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Abstract
Background and purpose: High Resolution Melting curve analysis DNA (HRM) is one of the
most sensitive and precise methods for detecting Staphylococcus aureus and resistance to Methicillin.
The aim of this study was to analyze the HRM for detection of methicillin-resistant S. aureus strains.
Materials and methods: In this experimental study, standard strains of S.aureus ATCC25923
and ATCC 33592 were used. To identify S.aureus from ITS gene and methicillin resistance, the mecA
gene was used. Analysis was performed using StepOne v2.3 and HRM v3.0.1. Sequencing results were
used as gold standard.
Results: The analytical sensitivity of the PCR method by ITS primer was capable of detecting 104
CFU bacteria and detecting bacteria for the mecA gene up to 103 CFU. The analytical sensitivity of the
HRM method was also valid for ITS gene primer to dilute 10-2 CFU and the mecA gene primer up to a
dilution of 10-5 CFU to detect bacteria. In HRM analysis, the lowest error rate was observed in the
melting curves of DNA. Thus, considering the closest temperature range for analysis, the melting
temperature for the ITS gene was 86 ± 0.5°C and for the mecA gene was 81± 0.5°C. The results of
temperature and sequence determination proved the specificity of the HRM.
Conclusion: The HRM has high sensitivity and specificity for detecting low levels of bacteria.
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چكيده
سابقه و هدف :آنالیز منحنی ذوب  DNAبا کیفیت باال ( )HRMیکیی ز سایا تییی و قییی تییی روشهیا هتیت

شناسایی زستافیلوکوک زورئو

و مقاومت به متی سیلی زست .زی مطالعه با هدف آنالیز منحنی ذوب  DNAبا کیفیت باال،

به منظور شناسایی سویه های زستافیلوکوک زورئو

مقاوم به متی سیلی زنجام پذییفت.

مواد و روشها :قر زی مطالعه تجیبیی ،ز سیویههیای زسیتاندزرق زسیتافیلوکوک زورئیو
زستفاقه شد .هتت شناسایی زستافیلوکوک زورئو ز ژن  ،ITSو مقاومت بیه متییسییلی ز ژن  mecAزسیتفاقه ریقیید .بیا
 ATCC25923و ATCC 33592

زستفاقه ز نیمزفززرهای  StepOne Software v2.3و  HRM Software v3.0.1تجزییه و تحلییا زنجیام شید و نتیای تعییی
توزلی به عنوزن رلد زستاندزرق مورق زستفاقه ییزر ریفت.
یافتهها :سااسیت آنالیتیکی روش  PCRبا زستفاقه ز پیزیمی  ITSیاقر به شناسایی  014 CFUباکتیی بیوقه و بییزی ژن
 mecAتا  013 CFUباکتیی رز تشخیص قزق .ساایت آنالیتیکی روش  HRMنیز بیزی پیزیمی ژن  ITSتا رییت  01-2 CFUو
پیزیمی ژن  mecAتا ریت  01-5 CFUیدرت شناسایی باکتیی رز قزشته زست .قر تجزیه و تحلیا نتیای  HRMنییز کی تییی
مقدزر خطا قر منحنیها ذوب  DNAمشاهده ریقید به طوری که ،با قر نظیی رییفت نزقییر تییی بیا ه قمیایی بیه منظیور
و بیییزی ژن  mecAمقییدزر  60 ±1/5قرهییه

تجزیییه و تحلیییا ،قمییای ذوب بیییزی ژن  ITSمقییدزر  68 ±1/5قرهییه سلایییو

به قست آمد .نتای قما و تعیی توزلی زختصاصیت باالی روش  HRMرز نشان قزق.

سلایو

استنتاج :روش  HRMز نظی تشخیص مقدزر ک باکتیی ،قزرزی سااسیت و زختصاصیت باالیی می باشد.
واژه های کليدی :زستافیلوکوک زورئو  ،مقاومت به متی سیلی

 ،منحنی ذوب HRM ،DNA

مقدمه
که به قلیا زستفاقه راتیقه ز آنتیبیوتیرهای مختلف،

عفونتهای بیمارستانی به عنوزن یر مشکا عمیده

مقاومت راتیقهزی پیدز کیقه زست( .)0،2زسیتافیلوکوک
زورئو مقاوم به متییسیلیی ( )MRSAکه توسیط یر

هتانی مطیح بیوقه و زسیتافیلوکوک زورئیو  ،یکیی ز
مت تیی باکتییهای زیجاقکننده زی عفونتها میباشید
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آنالیز منحنی ذوب  DNAبا کیفیت باال ( )HRMبه منظور
شناسایی استافیلوکوک اورئوس و سویه مقاوم به متی سیلین

پژوهشی

حامد طهماسبی و همکاران

طی چند قهه زخیی زفززیش یابا توهتی قزشیته زسیت(.)3

تعییف کیق که وزسید شناسیایی بیی زسیا

قمیای ذوب

ژن  mecAپیوتئینی تحت عنوزن  PBP2aتولید مییکنید

 DNAیکی ز زی موزرق میباشید( .)03قر سیال ساضیی،

که تمایا کمی بیزی زتصال به قزروهای بتاالکتام قزرق ،و

زسیییتفاقه ز روشهیییای مبتنیییی بیییی ذوب  DNAماننییید

توسط زی قزروها متار نمیریقق( .)5 ،4سویه  MRSAبه

) MCA (Melting Curve Analysingو ییییا HRM

قو ریوه سیویههیای زیجاقکننیده عفونیت قر بیمارسیتان

( )High Resolution Meltingبییه علییت سااسیییت و

( )HA-MRSAو سویههای زیجاقکننده عفونیت قر هامعیه

زختصاصیییت بییاال ،زسییتقبال خییوبی ز آنهییا بییه منظییور

( )CA-MRSAتقای بنیدی مییشیوق کیه عمیدتا زیجیاق

کارهای تشخیصی شده زست ،HRM .زولی بار قر سیال

عفونتهای بیمارستانی بی عتیده  HA-MRSAزسیت(.)8

 2113توسط قزنشگاه زیدزهو زیاالت متحده معیفیی شید.

بیار توسیط Gürtler and Barrie

تکثیییPCR

ژن  ITSکه بیزی زولی

قر زسیتافیلوکوک زورئییو

زی روش ،روشی هدیید و همگیی بعید ز

شناسییایی ریقییید ،یییر ژن

زست که قر یر لوله قربایته زنجیام مییشیوق و آنییالیز

قخیا قر رونویای و وزباته به تیوزلی 16S-23S rRNA

تغییییزت ژنتیکیی ( ،SNPsموتاسییونهیا و متیالسیونها)

زست( .)1شناسایی توزلیهای فاصله زنیدز قر زسیتافیلوکوک
زورئو

مقاوم به متیسیلی توسط بیخی زپیونها ،ماننید

 rrnکنتیل میریقق که نقیش متمیی قر تنظیی
قر زی باکتیی قزرق و بیزسا

ژن ITS

قر محصوالت  PCRرز مقدور میسیا

ق(.)00

HRMنمونههای زسید نوکلئیر رز بی زسا
طول و سجی  GCمتمیایز مییسیا

تیوزلی،

ق( .)04آنییالیز HRM

چیدمان زسیید آمینیههیای

شیاما تکثییی ژن میورق نظی قر یطعات  61تا  281هفت

مختلف میتوزند رونههای مختلف زستافیلوکوک رز توسیط

با ی ،قر وزکنشی زست که محتوی رنگ متصا شیونده

آن تشخیص قزق( .)3،6شیوع سویههیای  HA-MRSAقر

به  DNAقو رشته زی فلورسنت میباشید( .)05زسا

کار

هامعه و زنتشار هی چه بیشتی سویههای  CA-MRSAکه

زی تکنیر بی پایه زستفاقه ز زلگو و رفتیار ذوب رشیتههیای

به کال هیای مختلیف آنتییبییوتیکی مقاومیت کایب

 DNAقر یر قمای مشیخص کیه وزبایتگی ییاقی بیه

کیقهزند ،شناسایی سییع و قیی زی سویهها رز بیه زمییی

پیزیمی مورق زستفاقه قزرق ،زستوزر زست .قر تعییف قمای

هیدی تبیدیا کیییقه زسیت( .)8بیا زیی سیال ،روشهییای

ذوب  ،DNAبه قمایی که قر آن نیمی ز

رشیتههیای DNA

شناسایی مقاومت به متیسیلی قر زستافیلوکوک به طیور

به صورت تر رشته و نیمی قیگه بیه صیورت قو رشیته

کا به قو قسته فنوتیپی و ژنوتیپی تقای بندی مییشیوق.

باشند ،قمای ذوب ییا  Meltingرفتیه مییشیوق .زلگیوی

روشهییای آرلوتیناسیییون التکیی  ،زنتشییار ز قیاییر

تر رشته شدن بیزی  DNAکامالً زختصاصی میباشد و

سفوکایتی  31میکیوریم ،تعیی سدزیا غلظت متیاری

هایگییاه و تییوزلی ژن مییورق مطالعییه ،زیی زختصاصیییت و

سفوکایتی هز فنوتیپی به شمار میرونید( .)01ز متی تییی

سااسیت رز مشخص میکند( .)01،08،02زری چه ،زستفاقه ز

روشهای ژنوتیپی PCR ،و تکنییرهیای وزبایته بیه آن

روش  HRMبه خیوقی خیوق ،کیفییت باییار بیاالیی قر

میباشد که زمیو ه به قلیا سیعت ،قیت و سااسیت بیاالی

شناسایی ژنهای مجتول قزرق ،زما زستفاقه ز پیزیمیهیای

آن ،مییورق زسییتقبال یییاقی ییییزر ریفتییه زسییت .تکنیییر

زختصاصی و سایتهای هدف مناسب نییز ،نقیش باییار

سنجش سضور ژن قر مان وزیعی و ییا ،Real-Time PCR

متمی رز قر باالتی بیقن زی کیفیت با ی مییکنید .یییز

زیی یابلیییت رز قزرزسییت کییه سضییور و فعالیییت ژنهییای

قر بیخی موزیع قر صورت عدم طیزسی مناسب پیزیمیها

مختلییف رز قر لحظییه ،مییورق بیرسیی ییییزر قهیید(.)02،00

و قیت پایی قر تعیی سایت هدف ،نمیتیوزن بیه تشیخیص

 Real-Time PCRنیز قزرزی ویژریهای مختلفیی زسیت

قیی و قرستی رسید و باید ز روشهای تکمیلی بیزی ز
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یطعه کیومو ومی تحت عنوزن  SCCmecزیجاق می شوق

که بنا بیه شییزیط کیاری و نیوع مطالعیه مییتیوزن آن رز

آناليز منحني ذوب  DNAبا کيفيت باال ()HRM

با زستفاقه ز رییتهیای چندرانیه و متنیوع ،سااسییت و

قرون میکیوتیییییوبهییییای قرب قزر  0/5پالسییییتیکی

زختصاصیت پیزیمی های طیزسی شده به طور قیی میورق

( ،Biofillکیه) ریخته شد و میزسیا زسیتخیزج  DNAبیا

زر یابی ییزر بگییق تا عملکییق آن قر شناسیایی بیاکتیی

زستفاقه ز کیت زستخیزج سینا کلون ( ،Sinaclonزیییزن)

قر تعدزق ک بیرسی ریقق( .)02با توهه به مطالیب ذکیی

زییزن زنجام ریقید.

شییده ،هییدف ز زی ی مطالعییه ،شناسییایی زسییتافیلوکوک
زورئو

و مقاومت به متیسیلی با زستفاقه ز پیزیمیهیای

زنتخاب سایت هدف و طیزسی پیزیمی
سییایتهییای هییدف زنتخییاب شییده بیییزی بییاکتیی

زختصاصی  ITSو  mecAمیباشد تا بتوزن روشی مناسیب
و بیا عملکییق بییاال هتیت تشیخیص سییییع زیی بییاکتیی

زستافیلوکوک زورئو

پیشنتاق قزق.

متیسیلی ژن  mecAتعیی شد .با زستفاقه ز نیمزفززرهای

 ITSو بیزی سویههیای مقیاوم بیه

 Gene Runnerناییییخه  8 ،5و  Allel IDناییییخه 8

مواد و روش ها

( ،Premierbiosoftآمییکا) طیزسی پیزیمیها بیا کمیر

زنتخاب سویه زستاندزرق زستافیلوکوک زورئو

ریییفت ز زلگییوی ژنیی قر بانیر ژنیی  NCBIصییورت

قر زییی مطالعییه تجیبییی ،ز سییویههییای زسییتاندزرق

ریفییت .بییه منظییور تعیییی قمییای ذوب  DNAو زتصییال

 ATCC25923و ATCC33592

پیزیمیهییای طیزسیی شییده ز نیییمزفییززر  Oligo 6کمییر

زستفاقه شد .هتت آماقه سا ی زی سویه ها ،کشت زولیه

ریفتیییه شییید .قر نتاییییت ،بیییه منظیییور بیرسییییهیییای

بی روی محیط بالق آرار ( ،Merckآلمیان) بیا  5قرصید

بیوزنفورماتیر پیزیمی های طیزسی شده ،عملکیق آن هیا

خون روسفند (آ ما پیشی طب ،زییزن) صورت ریفیت

قر شناسایی سایت های مورق نظیی ،قر بانیر زطالعیاتی

و بعد ز زنکوباسیون  24ساعته ،کلنیهای خیالص میورق

 NCBIط یی  Blastمییورق بیرس یی ییییزر ریفییت .لیاییت

زستفاقه ییزر ریفتند(.)3

پیزیمی هیای میورق زسیتفاقه بییزی تکثییی ژن هیای میورق

زستافیلوکوک زورئو

مطالعه قر هدول شماره  0بیان شده زست.

زستخیزج  DNAژنومی
زستخیزج  DNAژنومی با زستفاقه ز کیت زستخیزج

تعیی سااسیت و زختصاصیت پیزیمیها
بیزی تعیی سااسیت پیزیمی های طیزسیی شیده ،بیا

 ،Sinaclon( DNAزییییزن) صییورت ریفییت .بیییزی زی ی
کار ،بعد ز کشت زیزوله ،چند کلنی ز هی زیزوله کشیت

قر نظی ریفت ریت زولییه محلیول نیی میر فارلنید کیه

قزقه شده به  5میلی لیتی محیط کشت لوریا بیتانی بییز

مقدزر  0/5 x 601 CFUباکتیی میباشد ،با ثابت قر نظیی

( ،sigma-aldrichآمییکا) تلقیح و بیه میدت  24سیاعت

ریفت ضییب ،ریت ها به تیتیب به صورت ،01 8 ،01 1

قر قمای  35±2قرهه سیانتیرییزق زنکوبیه (،Memmert

01 -3 ،01 -2 ،01 -0 ،01 1 ،01 0 ،01 2 ،01 3 ،01 4 ،01 5

آلمان ) ریقید 0/5 .سی سی ز محیط کشت ساصا بعد

و ( 01 -4با معیار  CFUبیزی تمامی ریتها) تتیه ریقید.

ز سیییانتییفیوژ ( ،Eppendorfآلمیییان) قر  4511قور قر

قر صورت شناسایی باکتیی قر غلظتهای  01 1و 01 -4

جدول شماره  :1لیات پیزیمی های مورق زستفاقه بیزی تکثیی ژن های مورق مطالعه
ژن

پیزیمی

توزلی نوکلئوتید ها

قمای ذوب

طول آمپلیکون (هفت با )

منبع

ITS

ITS-F
ITS-R
MECA-F
MECA-R

F: GTTAGAGCGCACGCCTGATA
R: AATGGTGGAGACTAGCGGGA
F: GGCTCAGGTACTGCTATCCAC R:
AACGTTGTAACCACCCCAAGA

68 1±/5

055

() 03

60 ±1/5

231

() 03

mecA

86
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بی بیقن زیی خیطاها زستفیاقه کییق .همچنیی میتیوزن،

قییقه به منظور پیشبیق سیایی میزسیا ،آمیاقهسیا ی شید.

پژوهشی

حامد طهماسبی و همکاران

سااسیت آنالیتیکی بیاکتیی تعییی شید .هتیت بدسیت

سلایو

آورقن زختصاصیت نیز ،بیا تعییی قمیای ذوب و زتصیال

تعیی قمای ذوب ( )Meltingقر سالت خیوزنش متیوزلی

 DNAو پیزیمیها ،هی  02ریت قر ییر قمیای مشیخص

ز سییدزیا بییا ه

قرهه سلایو
سلایو

و بیزی ژن  mecAقمای  60 ±1/5قرهه

تعیی شد و زختصاصییت آنیالیتیکی بیی مبنیای

شناسایی باکتیی قر همه رییت بیا ییر قمیا (بیا خطیای
 ±1/5قرهه سلایو

آماقه سا

) مشخص ریقید(.)00

بییا  Rampقمییایی  1/3قرهییه سلا ییو
قمایی  81تا  35قرهه سلایو

تنظیی ریقیید .محلیول

نتایی به منظور زنجام آ مون  HRMقر سج  21میکییو
لیتی ،شاما  4میکیو لیتی ماتی مییک

HRM HighRox

( ،Solid-Biodynsکیه) 2 ،میکیو لیتی ز هی پیزیمی (غلظیت
21پیکو موالر) و  0میکیو لیتی  DNAزلگیو بیوقه زسیت.
سج بایی مانیده بیا محلیول ،Sigma-Aldrich( DEPC

ی پیزیمیها و وزکنش PCR

پیزیمی ها قر زبتدز توسط شیکت ماکیو ژن کییه بیه
سفارش شیکت پیشگام زیییزن سینتز ریقیید .بیه منظیور
تعییییی سااسییییت روش و زختصاصییییت روش  PCRز
ریتهای  DNAژنومی زستفاقه ریقید .همه ریتهیا قر
شیزیط یکاان قر ییر وزکینش قسیتگاهی ()OneRun

آمییکا) هبیزن شد و قر تمامی میزسا ز  DNAهای رییی
شده زستفاقه ریقید .قر تمیامی میزسیا ز نییمزفززرهیای
 StepOne Software v2.3و HRM Software v3.0.1

زستفاقه شد.

تعیی توزلی محصوالت

بیییزی تکثیییی ژنهییای  ITSو  mecAمییورق زسییتفاقه ییییزر

محصوالت به قسیت آمیده ز تکثییی ژن هیا هتیت

ریفتند .بیزی زنجام وزکنش  PCRبیزی هیی رییت شیاما

تعیی توزلی ،توسط شییکت پیشیگام زیییزن ،بیه شییکت

( Ampliqonآلمیان)0 ،

ماکیوژن کیه زرسال ریقید و نتای ساصیله ،بیه منظیور

میکیولیتی ز  DNAهای ریی شده و  2میکیولیتی ز هیی

قزشت زستاندزرق طالیی هتت مقایایه روشهیای میورق

پیزیمی به غلظت 21پیکو موالر بوقه زسیت .بییزی تکثییی

مطالعه ،مورق زسیتفاقه یییزر ریفیت .قزقههیای بیه قسیت

ژن های مورق نظی ز قستگاه تیموسایکلی (،Eppendorf

آمده ،بیا زسیتفاقه ز نییمزفیززر  SPSSنایخه ،IBM( 08

آلمان ) بیا تنظیمیات سییکا قمیایی بیه صیورت شیوک

آمییکا) مورق بیرسیی ،تجزییه و تحلییا یییزر ریفیت و

 02میکیو لیتی ز مایتی مییک

 5قییقه ،و تعدزق  25سییکا

سیزرتی  34قرهه سلایو

بییه ص یورت  34قرهییه سلا ییو
سلایو

 31ثانیییه و  12قرهییه

 31ثانیه زعمال شد.

فیزوزنی ،قرصید و مییانگی ) زسیتفاقه شید .ز نییم زفیززر
 Chromasناخه  ،Technelysium( 5 ،0زسیتیزلیا) بییزی

قمای زنلینگ بیزی هیی قو ژن  53قرهیه سلاییو
به مدت  81ثانیه تعیی شد .طویا شدن نتایی ه قر 12
قرهه سلایو

بیزی زی منظیور ز روشهیای آمیاری توصییفی (تعییی

آنالیز نتای ساصا ز تعیی تیوزلی پیزیمیی هیای طیزسیی
شده ،زستفاقه ریقید.

به مدت  5قییقه قر نظی ریفته شد.

پیکی بندی میزسا  Real-Time PCRو آ
قر زییی مطالعییه ز

مون HRM

قسییتگاه Real-Time PCR

یافته ها
نتای

ساصا سااسیت و زختصاصیت آنالیتیکی روش PCR

( ،ABI-StepOne Plusآمییکا) زستفاقه ریقید و تمامی

با قر نظی ریفت  ،غلظت نی مر فارلنید بیه عنیوزن

میزسا کار قر سه تکیزر صورت ریفت .چیخه قمایی با

زستاندزرق زولیه به منظور تعیی سااسییت و زختصاصییت

مقاقیی  35قرهه سلایو

به مدت  05قییقه و  41چیخه

آنالیتیکی ،ژنهای  ITSو  mecAبیزی ریتهای مختلف

شاما  35قرهه سلایو

بیه میدت  05ثانییه 53 ،قرهیه

تکثیی شدند .نتای زلکتیوفیور بیی روی ژل آریار 0/5
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مورق بیرسی ییزر ریفت .بیزی ژن  ITSقمیای 68 ±1/5

به مدت  31ثانیه به منظور تکثیی ژن ،و میزسیا

آناليز منحني ذوب  DNAبا کيفيت باال ()HRM

قرصیید نشییان قزق کییه سااس ییت آنییالیتیکی روش PCR

مشاهده شد به طوری که ،با قر نظی ریفت نزقیر تیی

بیزی ژن  ITSتیا رییت  01 4 CFUو بییزی ژن  mecAتیا

با ه قمایی به منظور تجزیه و تحلیا ،قمای ذوب بییزی ژن

ریت  01 3 CFUبوقه زست .زختصاصیت زی روش نیز با

 ITSمقدزر  68 ±1/5قرهه سلاییو

تجزییه و تحلییا نتیای بیه قسیت آمیده ز تعییی تییوزلی

مقدزر  60 ±1/5قرهه سلایو

مشخص شد (تصویی شماره .)0

تعیی توزلی زختصاصییت بیاالی روش  HRMرز نشیان قزقه

و بییزی ژن mecA

زست .نموقزر شماره  0منحنی  HRMساصا ز تکثیی ژن
 mecAعاما مقاومت به متیی سییلی و نمیوقزر شیماره 2

منحنیی  HRMساصییا ز تکثیییی ژن  ITSزسییتافیلوکوک
زورئو

رز نشان می قهد.

تصویر شماره  :1تصویی ژل زلکتیوفور  0/5قرصد میبیو بیه تکثییی
ژن ( mecAسمت رزست) با طول  231هفت بیا و ژن  ( ITSسیمت
چپ ) با طول  055هفت با  ،چاهیر  0رییت 016چاهیر  2رییت
 ،011چاهر  3رییت  ،018چاهیر  4رییت  ،01 5چاهیر  5رییت
 ،014چاهییر  8ریییت  ،013چاهییر  1ریییت  ،012چاهییر  6ریییت
 M ،010مارکی مولکولی  011هفت با ی

نتای

نمووارر شووماره  :1منحنییی  HRMساصییا ز تکثیییی ژن  mecAعامییا
مقاومت به متی سیلی

ساصا سااسیت و زختصاصیت آنالیتیکی روش HRM

بی زسا

نتای ساصا ز تکثیی و آنالیز نموقزرهیای

ب یهقسییت آمییده قر آ مییون  ،HRMساییایت آنییالیتیکی
روش  HRMبیزی پیزیمی ژن  ITSتا رییت  01-2 CFUو
پیزیمی ژن  mecAتا رییت  ،01-5 CFUییدرت شناسیایی
باکتیی رز قزشته زست .قر تجزیه و تحلییا نتیای
نیییز ک ی تیییی

88

HRM

مقییدزر خطییا قر منحن ییهییا ذوب DNA
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بدست آمد .نتای قما و

پژوهشی

حامد طهماسبی و همکاران

زستافیلوکوک زورئو

بییی زسییا

قمییای ساصییا ز ذوب  DNAو مصییی

مقاقیی فلورسنت محیطیی ،مییززن مصییف فلورسینت بیا
ریتهای میورق مطالعیه رزبطیه مایتقی قزشیته زسیت بیه
طوری کیه قر رییت  01 6مییززن مصییف فلورسینت بیه
سدزکثی خوق رسیده و یله ساصا ز نموقزرها به صورت
کامال کشیده نمایش قزقه شد .زی قر سالی زست که قر
ریت  01-4و  01-3مقاقیی مصیف فلورسنت محیط بایار
ک بوقه و نموقزرهای ساصا شده قزرزی زرتفاع ک تیی
بوقند (نموقزر شماره  0و .)2
منحنیهای ساصیا ز

تکثییی ژنهیای  ITSو mecA

نموارر شماره  :3منحنی های تکثیی ژن ( mecAسمت رزست ) و ژن
( ITSسمت چپ)

بحث
زسییتافیلوکوک زورئییو

مقییاوم بییه متیییسیییلی و

روشهییای تشییخیص آن ،زرتبییا ماییتقیمی قر کنتیییل
عفونتهای منتشیه ساصا ز زی باکتیی قزرق .روش رزیی

نیز قر ریتهای مختلف CT ،های مختلفی نشان قزقنید،

تشخیص زی باکتیی و سویههای مقاوم آن که بی مبنیای

بهطوری که قر غلظت زستوک نی مر فارلند ک تییی

تاتهای بیوشیمیایی میباشید ،کیه قر کنیار وییترییی

مقدزر  CTنشان قزقه شد و قر رییتهیای بعیدی مقیاقیی

بوقن ،ممک زست با خطا نیز همیزه باشد( .)03،06ز زیی

 CTبه تناسب ریتها زفززیش بیشتیی قزشت .بییزی ژن

رو ،بیزی بیه سیدزیا رسیاندن میان تشیخیص و خطیای

 mecAآغا تکثیی ز  CTبا مقدزر  00و بییزی ژن  ITSز

تاتهای مورق زستفاقه ،بهکاررییی روشهای ساا تی و

 CTبا مقدزر  06شیوع شد .قر نموقزر شماره  3منحنییهیای

زختصاصیتی زمیی ضیوری زست .آنالیز نتای ساصیا ز

تکثیی ژن  mecAو ژن  ITSنشان قزقه شده زست.

زییی مطالعییه ،یییدرت و قیییت روش  HRMرز قر کنییار
سیعت باالی آن نشیان قزق .بیی زیی زسیا

نتای ساصا ز تعیی توزلی

صیییف ک ی تیییی

مییتیوزن بیا

مییان ممک ی سییویههییای مقییاوم بییه

بییا تجزیییه و تحلیییا نتییای ساصییا ز تعیییی تییوزلی

آنتیبیوتیر رز شناسایی کیق .شاید چنیی یلمیدزق شیوق

ریتهای مختلف قر بانر ژنی  ،NCBIهمه رییتهیای

کییه زسییتفاقه ز روشهییایی ه ی چییون  HRMبییا وهییوق

ژن  mecAبا شماره قستیسیی  NG_047938.1مشیاهده،

روشهای ساقهتی و زر زنتی مانند  MCAچنیدزن منطقیی

و همییه ریییتهییای ژن  ITSنیییز بییا شییماره قستیسییی

نباشد ،زما نباید زی نکته رز فیزموش کیق که روند زنجیام

 CP026080.1شناسایی شدند.

تات  HRMچندی هدف مختلف رز قنبال میکنید کیه
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نموووووارر شووووماره  :2منحنییییی  HRMساصییییا ز

تکثیییییی ژن ITS

آناليز منحني ذوب  DNAبا کيفيت باال ()HRM

و بیرسی هتشهای زستمالی سویههیا ز هملیه میوزرقی

باال بیقن سیعت کیار و کیاهش میان وزکینش زسیتفاقه

زست که میتوزن قر کنار تشخیص به آن رسید .با زنجیام

کیقند .زستفاقه ز زی پیوتکا بنا به طیول و تیوزلیهیای

تات  HRMو شناسایی سویههای مقاوم به متی سیلی  ،با

نوکئوتیدی پیزیمیهای مورق زستفاقه ،متفاوت زسیت .قر

بیرسی هایگاههای هتش قر کنار تعیی توزلی ،میتوزن

مطالعه ساضی ،ز پیوتکا قو میسله زی زسیتفاقه ریقیید

علت مقاومیت رز نییز میورق بیرسیی یییزر قزق( .)20،21قر

که تفاوت زلگوی نولکئوتیدی قر پیزیمیهای طیزسی شیده،

مطالعه ساضیی ،بیا هیدف یییزر قزقن سیایتهیای هیدف

بتتیی نتای رز قر روش قو میسلهزی نابت به روش تر

و مقاومیت بیه

میسلهزی نشان قزقه زست( .)01زریچه ،یکی ز موضوعات

متیسیلی  ،سااسیت و زختصاصیت پیزیمیهیای طیزسیی

متمیی کییه قر مینییه تشییخیص مطیییح زسییت ،تفییاوت و

شده نیز با موفقیت زنجیام ریفیت .زیی کیه ،پیزیمیهیای

زختالف قر ییزررییی با های نولکئوتیدی میباشید کیه

زختصاصی چه نقشی قر کیفیت نتای قزرنید رز مییتیوزن

میتوزند نتای تاتهای سااسی ماننید  HRMرز تحیت

قر بیخی مطالعات مشاهده کیق .قر مطالعیاتی کیه Xiao

تاثیی خوق ییزر قهد .قر مطالعه  Bratchikovو همکیارزن

و همکارزن قر سال  2104قر چی زنجام قزقنید ،چنیدی

قر سال  2100قر لیتوزنی ،نشان قزقه شد قر روش HRM

باکتیی مختلف مورق آ مایش ییزر قزقه و بیا زسیتفاقه ز

راها تفاوت هایی قر نتای ممکی زسیت قییده شیوق .ز

هتت شناسیایی زسیتافیلوکوک زورئیو

روش  HRMزستافیلوکوک زورئو

رز شناسایی کیقنید

مت تیی قالییا آن میی تیوزن بیه متغییی بیوقن  C+Gقر

که سدزکثی توزن پیزیمیهای طیزسی شده قر آن یاقر بیه

زیزولههای مختلف و تاثیی شیزیط محیطی و غیی محیطیی

شناسایی  01 0 CFUباکتیی بوقه زسیت .قر زیی مطالعیه

بی آنهیا باشید .ز زیی هتیت ،ممکی زسیت ریاهی قر

پیزیمیهای طیزسی یدرت شناسایی زستافیلوکوک زورئیو

شناسایی سویههای مقیاوم بیا زسیتفاقه ز روش  HRMبیا

تا ریت  01-3و بیزی مقاومت به متی سیلی مقیدزر 01 -4

بیخی یی سویههای هدید موزهه شید کیه زیی بیه نوبیه

ثبت شد که بدی معنا زسیت ،ژن  ITSو  mecAییاقر بیه

خوق یکی ز بیتییهای زی روش به شمار می روند .قر

شناسایی باکتیی قر تعدزق بایار ک نیز میباشیند( .)22ز

مطالعه ساضی بیه قلییا زسیتفاقه ز سیویههیای زسیتاندزرق

مطالعییات هماییو بییا نتییای مطالعییه ساضییی مییی تییوزن بییه

زثبات چنی موضوعی زمکان پذیی نبوقه زست( .)25شیاید

مطالعییات  Tongقر سییال  2113قر زسییتیزلیا و  Wongو

زی تصور قر ذه شکا بگیییق کیه مقایایه روشهیای

همکییارزن قر سییال  2104قر مییالزی زشییاره کیییق کییه بییه

تشخیصی که میدتهاسیت بیی مبنیای زصیول فنیوتیپی و

بیا روش  HRMپیقزختنید.

بیوشیمیایی قر بایاری ز میزکز تشخیصی زنجام میرییق

قر مطالعه آنها سااسییت و قییت روش میورق نظیی قر

با روشهای مولکولی مدرن چندزن کار مناسیبی نباشید،

آلوقریهای باکتییایی مورق بیرسی ییزر ریفیت و بییان

چیز که روشهای فنوتیپی مانند کشت ،کیفیت و زسیتاندزرق

ریقید که تنظی ریتهای مناسب ،بدست آورقن قمای

خوق رز بیه زثبیات رسیاندهزنید .زیی قر سیالی زسیت کیه

قیییی ذوب  DNAو هیی چنییی زسییتفاقه ز پیزیمیهییای

بایاری ز موزیع ممک زست بیماری با یر سپتیایمی و

زختصاصی مت تیی فاکتورهایی مییباشیند کیه بایید قر

یییا بییاکتییمی بییه پزشییر میزهعییه نماییید و یییا قچییار

روش  HRMمد نظی ییزر ریفته شیوند( .)24،23بیا توهیه

عفونتهیای منتشییه زسیتافیلوکوکی شیده باشید کیه بیه

به موزرق مشابه قر مطالعات ذکی شیده ،قر مطالعیاتی کیه

قرمییان پاسییخ نم ییقهیید ،قر چن یی مییوزیعی روشهییای

 Tongو همکارزن قر سال  2102قر زسیتیزلیا قزشیتند ،قر

فنوتیپی و مبتنی بی کشت هیچ کمکی به بیمار نمیکننید

و هتیشهیای

و ستی ممک کندی قر زلصاق پاسخ و تعیی نوع هن ،

شناسایی زستافیلوکوک زورئو

شناسایی باکتیی زستافیلوکوک زورئیو
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یکی ز آنها تشخیص میباشد .قستهبندی و ژنوتایپینگ

ژنی ،ز پیوتکیا تیر میسلیهزی ( ) single-stepهتیت

پژوهشی

حامد طهماسبی و همکاران

زسییتافیلوکوک زورئییو

. بعد ز میگ بیمار مشخص شیوق،رونه و سویه باکتیی

ک تیی و بیشتیی ریت مورق بیرسی قر زی مطالعیه و

 قرHRM  با کمر ریفت ز روشهیایی هی چیون،لذز

نتای یکاان قر تمامی ریتها نشان قزقه شد که پیزیمیهای

کنار سایی روشهای قیگی میتوزنید زر ش زخبیاری هیی

 میتوزنید پزشیکان رزHRM طیزسی شده قر کنار روش

 قر.روش رز قر هایگییاه مناسییب خییوق زسییتفاقه کیییق

.قر تشخیص سییع تی عفونت و نوع باکتیی کمر کند

 و همکیارزنKrawczyk بیرسیهای صورت ریفته توسیط

،زستفاقه ز زی روش قر کنیار روشهیایی ماننید کشیت

 قر روسیه با کنار ه ییزر قزقن روشهای2111 قر سال

.نتای بهقست آمده رز با کیفیت بیشتیی همیزه می کند

 و زستفاقه ز تعیی توزلی به عنوزن زسیتاندزرقHRM کشت و
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 بییا قر نظییی ریییفت.م ییباشیید

سپاسگزاری

 قر شناسیایی یکیی ز رونیههیای زسیتافیلوکوک،طالیی
مقاوم به آنتیبیوتیر مشخص ریقید که روشهیای مبتنیی

زی مقاله ساصا طیح تحقیقاتی قزنشجویی قر سال

بی کشت ممک زست قر بیخی موزرق تشخیصیی خطیای

 و کییییید زخیییییالق3813268160  بیییییا شیییییماره0338

 و قر نتایت سبب بیو مثبت و،باالیی رز به همیزه قزشته

 میباشد که بیا سماییتIR.UMSHA.REC.1396.637

، با توهه به مطالب ذکی شده.)28(منفیهای کاذب شوند

مالی معاونت پژوهشی قزنشگاه علوم پزشکی همیدزن بیه

 قزرزی سااسیت و زختصاصیت مناسبی هتتHRM روش

 نویاندران میزتب تشیکی و ییدرقزنی.زنجام رسیده زست

 بهطوریکیه،شناسایی رونه و سویههای باکتییایی زست

.خوق رز ز زی معاونت محتیم زبیز میقزرق

ست یی قر ریییتهییای با ییار ک ی نی یز یییاقر بییه شناسییایی
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