس
س حاصــل از عفونتهای درمانگاهی دام صــورت گرفت .در تحقیق
ارئو 
حاضر ،انجام  PCRبر روی  32جدایه استافیلوکوکوس آرئوس با منشأ مواد
غذایی نشــان داد که  16جدایه واجــد ژن  fnbو  10جدایه واجد ژن cna
میباشند ،همچنین انجام  PCRبر روی  38جدایه استافیلوکوکوس آرئوس

تصویر .2الکتروفورز محصول  PCRجستجوی ژن  fnbچند جدای ه استافیلوکوکوس
آرئــوس .ســتونهای  1و  2بــه ترتیــب کنتــرل مثبــت و منفــی ،ســتونهای  6 ،3و 8
جدایههای مثبت ازنظر ژن  ،fnbســتونهای  9 ،7 ،4و  10جدایههای منفی و ســتون 5
نردبان ژنی 100bpا(.)Fermentas

حاصــل از موارد درمانگاهی ،دال بر حضور به ترتیب  32و  15جدایه واجد
 fnbو  cnaبــود ،یعنی فراونی ژن  fnbبیشــتر از  cnaبود .در مطالعات
مشابه انجام شده در ایران ( )3 ،9و سایر کشورها ( )1 ،2 ،4 ،16میزان حضور
ایــن دو عامل حــدت در جدایههای درمانگاهی اســتافیلوکوکوس آرئوس
متفاوت گزارش شــده اســت ،که شــاید تفاوت ،مربوط به منشأ جدایهها،
تفاوت جغرافیایی مناطق موردبررســی ،تفاوت در نوع پرایمر و غیره باشد.
در مطالعهای  Kiavariو همکاران در ســال  ،2012حضور ژنهای مربوط
به عوامل حدت  cnaو  fnbدر جدایههای استافیلوکوکوس آرئوس مهاجم
بیشتر از جدایههای با منشأ بینی گزارششده است .در مطالعه فوق در بیش
از  %80جدایههای درمانگاهی ژن  cnaشناساییشده است درحالیکه تنها
در  %17/9جدایههای حاصل از کشت بینی این ژن وجود داشته است ،ولی
ژن  fnbدر بیش از  %65جدایههای درمانگاهی و بیش از  %54جدایههای
حاصل از کشت بینی مشاهدهشده است ( .)9برخالف نتایج ایشان در مطالعه
حاضر فراوانی ژن  fnbبیشــتر مشــاهده شــد؛ البته در مطالعه فوق نیز در

تصویر  .۳الکتروفورز محصول  PCRژن  cnaچند جدای ه اســتافیلوکوکوس آرئوس.
ســتونهای ســتونهای  1و  2بــه ترتیــب کنتــرل مثبــت و منفی ،ســتونهای  6 ،3و 8
جدایههای مثبت ازنظر ژن  ،cnaستونهای  9 ،7 ،4و  10جدایههای منفی و ستون 5
نردبان ژنی 100bpا(.)Fermentas

مجموع جدایهها (درمانگاهی و جداشده از بینی) فراوانی ژن  fnbحدود 1/5
برابر ژن  cnaبوده است Dastmalchi Saei .و همکاران در سال 2013
نیز گزارش کردهاند که از  45جدایه بهدســتآمده از ورم پستان گوسفند به

1395 ،3  شماره،71  دوره،مجله تحقیقات دامپزشکی
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Abstract:

BACKGROUND: Staphylococcus aureus (S. aureus) possess a variety of virulence genes
that are involved in the pathogenesis of infections caused by this agent. OBJECTIVES: The

aim of this study was to evaluate the prevalence of the genes encoding collagen binding
(cna) and fibronectin binding (fnb) adhesion factors in Staphylococcus aureus isolates
from food and clinical specimens. METHODS: During the time period 2010-2013, a total
of 38 isolates of Staphylococcus aureus from clinical specimens and 32 isolates from food
samples were collected. All isolates were identified biochemically and subjected to DNA
extraction. The accuracy of DNA extraction from each isolate was confirmed by PCR
amplification of aroA gene and then the presence of cna and fnb genes in the extracted
DNAs was assessed by PCR, using the specific primers. RESULTS: The results showed
that among 38 isolates from clinical specimens, 15 (39.5%) & 32 (84.2%) and among 32
isolates of food origin 10 (31/2%) and 16 (50%) isolates had cna and fnb genes respectively. Thirteen clinical (34.21%) and 6 food isolates (18.7%) were positive for both fnb and
cna genes and 4 clinical (10.5%) and 12 food isolates (37.5%) were lacking both genes.
CONCLUSIONS: According to the results, it is concluded that, although these adhesion
genes are not present in all Staphylococcus aureus clinical isolates, but their prevalence
is high and using the products of these genes in vaccines may be effective in protecting
against infections caused by this bacterium.
Keyword: adhesion genes, cna and fnb, Staphylococcus aureus

Figure Legends and Table Captions
Table 1. The sequence of primers used in PCR for detection of aroA, fnb and cna genes of S. aureu
Figure 1. Agarose gel electrophoresis of the PCR products obtained from aroA gene of S. aureus isolates, Lanes 9 and 10 respectively positive and negative controls, lanes 1, 2, 3, 4, 6, 7 and 8 aroA positive isolates, lane 5 100bp ladder (Fermentas).
Figure 2. Agarose gel electrophoresis of the PCR products for detection of fnb gene of a few S. aureus isolates, Lanes 1 and 2
respectively positive and negative controls, lanes 3, 6 and 8 fnb positive isolates, lanes 4, 7, 9 and 10 fnb negative isolates, lane 5
100bp ladder (Fermentas).
Figure 3. Agarose gel electrophoresis of the PCR products for detection of cna gene of a few S. aureus isolates, Lanes 1 and 2
respectively positive and negative controls, lanes 3, 6 and 8 cna positive isolates, lanes 4, 7, 9 and 10 fnb negative isolates, lane 5
100bp ladder (Fermentas).
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