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مقاله پژوهشی

بررسی بیوانفورماتیک ژنهای خانهدار در افتراق مایکوباکتریومهای
سریعالرشد
مسعود

کیخا *

دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه میکروب شناسی پزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران

تاریخ دریافت9610/90/98 :

تاریخ پذیرش9613/20/00 :

چکیده
مقدمه  :مای کوباکتریوم های سریعالرشد ( )RGM : Rapid Growing Mycobacteriumقادر هستند عفونتهای ریوی ،لنفاوی ،پوست و
بافت نرم را در انسان به وجود آورند .ما میتوانی م با استفاده از ژنهای خانهدار ،این گروه از باکتریها را شناسایی کنی م .در این ارتباط،
هدف از پژوهش حاضر مقا ی سه و ارزیابی سه ژن خانهدار در شناسایی و طبقه بندی برخی از مای کوباکتریوم های سریعالرشد با استفاده از
درخت فیلوژنیک بود.
مواد و روش ها :برای انجام ای ن مطالعه ابتدا توالیهای سه ژن  hsp65 ،16S rRNAو  rpoBبرای  92گونه سریعالرشد مای کوباکتریومی
از پایگاه ها ی  )Remote Desktop Protocol( RDP ،) National Center for Biotechnology Information( NCBIو EM BL

( )European M olecular Biology Laboratoryدریافت شد  .سپس ای ن توالیها توسط نرم افزار  Custal Wهمطراز گردیدند و
درخت فیلوژنیک با استفاده از برنامه  M EGA5ترسی م گشت.
یافتهها  :بر مبنا ی نتایج ،الگوی شناسایی و افتراق هر ژن متفاوت بود .ژن  16S rRNAقادر به شناسایی و افتراق مای کوباکتریوم های
سریعالرشد بیماریزایی چون مای کوباکتریوم آبسسوس ( )Abscessusو چلونه (  )Cheloneiنبود .بهطور کلی ،ژن  rpoBنسبت به سایر
ژنها بهتر عمل کرد؛ اگرچه قادر به شناسایی مای کوباکتریوم نووکاسترنس ( )novocastrenseنبود.
نت یجهگ یری  :بهمنظور شناسایی کامل و صحی ح مای کوباکتری ومهای سریعالرشد بای د هر سه ژن  rpoB ،16S rRNAو  hsp65به طور
همزمان مورد مطالعه قرار گیرند.

کلمات کل یدی  :بررسی فیلوژنتی کی ،مای کوباکتریوم غیر توبرکلوزیسrpoB ،16S rRNA ،

*
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مقدمه
مایکوباکتریوم هاا بااکتریهاای هاوازی و غیرمتحرکای

بیمارساتانی گوناههاای ساریعالرشاد مایکوبااکتریومهااای

هستند کاه باه دلیال وجاود مایکولیاک اساید در دیاواره

محیطاای نظیاار کمااپلکس مایکوباااکتریوم فورچئیتااوم

سلولی به عنوان باکتریهای اسید فاست شناخته میشوند.

( ) Fortuitumو چلوناااه نقاااش قابااال تاااوجهی دارناااد.

این گروه از باکتریها حااوی گاوانین+سایتوزین () G+C%

عالوه بر این ،مقاومت های دارویی مایکوبااکتریوم آبسساوس

 30- 20درصد میباشند .به طور کلی ،مایکوباکتریوم ها باه

( ) Abscessusیک ای دیگاار از معضااالت پزشااکی ناشاای از

لحاا قادرت بیمااریزا یاای باه دو دساته مایکوباااکتریوم

گونه های سر یع الرشد مایکوباکتریوم های محیطی محساوب

توبرکلاااوزیس کماااپلکس (

MTBC: Mycobacterium

میشود ( .) 3- 8

 ) Tuberculosis Complexو مایکوبااااکتریومهاااای غیااار

شناسایی مایکوباکتریوم ها براسااس روش هاای مرساوم

توبرکلاوزیس () NTM: Nontuberculous Mycobacteria

(کشات و آزمااونهاای فنوتیپی اک ) زماانباار باوده و ای ان

تقساایم ماایشااوند .مطااابق بااا تقساایمبناادی ،Runyon

روش ها نمیتوانناد برخای از گوناههاا را شناساایی کنناد؛

مایکوباکتر یوم های غیر توبرکلوزیس یاا محیطای براسااس

بنااابراین ،بااهکااارگیری روشهااای مولکااولی در کنااار

سرعت رشد و تولید رنا داناه (پیگماان ) طبقاه بنادی و

روش های مرسوم توصایه مایشاود .رایاج تارین روش هاای

شناسایی میگردند .براساس این طبقاه بنادی ،گاروه هاای

مولکااااولی شناسااااایی مایکوباااااکتریومهااااا عبااااارت

یک تا سه متعلق به مایکوباکتریوم های محیطی کند رشاد

هساتند از،) Polymerase Chain Reaction ( PCR :

بوده و گروه چهار مربوط به مایکوباکتریوم های سر یعالرشاد

( PCR RFLP ،Hybridization

میباشد .مایکوباکتریوم های محیطی کند رشد گاروه اول را

،Nucleic Acid Sequence ،) Length Polymorphism

فوتوکروموژن (در حضور نور رنا داناه تولیاد مایکنناد )،

 Multiplex PCRو  Real-time PCRو مهامتارین ژنهااایی

گروه دوم را اسکوتوکروموژن (تولید رن دانه در غیاب نور )

کااه در ایاان روشهااا مااورد بررساای قاارار ماایگیرنااد،

و گااروه سااوم را نااانکرومااوژن (فاقااد تولی اد رن ا دانااه )

ژنهااااای خانااااهدار ( ،hsp65 ) Housekeeping Genes

PCR

Restriction Fragment

مینامند .باید خاطرنشان ساخت که گاروه چهاارم حااوی

Protein Gene

مایکوباکتر یوم های ساریع الرشادی کاه کمتار از هفات روز

 rRNAمی باشاند (  16S rRNA .) 1یاک ژن  9002جفات

رشد میکنند میباشد (  .) 9- 6امروزه شواهد مهمای مبنای

بازی بوده که حاوی مناطق متغیر و حفاظت شده میباشاد.

و

بررسی نواحی متغیر برای تاکساونومی مقا یساه ای باه کاار

گرد و غبار بیمارستان هاا وجاود دارد .مایکوبااکتریوم هاای

میرود .توالی این ژن در بااکتریهاا بسایار حفاظات شاده

محیطی موجود در منابع محیطی بیمارساتان هاا از طر یاق

میباشد؛ از این رو به طور معمول برای شناسا یی باکتریهاا

آلودگی ابزارآالت و تجهیازات پزشاکی و انتشاار از طریاق

از تااوالییااابی ژن  16S rRNAاسااتفاده ماایشااود؛ امااا

ذرات گرد و غبار ،عفونت های تنفسی ،مننژیت ،پر یتونیات،

مطالعات نشان داده اند که این ژن فاقد توانایی تشاخیص و

مفاصل ،لنف ،عفونت های جلدی و منتشره را در بیماران باا

افتااراق برخ ای از گونااههااای مایکوباااکتر یومی م ایباشااد؛

نقص سیستم ایمنی و افراد دارای سیساتم ایمنای کارآماد

به عنوان مثاال ژن  16S rRNAتواناایی تشاخیص و افتاراق

بااه وجااود م ایآورنااد (  .) 3،0در رابطااه بااا عفونااتهااای

ما یکوباکتریوم کانزاسای (  ) Kansasiiو گاساتری () Gastri

بر وجود مایکوباکتریوم های محیطی در منابع آب ،خاا
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 rpoB ،recA ،gyrB ،32 KDaو

16S
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یا مایکوباکتریوم سانگالنس ( ) Senegalenseو فارساینوژز

گردید ( .) 9

( ) Farcinogenesرا ندارد .در این موارد توصایه مایشاود
که از ژن های دیگری نظیر  hsp65و یاا  rpoBدر کناار ژن

نتایج

 16S rRNAاستفاده گاردد تاا شناساایی باه بهتار ین نحاو

درخت فیلوژنی

براساس ژن 16S rRNA

صااورت پاا یرد (  .) 9،92،99یکاای دیگاار از کاربردهااای

در درخت فیلوژنی حاصل چهار خوشه (کالد ) اصلی به

ژن های خانه دار ،تعیین رواباط فیلوژنیاک مایباشاد .ا یان

چشاام ماایخااورد (شااکل  .) 9در کااالد اول گونااههااای

روابط نشان دهنده روابط تکاملی بین گونه هاای باکتریاا یی

ما یکوباکتریومی با درصد  Bootstrapپایین با یکدیگر یک

هستند ( .) 90

کالد را تشکیل داده اند .گونه هاای مایکوبااکتریوم چلوناه و

در مجموع ،هدف از پاژوهش حاضار ارز یاابی عملکارد

آبسسوس نیز با  922درصد  Bootstrapکالد دوم را تشکیل

ژنهااااای  rpoB ،16S rRNAو  hsp65در شناسااااا یی و

داده اند .کاالد ساوم نیاز حااوی مایکوبااکتریوم پرگریناوم

تعیین روابط فیلوژنی ک بین برخای از مایکوبااکتریوم هاای

( ) Peregrinumو کانارینس ( ) Canariasenseمیباشد که

سریعالرشد ( ) RGMبود.

با  83درصد  Bootstrapکالد سوم را تشاکیل داده اناد .در
نهایااات مایکوبااااکتریوم نووکاساااترنس و اسااامگماتیس

مواد و روشها
ابتدا با جستجو در

( ) Smegmatisبااا  39درصااد  Bootstrapکااالد چهااارم را
پا یگاههاای اطالعااتی RDP ،NCBI

و  EMBLتوالیهای ثبت شده از برخی مایکوبااکتر یوم هاای
سااریعالرشااد باارای ژنهااای  hsp65 ،16S rRNAو

rpoB

تشکیل داده اند .الزم باه ذکار اسات کاه درخات فیلاوژنی
ترسیم شده قادر به شناساایی مایکوبااکتر یوم هاای چلوناه،
آبسسوس و سنگالنس نمیباشد.

به صورت فرمت  FASTAدریافت گردید .سپس هم ردیفای
توالیها برای هر ژن بهصورت جداگاناه توساط

Clustal W

انجااام شااد .در نهایاات درخاات فیلااوژنی بااا اسااتفاده از

درخت فیلوژنی

براساس ژن hsp65

درخت فیلوژنی رسم شده حاصل از این ژن دارای چهاار

روش  Neighbor Joiningو عدد  Bootstrapمحاسبهشاده

خوشه اصلی است (شکل  .) 0بر مبنای شکل  ،0ژن

بااا  Replication 1000توسااط ناارمافاازار  MEGA5رساام

قااادر بااه شناسااا یی و افتااراق گونااههااای مایکوباااکتریوم

hsp65

شکل  : 1درخت فیلوژنی براساس تجزیه و تحلیل ژن 16S rRNA
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شکل  : 2درخت فیلوژنی براساس تجزیه و تحلیل ژن hsp65

شکل  : 3درخت فیلوژنی براساس تجزیه و تحلیل ژن rpoB

فارسینوژنز و سنگالنس نمیباشد .این گونهها با  922درصد

که مهمترین پاتوژنهای سریعالرشد چون ما یکوباکتریوم

 Bootstrapجزئااای از کاااالد اول را تشاااکیل دادهاناااد.

چلونه و آبسسوس را بر خالف ژن  16S rRNAشناسایی

مایکوباکتر یوم آبسسوس نیز به تنهایی کالد سوم را به خاود

نموده و افتراق میدهد.

اختصاص داده است.

بحث
درخت فیلوژنی

براساس ژن rpoB

امروزه

شاهد

افزایش

گزارش

عفونت های

درخت فیلوژنی ترسیمشده بر مبنای این ژن حاوی نه

ما یکوباکتریومهای محیطی هستیم که در این میان

خوشه و زیرخوشه است (شکل  .) 6مطابق با این تصویر،

ما یکوباکتریومهای سریعالرشدی مانند مایکوباکتریوم چلونه،

گونههای مایکوباکتریوم موکوژنیکوم (،) Mucogenicum

فورچئیتوم و آبسسوس سهم قابل توجهی دارند ( .)96

کانارینس ،چلونه ،اسمگماتیس ،فورچئیتوم ،نووکاسترنس و

پیشرفت دانش ژنتیک و تشخیص مولکولی طی سالهای

آبسسوس کالدهای مجزایی را به خود اختصاص دادهاند.

اخیر ،شناسا یی مایکوباکتریومها را بهبود بخشیده است.

باید عنوان نمود که ژن  rpoBقادر به شناسایی و افتراق

روشهای مولکولی در مقابل

High -performance ( HPLC

مایکوباکتر یوم نووکاسترنس و پرگرینوم نمیباشد؛ در حالی

 ) Liqu id Chro matographyو سایر روشهای مرسوم
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HPLC

عمل میکند (  .) 93،92در پژوهش حاضر نیز مشاهده شد

بیوشیمیا یی نهتنها سریعتر هستند؛ بلکه بر خالف

نیازمند تجهی زات خاصی نمیباشند و هر آزما یشگاهی

که ژن  rpoBدارای عملکرد بهتری میباشد .عالوهبرای ن،

میتواند به این روش ها مجهز گردد (  .) 93هرچند

در پژوهش  Ade´kamb iو همکاران درخت فیلوژنیک

توالییابی ژن  16S rRNAیکی از بهترین کاندیدها برای

مبنی بر ژن  rpoBنسبت به ژنهای  16S rRNAو

تشخی ص و افتراق گونههای میکروبی میباشد؛ اما در

دقیقتر بود (  .) 9با توجه به مطالعات صورتگرفته در مورد

رابطه با مایکوباکتریومها در برخی از موارد محدودیت

شناسا یی مولکولی گونههای میکروبی ،دانشمندان به این

دارد؛ به عنوان مثال ا ین ژن قادر نیست گونههای نزد یک

نتیجه رسیدهاند که با توجه به تنوع تصادفی ژن ها و

به هم را تشخیص بدهد .عالوهبراین ،برخی از گونههای

انتقال افقی و نوترکی بی آنها ،بررسی ی ک ژن به تنهایی

rRNA

نتایج قابل قبولی را به همراه ندارد و بهتر است چند ژن را

هستند؛ از این رو در این گونهها شناسایی براساس ژنه ای

بهطور همزمان مطالعه کرد (  .) 98باید خاطرنشان ساخت

 16Sr RNAو  ITSامکانپ یر نمیباشد (  .) 90در مطالعه

که ژن  rpoBدر برخی از موارد قادر به تشخیص

حاضر عملکرد برخی از ژن های خانه دار ( ،16S rRNA

ما یکوباکتریومها نمیباشد؛ از ای ن رو شناسایی قابل

 rpoBو  ) hsp65در افتراق گونه های سریع الرشد

اطمینان مایکوباکتریوم ها نیازمند بررسی همزمان چند ژن

مایکوباکتر یومی با استفاده از ترسی م درخت فیلوژنتی ک

Multilocus Sequence ( MLST

مایکوباکتر یومی حاوی بیش از یک نسخه از اپرون

براساس هر ژن بهطور جداگانه ارزیابی شد که ژن

است (  .) 98- 09تکنیک

recA

rpoB

 ) Typingروشی نسبتاً جدید برای شناسا یی و طبقهبندی

در مقایسه با ژن ها ی  16S rRNAو  hsp65عملکرد قابل

میکروارگانیسمها میباشد که طی آن میکروارگانیسم ها

قبولتر ی را ارائه کرد  .هرچند ژن  rpoBدر برخی از موارد

براساس تعدادی از ژن های خانهدار شناسا یی گشته و

قادر نبود برخی از مایکوباکتریوم های سری عالرشد را

افتراق داده می شوند ( .) 09براساس مطالعات صورتگرفته

تشخیص دهد؛ اما این ژن بهطور کلی گونههای

ثابت شده است که شناسا یی دقیق مایکوباکتر یوم ها

مایکوباکتر یومی را با دقت باالتر ی (  ) Bootstrapتشخ یص

نیازمند بررسی همزمان ژنهای ،rpoB ،16S rRNA

و افتراق داده بود .به نظر میرسد که برا ی بیان قطعی ا ین

 hsp65 ،rpoBCو  dnaKمیباشد ( .) 9،90

گزاره بهتر بود تعداد بیشتری از مایکوباکتریومها را بررس
میکردیم؛ با این حال با توجه به اینکه در این پژوهش ژن

نتیجهگیری

 rpoBتوانست مایکوباکتریوم های سریع الرشد شایع

بهترین نتایج در ارتباط با شناسا یی مولکاولی دقیاق و

جداشده از نمونههای بالینی را با دقت تشخ یص دهد و نیز

کامل مایکوبااکتریوم هاای محیطای ساریع الرشاد ( ) RGM

با توجه به نتایج مطالعات مشابه میتوان گفت که ژن

زمانی حاصل میشود که چناد ژن خاناهدار از قبیال

 rpoBمیتواند به عنوان یکی از بهترین گزینههای

 rpoB ،rRNAو  hsp65به طور همزمان مورد مطالعاه قارار

تشخیص دقیق گونههای سر یع الرشد مایکوباکتریومی

گیرند.

16S

محسوب شود .مطابق با پژوهش نصیری و همکاران ،ژن
 rpoBدر مقایسه با  16S rRNAدارای نواحی متغیرتری
بوده و برای شناسا یی مایکوباکتریومهای سر یعالرشد بهتر
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بررسی بیوانفورماتیک در افتراق مایکوباکتریومهای تند رشد

.نمیباشد

تشکر و قدردانی
به ا ین وسیله از زحمات همکاران دانشگاه علوم پزشکی

تضاد منافع

.اصفهان تشکر و قدردانی به عمل میآید

.در این مطالعه هیچ گونه تعارض منافعی وجود ندارد
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Abstract
Introduction: Rapid ly growing mycobacteria (RGM) are capable of producing pulmonary, ly mph
node, skin, and soft tissue infections in humans. We can identify t his group of bacteria based on
housekeeping genes. We aimed to comapre and evaluate three housekeeping genes in the
identification and classification of some rapidly growing mycobacteria using phylogenic tree.
Materials and Methods: First, sequences of 16S rRNA, hsp65, and rpoB genes of 10 species of
rapidly growing mycobacteria were obtained fro m Nat ional Center for Biotechnology Information
(NCBI), Remote Desktop Protocol (RDP), and European Molecular Bio logy Laboratory (EM BL).
Then, these sequences were Aligned by Custal W, and a phylogenic tree was draw using MEGA5.0.
Results: Pattern recognition and differentiation of each gene was different. 16s rRNA gene was not
able to differentiate between pathogenic rapidly growing mycobacteria such as Mycobacterium
abscessus and chelonae. Generally, the rpoB gene outperformed other genes, while it was able to
identify Mycobacterium novocastrense.
Conclusion: To access complete and correct identification of RGM, all the three genes of 16S
rRNA, rpoB, and hsp65 should be studied simultaneously.
Keywords: Nontuberculosis mycobacteria, Phylogenic analysis, 16S rRNA, rpoB
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