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فهیمه باغبانیآرانی* :گروه ژنتیک و بیوتکنولوژی ،دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین -پیشوا

 سیدمهدی سادات:

بخش تحقیقات هپاتیت ،ایدز و ویروسهای منتقله از خون ،گروه تحقیقات ویروس شناسی،

انستیتو پاستور ایران ،تهران

 صابر خدرزاده :گروه ژنتیک و بیوتکنولوژی ،دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین -پیشوا
،

تاریخ دریافت :خرداد 1313

تاریخ پذیرش :شهریور 1313

چکیده
سالمونال با تنوع سروتایپی زیادی که دارد یکی از عوامل عفونت گوارشی محسوب شده که شیوع گستردهای در دنیا دارد.
بسیاری از فاکتورهای بیماریزا در سالمونال بر روی جزایر پاتوژنیسیته ( )SPIsقرار دارد .این مطالعه برروی چگونگی توزیع 2ژن
مربوط به  misL( SPI-3و  )mgtCدر میان سروتایپهای سالمونال تایفی ،سالمونال پاراتایفی ،Cسالمونال پاراتایفی  Bجدا شده از
بیماران ایرانی ،انجام پذیرفت .بیست و پنج سویه سالمونال که از بیمارانی با عالئم سالمونلوزیس جداسازی شده بودند و متعلق به
سروتایپ های تایفی ،پاراتایفی  Cو پاراتایفی  Bبودند ،در این مطالعه با استفاده از تکنیک  PCRجهت بررسی حضور ژنهای misL

و mgtCمورد بررسی قرار گرفتند .از میان  22نمونه سالمونال 22سویه ( )%02از لحاظ حضور  SPI-3مثبت بودند .حضور ژن
 misLدر میان سروتایپهای سالمونال تایفی ( ،)%022سالمونال پاراتایفی  )%33(Cو سالمونال پاراتایفی  )%22(Bبوده و حضور ژن
 mgtCبرای سروتایپهای سالمونال تایفی ( ،)%79سالمونال پاراتایفی )%33( Cو سالمونال پاراتایفی  )%2( Bگزارش میگردد.
حضور باالی  SPI-3در میان سویههای سالمونالی جدا شده از بیماران ایرانی اطالعات پایهای را پیرامون ژنهای بیماریزایی و
ویژگیهای ملکولی سه سروتایپ مختلف سالمونال در ایران فراهم میکند .این مطالعه اولین گزارش در رابطه با بررسی حضور SPI-3

در ایران میباشد.
کلمات کلیدی :سالمونال ،جزایر پاتوژنیسیته (mgtC ،misL ،PCR ، )PI
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فراوانی  SPI-3در میان سروتایپ های سالمونال تایفی  ،پاراتایفی  Bو پاراتایفی C

مقدمه
سالمونالها عامل تب رودهاي ،گاستروانتریت ،باکتریمی و
سپتیسمی در انسان میباشند که اغلب از طریق تماس مستقیم
و یا مصرف غذا و آب آلوده به مدفوع انسان یا حیوان و همچنین
توسط ناقلین بدون عالمت منتقل میشوند (،Giannella
 .)6991طبقهبندي سالمونالها در مقایسه با سایر اعضاي
انتروباکتریاسه پیچیدهتر میباشد .در حال حاضر در طبقهبندي
کافمن وایت بیش از  0022سروتایپ شرح داده شده است که
براساس ساختمان آنتیژنیکی دیواره سلولی (آنتیژن  )Oو
آنتیژن فالژلر ( )Hمیباشد ( Murrayو همکاران.)0222 ،
اکثر این سروتایپها بهندرت براي انسان بیماريزا میباشند و
گونههاي بیماريزاي انسانی اغلب در سروگروپهاي A, B,
 C1.C2,D ,E1-E4قرار دارند ( Connieو همکاران0222 ،؛
 Winnو همکاران .)0221 ،بیماريزایی در این باکتري پیچیده
بوده و شامل تهاجم به سلول میزبان و راهاندازي فرایندهاي
درون سلولی است که منجر به بیماري میگردد .همچنین
سالمونال از مکانیسمهایی که باعث بقاء در سلول میزبان و یا
فرار باکتري از سیستم ایمنی میشود نیز بهره میگیرد .در این
مکانیسمها ،ژنهاي متنوعی دخیل هستند که مهمترین المنت
ژنتیکی موثر در بیماريزایی سالمونال جزایر پاتوژنیسیته
سالمونال ) (SPIsمیباشد .تاکنون حدود SPI 06در سالمونال
شناسایی شده است که برخی از آنها در جهان شیوع باالتري
داشته (مانند  )SPI 15,9,11,13و برخی نیز اختصاصی سویه
هستند ( .)SPI 10,15,17,19,21تعدادي از جزایر پاتوژنیسیته نیز
در سروگروههاي مختلفی قرار میگیرند (Sanchez( )SPI 7,11
و همکاران0262 ،؛  Saraو همکاران.)0221 ،
اگرچه اندازه ،ساختار و عملکرد این SPIها و نیز توزیع
آنها در سروتایپهاي مختلف تفاوت دارد اما داراي یکسري
ویژگیهاي کلی مشترک هستند .بهعنوان نمونه عموماً اندازه
بزرگی (حدود  )62-022kbpداشته و محتواي  C+Gمتفاوت از
دیگر قسمتهاي ژنوم باکتري دارد .این موتیفهاي ژنتیکی از
طریق انتقال افقی در طی تکامل سالمونال وارد ژنوم باکتري
شده و امکان بیماريزایی به باکتري بخشیده است .جزیره
پاتوژنیسیته  2از مهمترین SPIها در سالمونال بوده که اندازهاي
حدود  62kbداشته و محتواي  C+Gدر آن  %02/5میباشد.
همچنین داراي ژنهاي مهمی مانند  misLو  mgtCمیباشد
( Sanchezو همکاران0262 ،؛  Garthو .)0221 ،Hensel
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سروگروههایی از سالمونال که حاوي ژن  mgtCمیباشند
میتوانند در محیطی با مقدار  mg2+پایین رشد کنند .این ژن
توسط سیستم  phoP-phoQتنظیم میشود که این سیستم به
رشد باکتري در مقدار کم mg2+کمک میکند و میتواند
بهعنوان یک فاکتور مهم در بیماريزایی نیز عمل کندmisL .
نیز ژن کدکننده نوعی پروتئین چسبنده است که در SPI-3
قرار دارد .این پروتئین با اتصال به فیبرونکتین سطح سلول
میزبان باعث اتصال به سلولهاي اپیتلیال روده شده و در افزایش
قدرت تهاجم باکتري سالمونال نقش دارد .به این ترتیب این دو
ژن نقش مهمی در بیماريزایی سالمونال ایفا میکنند
( Ephraimو 0229 ،Eduardo؛  Dorseyو همکاران.)0225 ،
از آنجائی که از یک طرف فراوانی حضور جزایر پاتوژنیسیته در
سویههاي مناطق جغرافیایی مختلف متفاوت میباشد و از طرف
دیگر ارتباط مستقیم با شدت بیماريزایی سویهها دارد ،الزم
است توزیع حضور این جزایر بیماریزایی در مناطق مختلف
بهویژه نواحی که این باکتري اندمیک است بررسی گردد تا
نتایج آن هم در مدیریت بهداشتی کشور و هم براي مطالعات
پایه ژنتیکی سویههاي بومی یک منطقه مورد استفاده قرار
گیرد .لذا در این مطالعه حضور ژنهاي  misLو  mgtCمربوط
به  SPI3در سروتایپهاي سالمونال تایفی ،سالمونال پاراتایفی
 Cو سالمونال پاراتایفی  Bمورد بررسی قرار گرفت .چنین
دیدگاهی در مطالعات دیگري نیز که در کشورهایی مانند ایتالیا
( Zagagliaو همکاران ،)6999 ،فرانسه ( Haeghebaertو
همکاران ،)0222 ،برزیل ( Dias De Oliveiraو همکاران،
 ،)0222آمریکا ( Rodriguezو همکاران ،)6992 ،کلمبیا
( Sanchezو همکاران )0262 ،و هند ( Bhowmickو
همکاران )0266 ،انجام شده ،به چشم میخورد که به نوعی
بیانگر اهمیت موضوع میباشد.

مواد و روشها
تعداد مطالعه حاضر از نوع تحقیقی میباشد .سالمونالي
مورد استفاده در این تحقیق طی سالهاي  6211-6292از
بیمارستانهاي مختلف در  2شهر تهران ،تبریز و مشهد از
بیمارانی با عالئم کلینیکی عفونت سالمونالیی (تب ،اسهال و
استفراغ ،انتشار عفونت در خون و  )...جداسازي شدهاند .به این
صورت که نمونه گرفته شده از بیمار( اسهال ،ادرار ،خون و یا
بیوپسی مغز استخوان) ابتدا در آزمایشگاه روي محیط مککانکی
آگار کشت داده شد .سپس با استفاده از آزمایشهاي
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بیوشیمیایی استاندارد جنس سالمونال تشخیص و جداسازي
گردید .در نهایت براي تعیین سروتایپهاي موردنظر در این
مطالعه (تایفی ،پاراتایفی  Bو پاراتایفی  ،)Cباکتري جداشده به
مؤسسه واکسن و سرمسازي رازي ارسال گردید و با روش
استاندارد آگلوتیناسیون روي الم با استفاده از آنتی سرمهاي
اختصاصی سروتایپهاي موردنظر مشخص گردید .در نهایت
سویههاي سالمونالي جدا شده جهت نگهداري در محیط کشت
نوترینت براث حاوي  %02گلیسیرین و در شرایط دمایی -22
درجه سانتیگراد قرار داده شد.
براي تخلیص  DNAابتدا باکتريها در محیط کشت
نوترینت براث (  5میلیلیتر) کشت داده شده و سپس DNA
ژنومی با استفاده از کیت  Bioflux-Bioerخالصسازي گردید.
براي بررسی کمی  DNAاستخراج شده از اسپکتوفتومتري در
طول موج  012نانومتر استفاده گردید تا غلظت  DNAاستخراج
شده برحسب نانوگرم بر میلیلیتر بهدست آید .همچنین براي

تایید کیفیت  DNAاز نسبت جذب نوري  DNAدر طول موج
 012نانومتر به  012نانومتر و نیز از الکتروفورز  DNAروي ژل
 % /1استفاده شد.
از سویه استاندارد Salmonella enteritidis ATCC: 13076
جهت کنترل مثبت واکنشهاي  PCRاستفاده گردید.
براي بررسی حضور  SPI-3در سویههاي مورد مطالعه ،دو
ژن مختلف از این  SPIیکی در محدوده ' (misL) 5و دیگري
در محدوده ' )mgtC(2که در واقع مرز راست و چپ این SPI
هستند ،انتخاب گردید .سپس واکنش  PCRجهت ارزیابی
حضور این دو ژن در حجم  02میکرولیتر انجام شد .توالی
پرایمرهاي مورد استفاده و اندازه قطعات تکثیري در جدول 6
نشان داده شده است.

جدول  : 1توالی پرایمرهای مورد استفاده در مطالعه
نام قطعه تکثیری

جایگاه ژن در SPI

Mgtc

´2

misL

´5

توالی نوکلئوتید پرایمر (´3

´)5

)(Forward/Reverse
TGACTATCAATGCTCCAGTGAAT/
ATTTACTGGCCGCTATGCTGTTG
GACGTTGATAGTCTGCCATCCAG/
CAATGCCGCCAGTCTCCGTGC

هر واکنش  PCRحاوي  6/5میلیمول یون منیزیم
( 2/0 ،)MgCl2میلیمول  02،dNTPنانوگرم از ژنوم باکتري،
 6واحد آنزیم  Taq DNA Polymeraseو  65پیکوگرم از هر
پرایمر میباشد PCR .در شرایط دناتوراسیون در دماي 90
درجه سانتیگراد و بهمدت  6دقیقه ،اتصال پرایمرها در 55
درجه سانتیگراد و بهمدت  05ثانیه ،تکثیر  DNAدر  20درجه
سانتیگراد و بهمدت  6دقیقه انجام شد .همچنین دناتوراسیون
اولیه در 90درجه سانتیگراد بهمدت  5دقیقه و تکثیر نهایی
واکنش در  20درجه سانتیگراد به مدت  5دقیقه میباشد.
واکنش  PCRدر  25سیکل انجام شد.
سپس محصوالت  PCRبرروي ژل آگارز %6حاوي رنگ
ژل رد و با ولتاژ  12ولت بهمدت  92دقیقه الکتروفورز شدند و
نتایج حاصله تحت نور  UVمورد آنالیز قرار گرفت .محاسبه

اندازه محصول )(bp

155
911

فراوانی هر ژن در هر گروه سروتایپی توسط نرمافزار SPSS

نسخه  62انجام شد.

نتایج
در این مطالعه  05نمونه سالمونال که از بیمارانی با عالئم
سالمونلوزیس جدا شده بود مورد مطالعه قرار گرفت .این سویهها
مربوط به  2سروتایپ مختلف تایفی ( 61سویه) ،پاراتایفی0( B
سویه) و پاراتایفی  2( Cسویه) بودند .پس از استخراج  DNAاز
نمونههاي مورد مطالعه ،با استفاده از پرایمرهاي اختصاصی هر
ژن ( misLو  PCR ) mgtCصورت گرفت .پس از الکتروفورز،
محصوالت  PCRمربوط به ژن  misLباند  911 bpرا نشان
داد (شکل .)6
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شکل  : 1الکتروفورز با پرایمر اختصاصی  .misLباند  911 bpبراي نمونههاي شماره  2 ،0 ،6مشاهده میشود .سالمونال تایفی :چاهک .6سالمونال پاراتایفی:C
چاهک . 0سالمونال پاراتایفی  :Bچاهک : C+ .2کنترل مثبت (سویه استاندارد .)Salmonella enteritidis- ATCC: 13076 :کنترل منفی) :M .(C-مارکر6222bp

همچنین باند  155bpمربوط به ژن  mgtCطبق شکل 0
درنمونههاي مثبت مشاهده گردید .در هر واکنش  PCRحضور

باند مورد نظر در کنترل مثبت و عدم حضور آن در کنترل
منفی واکنش ،صحت انجام واکنش را تائید میکند.

شکل  : 2نتایج الکتروفورز ژن .mgtCباند  155bpبراي نمونههاي شماره  6،0،2،0،5مشاهده میشود .سالمونال تایفی :چاهک .6سالمونال پاراتایفی :Cچاهک.0
سالمونال تایفی :چاهک .2سالمونالتایفی :چاهک .0سالمونالپاراتایفی  :Bچاهک : C+ .5کنترل مثبت ):C- . (Salmonella enteritidis ATCC: 13076کنترل منفی.
 :Mمارکر 6222bp

فراوانی حضور ژن  misLدر میان سروتایپهاي مورد
مطالعه در شکل  2دیده میشود بهطوريکه در سالمونال تایفی
در همه  61سویه مورد مطالعه این ژن وجود داشت در صورتیکه

تنها  6نمونه در سالمونال پاراتایفی  Bمثبت بود و در سالمونال
پاراتیفی  Cهم  6نمونه از  2نمونه مورد مطالعه مثبت بودند.
بهطورکلی  %12نمونهها براي این ژن مثبت میباشد.

شکل  :3نتایج مربوط به درصد حضور ژن misLو ژن  mgtCدر میان سروتیپهای سالمونال
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توزیع ژن  mgtCدر میان سروتایپهاي مورد مطالعه نیز
در شکل  2مشاهده میشود .بیشترین حضور  mgtCدر
سالمونال تایفی ( )%90دیده میشود در حالیکه هیچکدام از
سویههاي پاراتیفی  Bبراي این ژن مثبت نبودند .در سالمونال
پاراتیفی  Cهم  6نمونه مثبت بود ( .)%22فراوانی کلی این ژن
در نمونههاي بررسی شده  %20میباشد.
با توجه به اینکه ژن  mgtCدر مرز سمت چپ و ژن
 misLدر مرز سمت راست  SPI-3قرار دارند و فراوانی کلی این
دو ژن بهترتیب  %20و  %12میباشد .بنابراین فراوانی قطعی
حضور  12 SPI-3درصد ( 02ایزوله) میباشد در عین حال که
توزیع آن در سروتایپهاي مختلف متفاوت است.

بحث
در دهههاي اخیر اطالعات در رابطه با ساختار و عملکرد
بیماريزایی ،فاکتورهاي بیماريزا و سایر عوامل موثر در
بیماريزایی در سروتایپهاي مختلف سالمونال بسیار گسترده و
وسیع شده است .هرچند اطالعات در رابطه با حضور عناصر
بیماريزا در این باکتري خصوصاً در مناطق جغرافیایی که
حضور سالمونال بهصورت اندمیک گزارش میشود (مانند ایران)
نیاز به تحقیق بیشتري دارد .از طرفی ،با توجه به حضور SPIها
در باکتري بیماريزاي سالمونال و نقش مهم آنها در ایجاد
بیماريزایی ،روشهاي نوین در رابطه با شناسایی این عوامل
بیماريزا در باکتري ،توسعه و گسترش یافته است (Hakdong
و همکاران .)0266 ،لذا مطالعه حاضر بهمنظور تهیه اطالعاتی
پیرامون حضور ژنهاي بیماريزایی مربوط به  SPI3در
سویههاي تیفوئیدي بومی ایران صورت پذیرفت که نتایج حاصله
حضور گسترده  SPI-3را در میان سروتایپهاي سالمونال تایید
میکند .براساس نتایج بهدست آمده ژنهاي mgtC ,misL
) (SPI-3با حضور تقریبی  %12در این مطالعه تایید شدند.
حضور %622برخی از این ژنها مانند  misLبراي تایفی
مشاهده شده است .در مطالعهاي مشابه که توسط Ochman
و  )6992( Groismanصورت گرفت مشاهده شد که در میان
 15نمونه سالمونالي گرفته شده از بیماران با عالئم
سالمونلوزیس ،ژن  mgtCکه مسئول تامین انرژي باکتري براي
زنده ماندن در ماکروفاژهاي درون سلولی در شرایط Mg+2
میباشد در  %622سویههاي مورد بررسی از جمله سالمونال
تایفی ،سالمونال پاراتایفی  Aو Bو سالمونال اینفینیتیس مثبت
گزارش شده است ( .)60در مطالعه انجام شده توسط

سال هفتم ،شماره  ،1بهار 1314

 Iginocchioو  )0260( Casadesuنیز حضور ژنهاي misL

و  mgtCدر  %92سویههاي کلینیکی مورد مطالعه (سالمونال
پاراتایفی  ،Bسالمونال گروه  Cو سالمونال تایفی) گزارش شد
( . )62در مجموع نتایج این مطالعات و نیز مطالعه حاضر بیانگر
حضور باالي این ناحیه بیماريزا در سویههاي کلینیکی میباشد
اگرچه لزوماً حضور  %622این ژنها در نمونههاي کلینیکی
دیده نمیشود .این نتایج از یک طرف بیانگر اهمیت این ناحیه
در بیماريزایی سالمونال میباشد و از طرف دیگر بیانگر تفاوت
مکانیسمهاي بیماريزایی و طیف متنوعی از قدرت بیماريزایی
در سویههاي سالمونال میباشد .همچنین وجود اختالف اندک
در تعداد ژنهاي مثبت گزارش شده در مطالعات مختلف
میتواند به علت وجود مناطق جغرافیایی مختلف و یا موتاسیون
در تعدادي از ژنها میباشد.
 Patit pabanو همکاران ( )0220روي  26سویه
سالمونال جدا شده از منابع غذایی فاسد در کشور تایوان حضور
و یا عدم حضور ژنهاي  SPI-3را مورد بررسی قرار داد ،نتایج
بهدست آمده مشابه نتایج مطالعه اخیر بوده و حضور ژن mgtC
را در  %95سویهها و  misLرا در  %12سویهها گزارش میکند.
سویههاي این مطالعه متعلق به سروتایپهاي تایفی ،پاراتایفی
 ،C,A ،Bاینتریدیتیس و سالمونال گروه  Aبودند (.)62
حضور باالي این جزیره بیماريزایی هم در نمونههاي
غذایی و هم کلینیکی تائیدي بر انتقال بیماري از طریق منابع
غذایی است .کما اینکه میتوان از این مناطق بهعنوان مارکرهاي
ژنتیکی ردیابی عفونت نیز استفاده کرد .هرچند براي توسعه این
دیدگاه کاربردي الزم است مطالعات بیشتري در نمونههاي
بالینی ،غذایی و محیطی انجام شود .در مجموع مطالعه روي
فراوانی SPIها در سویههاي مربوط به یک ناحیه جغرافیایی
خاص ،دیدگاه جدیدي است که منجر به افزایش دانش پایه
پیرامون المنتهاي ژنتیکی و مکانیسمهاي بیماريزایی
سالمونالهاي اندمیک مناطق جغرافیایی مختلف میگردد و این
مطالعه براي اولین بار چنین اطالعاتی را در تعداد اندکی از
سویههاي تیفوئیدي بومی ایران فراهم میکند و الزم است که
جهت تکمیل اطالعات حاصله مطالعات مشابهی روي تعداد
نمونههاي بیشتر و با منابع مختلف صورت پذیرد.
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