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در شمال غرب ایران ورم پستانمبتال به  هاي شیر گاو و گوسفندنمونه
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  چکیده
گردد، که بیان ها تعیین میسلولی و ترشح توکسین يهاي مرتبط با دیوارهاساساً توسط پروتئین استافیلوکوکوس اورئوسحدت 

تنظیم  RAP-TRAPو ) agr(فرعی هاي تنظیم ژنی مثل سیستم) TCRSs(هاي تنظیمی دو جزئی ها تا حد زیادي توسط سیستمآن
agr)agrتاکنون چهار واریانت آللی از . شودمی I-IV ( وtrap)trap اند که ا اظهار داشتههبرخی از گزارش. شناسایی شده است) 1-4

ن رو در این مطالعه، از ای. وجود دارد trapهاي وجود دارد، اما  اطالعات محدودي در مورد تیپ agrتمایالت بالینی بر طبق هر گروه 
و ) n=21(دست آمده از موارد ورم پستان گاو ه ب استافیلوکوکوس اورئوسجدایه  43در جمعیتی متشکل از  trapمورفیسم لوکوس پلی

 504کل چارچوب قرائت باز . شدحدودي بررسی اندونوکلئاز تعیین PCRو غیر مرتبط از نظر اپیدمیولوژیک از طریق ) n=22(گوسفند 
مورد هضم تعیین  MseIبا  PCRهاي سپس فرآورده. تکثیر یافت PCRيواسطهه ها بجدایه ياز همه trapجفت بازي مربوط به ژن 

؛ 13(2هاي هاي گاوي در تیپجدایه. ایجاد شد trapمربوط به  3و 2هاي حدودي قرار گرفتند، که دو الگوي مختلف منطبق بر تیپ
بوده %) 9/90(2trapدست آمده از گوسفندان متعلق به تیپ ه هاي باکثر جدایه. بندي شدندطبقه trapمربوط به %) 1/38؛ 8(3و %) 9/61

هاي مورد از جدایه% 3/23و % 7/76به ترتیب  3و  2هاي طور کلی، تیپه ب. هاي گوسفندي را شامل شداز جدایه% 1/9تنها  3و تیپ 
به طور خالصه برخی از . هاي مورد مطالعه شناسایی نشدنددر بین جدایه 4و  1هاي قابل توجه این که تیپ. ررسی را شامل شدندب

پستان را آلوده سازند، در موارد ورم  يسازد تا غدهها را قادر میژنتیکی که آن ياحتماالً به دلیل داشتن نوعی زمینه trapهاي تیپ
. باالتري برخوردارندپستان از شیوع 

، ایرانtrapهاي ، ورم پستان، تیپاستافیلوکوکوس اورئوس:کلیديکلمات 

  مقدمه
ترین عوامل یکی از معمول استافیلوکوکوس اورئوس    .

هاي ورم پستان بالینی و تحت بالینی در دام يکنندهایجاد 
.Leitner et al(است ) گاو، گوسفند، بز(شیري  2011( .
اي روند پیچیده استافیلوکوکوس اورئوسزایی بیماري

که در اتصال (هاي مرتبط با سطح است که سنتز پروتئین
و نیز ترشح ) هاي میزبان نقش دارندباکتري به بافت

که نه تنها در ایجاد بیماري بلکه در انتشار (ها توکسین
). Novick 2000(شود را شامل می) ثرندؤباکتریایی م

ي دامپزشکی و گروه زیست فنآوري استادیار گروه میکروبیولوژي، دانشکده*1

ي دامپزشکی، دانشگاه ارومیهشناسی، دانشکدهباکتريدکتري دانشجوي 2

هاي قابلیت باکتري در تعویض بین بیان مولکول
هاي توکسین خارجیچسبندگی سطحی و مولکول

)Lowy 1998(  اساساً توسط نوعی مولکولRNA  تحت
اند که نشان دادهتحقیقات . گرددتنظیم می RNAIIIعنوان 

RNAIII  عموماً از طریق نوعی مکانیسم جفت شدن بازي
.Boisset et al(نماید عمل می 1سنسآنتی 2007( .

RNAIII  حداقل توسط دو سیستم دو جزئی)TCS2( ،
agr3کد شده توسط لوکوس ) AgrC-AgrA(یکی 

1- Antisense bases pairing
2- Two-component system (TCS)
3- Accessory gene regulator (agr)

ي زیست فنآوري، دانشگاه ارومیهسلولی و مولکولی، پژوهشکده
E-mail: hdsaei561@gmail.com)ي مسئولنویسنده(
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هدف پروتئین فعال (و دیگري ) سیستم تنظیم ژنی فرعی(
RNAIII-پروتئین فعال کننده-]RNAIII]TRAP1-کننده

]RAP2[ (گردد کد شده از خارج این لوکوس فعال می
)Novick et al. 1993, Balaban et al. هاي جدایه. )2001

توان بر اساس چند شکلی را می استافیلوکوکوس اورئوس
agrD  وagrC  به چهار گروه اصلیagr)agr I-IV (
هاي مطالعات نقش سیستمبرخی از . بندي نمودتقسیم

استافیلوکوکوس را در ورود باکتري  agrتنظیمی از جمله 
هاي اپیتلیال پستان گاو و القاء به داخل سلول اورئوس

.Wesson et al(اند ها را نشان دادهآپوپتوز در آن 1998( .
استافیلوکوکوس هاي چنین عنوان شده است که سویههم

هاي در مقایسه با سویهIگروه  agrمتعلق به  اورئوس
با کارآیی باالیی در  IVو  II ،IIIهاي متعلق به گروه

توانند به تعداد زیاد در هاي اپیتلیال وارد شده و میسلول
.Buzzola et al(یابند  ءپستان بقا يبافت غده از . )2007
تنظیمی در سازش  رسد که نوع سیستممی نظر این رو به

. ثر باشدؤتواند مخاص می و بقا جرم در میزبان و بافت
نیز در واقع نوعی سیستم  RAP-TRAPسیستم دو جزئی 

و  Balabanتنظیمی است که براي اولین بار توسط 
Novick توصیف شد 1995در سال.RAP  نوعی

که در طول  استکیلودالتون  38پروتئین با وزن حدود 
شود و زمانی که رشد باکتریایی ترشح می تمام مراحل
سیون به حد آستانه رسید باعث فسفریال RAPمیزان تولید 

کیلو  21با وزنی حدود  نوعی پروتئین مرتبط با غشا
بنیان اسید آمینه  167گردد که از می TRAPدالتون، به نام 

در سیستم دو جزئی به عنوان  TRAP. ساخته شده است
.Gov et al(نماید عمل می RAPگر براينوعی حس

، با مکانیسم ناشناخته، TRAPفسفریالسیون . )2001
و در ) agr(موجب فعال شدن سیستم تنظیم ژنی فرعی 

سري از و افزایش تولید یک RNAIIIنتیجه سنتز 

مطالعات نشان . گرددها میها و اگزوآنزیماگزوتوکسین
و  استمورفیسم داراي پلی trapاند که لوکوس داده

را بر این اساس  استافیلوکوکوس اورئوسهاي جدایه
.Gilot et al(بندي نمود طبقه trapتوان به چهار تیپ می

اند که مهار سیستم چنین تحقیقات نشان دادههم. )2002
RAP-TRAP پپتیدي هاي ها یا مهار کنندهباديتوسط آنتی

توان از آن به و می استثر یک راهکار درمانی بسیار مؤ
بیوتیکی استفاده نمود عنوان جایگزینی براي درمان آنتی

)Korem et al. 2003, Yang et al. در این . )2003
استافیلوکوکوس مشخص شده است که حدت  خصوص
نام پپتید ه نوعی هپتاپپتید ب يوسیلهه توان برا می اورئوس

این پپتید . مهار نمود RNAIII)RIP(3-ممانعت کننده
با آن رقابت  TRAPو در اتصال به  استRAPآنالوگ 

و  RNAIIIنماید که این امر موجب ممانعت از سنتز می
.Balaban et al(گردد در نتیجه کاهش حدت باکتري می

به طوري که در نوعی مدل پیوند در رت، پپتید  ،)2001
RIP استافیلوکوکوس ثر از آلودگی پیوند توسط ؤبه طور م

ه استسیلین جلوگیري نمودمتی در برابرمقاوم  رئوساو
)Balaban et al. چنین مشخص شده است که هم .)2007

ها در هاي تنظیمی از طریق تنظیم بیان ژنسیستم
. جایگزینی و سازش با شرایط محیطی مختلف نقش دارند

هاي انسانی نشان به عنوان مثال مطالعات اخیر روي نمونه
احتماالً از طریق  استافیلوکوکوس اورئوساند که داده

بینی،  يتواند در حفرهبه محیط بینی می 4سازگاري تنظیمی
.Burian et al(جایگزین گردد  2010a, Burian et al.

2010b(،زا بر اساس بندي اجرام بیمارياز این رو گروه
زمان شیوع فیلدي اطالعات مهمی در ارتباط با تکامل هم

سازد که این موضوع به زا فراهم میجرم بیماريمیزبان و 
عامل بیماري را هاي نوبه خود تنوع ژنتیکی میکروارگانیسم

وMullarkyيدر مطالعه.  دهدمیثیر قرارأتحت ت

1- Target of RNAIII-activating protein (TRAP)
2- RNAIII-activating protein (RAP)
3- RNAIII-inhibiting peptide (RIP)
4- Regulatory adaptation
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هاي بندي جدایهگروه 2001در سال همکاران 
دست آمده از موارد ورم ه ب استافیلوکوکوس اورئوس

کواگوالز و نیز ژن  يبر اساس ژن کد کننده ،پستان گاو
agr ها در از بین بردن نشان داد که قابلیت نوتروفیل

بسته به  استافیلوکوکوس اورئوسهاي مختلف ژنوتیپ
.Mullarky et al(شان متفاوت است میزان شیوع 2001(،

در  استافیلوکوکوس اورئوسلذا با توجه به نقش مهم 
هاي تنظیمی در اهمیت سیستمایجاد ورم پستان و نیز 
واسطه تنظیم ه محیطی مختلف بسازش باکتري به شرایط 

مورفیسم در لوکوس تنظیمی ها، در این مطالعه پلیبیان ژن
trap  به منظور مشخص نمودن تیپtrap هاي در جدایه

دست آمده از موارد ورم پستان ه ب استافیلوکوکوس اورئوس
.شدگاو و گوسفند بررسی 

  و روش کارمواد 
استافیلوکوکوس اورئوسهايجدایه

در این  استافیلوکوکوس اورئوسجدایه  43در کل 
ها قبالً از موارد ورم پستان این جدایه. شدتحقیق استفاده 

گاو و گوسفند و از مناطق مختلف در شمال غرب ایران 
.Saei et al(جداسازي شده بودند  2009, Saei et al.

گله  9هاي گاوي مربوط به طور خالصه جدایهه ب. )2013
هاي گوسفندي جدایهواقع در مناطق تبریز و ارومیه و 

گله واقع در مناطق تبریز، ارومیه و میاندوآب  9مربوط به 
که پس از جداسازي از موارد ورم پستان بالینی و  بودند

بیوشیمیایی استاندارد  هايآزمایشتحت بالینی با استفاده از 
یید تشخیص، مورد بررسی أو به منظور ت شدندیی شناسا
استافیلوکوکوس اختصاصی گونه  تر با تکثیر ژنبیش

.aroA)Marcos et alاورئوس   Brakstad(nucو  )1999

et al. . ندقرار گرفته بود )1992

هاي باکتریاییاز جدایه DNAاستخراج 
ه دار بها روي محیط آگار خونجدایه ،براي این منظور

 يدرجه 37صورت خالص کشت داده شد و در دماي 

بعد از اطمینان از خلوص . گراد انکوبه شدندسانتی
با استفاده از کیت  DNAها اقدام به استخراج جدایه

روند . گردید) فرمنتاز، آلمان(ژنومی  DNAاستخراج 
استخراج بر اساس پروتوکل شرکت سازنده کیت انجام 

با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر  DNAغلظت . گرفت
نانومتر محاسبه و  260بر مبناي جذب نوري در طول موج 

. شدتنظیم  ng/µl50غلظت نهایی در 

PCRبه روش  trapتکثیر ژن 

و با استفاده از جفت  PCRبه روش  trapتکثیر ژن 
 2002در سال و همکاران  Gilotپرایمري که قبالً توسط 

واکنش ). 1جدول (انجام گرفت  ،بودطراحی شده 
 ,CORBETT(اي پلیمراز در دستگاه ترموسایکلر زنجیره

Australia (واکنش با استفاده از کیت  .انجام گردیدPCR 
میکرولیتر شامل  25ساخت شرکت سیناژن در حجم نهایی 

و  Fچنین پرایمرهاي میکرولیتر از مستر میکس، هم 5/12
R  سنتز شده توسط (میکروموالر  4/0هر کدام به مقدار

میکرولیتر از آب دیونیزه استریل و  5/8، )شرکت سیناژن
استخراج شده از باکتري  DNAينانوگرم از نمونه 100

 ATCCاستافیلوکوکوس اورئوساز باکتري . انجام گرفت

چنین از آب مقطر به عنوان کنترل مثبت و هم 29213
الگوي دمایی . استریل به جاي کنترل منفی استفاده گردید

و  Gilotبر طبق روش  trapبه کار رفته جهت تکثیر ژن 
انجام گردید که شامل  2002در سال همکاران 

 35ثانیه؛  45به مدت  Cº95دناتوراسیون اولیه در دماي 
اي مرحله دناتوراسیون در دمسیکل دمایی هر کدام شامل

Cº95  اتصال در دماي  يثانیه مرحله 45به مدتCº52  به
به مدت  Cº72توسعه در دماي  يدقیقه و مرحله 1مدت 

نهایی جهت کامل  يتوسعه يدقیقه؛ و در نهایت مرحله 1
دقیقه انجام  10به مدت  Cº72شدن واکنش در دماي 

.Gilot et al(گرفت  2002(.
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حاصل از تکثیر يفرآورده يو اندازه trapتوالی پرایمرهاي مورد استفاده جهت تکثیر ژن   :1جدول 
رفرنس)PCR)bpاندازه محصول توالی پرایمرپرایمر
F5'-ACA TAA GGG GGA CCT TTC AT-3'504Gilot et al. (2002)پرایمر  'R5'-ACC AAT GGA AGT TTT CTT CG-3پرایمر 

ولت به  100هاي مذکور در ولتاژ الکتروفورز نمونه
 .درصد انجام گرفت 2/1دقیقه و در ژل آگاروز  45مدت 
bp100حاصل از تکثیر توسط مارکر  يفرآورده ياندازه

)Fermentas, Germany (سپس  . مشخص گردید
هاي حاصل از تکثیر تا زمان هضم آنزیمی در فرآورده

.قرار داده شدند -Cº20دماي 

با آنزیم trapهاي حاصل از تکثیر ژن هضم فرآورده
MseIتعیین حدودي 

trapهضم آنزیمی محصوالت حاصل از تکثیر ژن 

با استفاده  2002در سال و همکاران  Gilotبراساس روش 
براي این . انجام گرفت MseIاز آنزیم تعیین حدودي 

تکثیر یافته به همراه  يمیکرولیتر از فرآورده 8-10منظور 
U6  آنزیم تعیین حدوديMseI  يدرجه 65در دماي 

 8در نهایت  .ساعت انکوبه گردید 4گراد به مدت سانتی
 2/1هضم شد روي ژل آگارز  يمیکرولیتر از فرآورده

الکتروفورز ) µg/ml5/0(درصد حاوي اتیدیوم بروماید 
شد و سپس الگوي هضمی مربوط به هر نمونه در زیر 

. دستگاه فرابنفش مورد بررسی قرار گرفت

  نتایج 
موجود  استافیلوکوکوس اورئوسجدایه  43در مجموع 

شناسی پس از اطمینان از خالص در آزمایشگاه میکروب
 trapژنومی قرار گرفته و ژن  DNAبودن مورد استخراج 

تکثیر ) PCR(اي پلیمراز با استفاده از روش واکنش زنجیره
 ،trapپرایمرهاي مورد استفاده جهت تکثیر ژن . داده شد

هاي جفت باز را در تمامی جدایه 504ياي به اندازهقطعه
در . مورد مطالعه تکثیر دادند استافیلوکوکوس اورئوس

مورد کنترل منفی که در آن از آب مقطر استریل به جاي 

DNA  استفاده شده بود، هیچ باندي مشاهده نگردید، اما
استافیلوکوکوس اورئوسکنترل مثبت که از  خصوصدر 

ATCC 29213  استفاده شده بود، باند مورد انتظار مشاهده
).1تصویر(شد

.  trapژن  تکثیرالکتروفورز محصوالت حاصل از  :1 تصویر
M :100چاهک  bp DNA ladder کنترل مثبت : 1، چاهک

کنترل : 2،  چاهک )ATCC 29213 اورئوس استافیلوکوکوس(
، 4، 3هاي ، چاهک)آب مقطر به جاي اسید نوکلئیک(منفی 

  trapحاصل از تکثیر ژنجفت باز 504قطعه : 8، و 7، 6، 5
مورد  ساورئو استافیلوکوکوسهاي در برخی از جدایه

  .مطالعه

دست آمده از هضم تعیین حدودي ه ب RFLPالگوهاي 
MseIتوسط آنزیم  trapفرآورده 

با استفاده از  PCRهاي هضم تعیین حدودي فرآورده
موجب شکسته شدن  MseIآنزیم تعیین حدودي 

دنبال ه ب. شدجدایه مورد مطالعه  43محصوالت در تمام 
آمد که با الگوهاي دست ه ب RFLPهضم، دو الگوي 

در و همکاران  Gilotيدست آمده در مطالعهه هضمی ب
مشخص گردید trapمقایسه شده و تیپ  2002سال 

دست آمده از این ه جالب این که الگوهاي ب. )2تصویر (
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هضم آنزیمی تنها شامل دو تیپ از چهار تیپ شناسایی 
بود که  2002و همکاران در سال  Gilotتوسط  trapشده 

و  2ها تحت عناوین  تیپ گذاري آنبراساس سیستم نام
.گذاري شدندنام trapمربوط به  3تیپ 

از هضم تعیین  دست آمدهه ب RFLPالگوهاي  :2تصویر 
: Mچاهک . trap هاي حاصل از تکثیر ژنحدودي فرآورده

50 bp DNA ladderالگوي هضمی مربوط به : 1 ، چاهک
.3الگوي هضمی مربوط به تیپ : 2 چاهک. 2تیپ 

 21دست آمده، از ه به طور کلی بر اساس نتایج ب
جدایه الگوي  13گاوي،  استافیلوکوکوس اورئوسجدایه

 .را نشان دادند trapمربوط به  3جدایه الگوي تیپ  8و  2
جدایه به ترتیب  2و  20گوسفندي،  جدایه 22در مورد 

 ينکته. را داشتند trapمربوط به  3و تیپ  2الگوي تیپ 
ها الگوي مربوط جالب توجه این که هیچ کدام از جدایه

هاي توزیع تیپ. را نشان ندادند 4trapو تیپ  3به تیپ 
trap آمده است 2هاي مورد مطالعه در جدول در میزبان .

دست آمده ه هاي بدر جدایه trapهاي توزیع تیپ :2جدول 
  از موارد ورم پستان گاو و گوسفند

trapتیپ هاتعداد جدایهمیزبان

23
21138گاو

22202گوسفند
433310کل

  بحث
 براساسها از طریق بیان ژن که طور کلی باکتريه ب

گردد، به هاي تنظیمی مختلف کنترل میشبکه کنشبرهم
.Burian et al(دهند هاي محیطی واکنش نشان میمحرك

2010b(، مورفیسم در لوکوس تنظیمی در این مطالعه پلی
trap دست ه ب استافیلوکوکوس اورئوسهاي در بین جدایه

. شدآمده از موارد ورم پستان گاو و گوسفند بررسی 
.Gilot et al(قبلی  يهمچون مطالعه  اي باقطعه )2002

جفت باز به دنبال تکثیر ژن  504مورد انتظار  ياندازه
trap  مورد استافیلوکوکوس اورئوس يجدایه 43از

 Gilotانجام شده توسط  يدر مطالعه. دست آمده مطالعه ب
به دنبال هضم تعیین حدودي  2002در سال و همکاران 

هاي در جدایه trapحاصل از تکثیر ژن  يفرآورده
حاصل از شیر گاوهاي مبتال به  اورئوساستافیلوکوکوس 

دست آمد که ه ب trapتیپ مختلف از ژن  4ورم پستان، 
 درصد 8/2و  7، 3/18، 8/71به ترتیب  4و 3، 2، 1تیپ 

به عنوان  1بنابراین تیپ  .شدندها را شامل از جدایه
 ياز این رو در مطالعه. غالب در نظر گرفته شدالگوي 

 PCRيحاضر به منظور آنالیز تنوع ژنتیکی، فرآورده
با استفاده از آنزیم تعیین حدودي  trapحاصل از تکثیر ژن 

MseI  به دنبال هضم تعیین حدودي تنها دو . شدهضم
-دست آمد که بر اساس سیستم نامه ب RFLPنوع الگوي 

-به عنوان تیپ 2002در سال و همکاران Gilotگذاري 

 يطور کلی در مطالعهه ب. نظر گرفته شدند در 3و  2هاي 
 7/76به ترتیب در  trapمربوط به  3و تیپ  2تیپ حاضر،

هاي مورد مطالعه از کل جدایه درصد 3/23درصد و 
ها دهد که این تیپاین موضوع نشان می. شناسایی شدند
ها را قادر فردي هستند که آنه هاي منحصر بداراي ویژگی

چنین ارتباطی بین . پستان را آلوده سازند سازد تا بافتمی
ها، به عنوان و برخی از عفونت agrهاي تنظیمی گروه

 استافیلوکوکوس اورئوسهاي مثال وفور باالي جدایه
در بیماران مبتال به اندوکاردیت  IIگروه  agrمتعلق به 

.Jarraud et al(عفونی   Iگروه  agrفراوانو شیوع  )2002
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.Yoon et al(هاي گوش در عفونت قبالً گزارش  )2007
در ارتباط با گاوان و گوسفندان شیري نیز . شده است

استافیلوکوکوس نشان داده شده است که چندین سویه از 
هاي مختلف، حتی با در درون و در بین گله اورئوس

وجود . باشندوجود بعد مسافت طوالنی، مشترك می
نشان  استافیلوکوکوس اورئوسهاي غالب چنین سویه

هاي هاي خاص، به ویژه ژنها ویژگیدهد که این کلونمی
توانند ها میآن يواسطهه خاص مرتبط با حدت دارند که ب

و با موفقیت  کنندهاي دفاعی میزبان غلبه بر سیستم
ها، بزها و موجب استقرار عفونت داخل پستانی در میش

.Stephan et al(گاوان گردند  2001, Vautor et al.

2003( .
از آنجایی که دستگاه تنفس فوقانی یک مخزن احتمالی 

استهاي شیري براي آلودگی پستان و شیر در فارم
)Vautor et al.  26دیگري که روي  ي، در مطالعه)2005

 يدست آمده از حفرهه ب استافیلوکوکوس اورئوسجدایه 
که تیپ  شدبینی گاو، گوسفند و بز انجام گرفت، مشخص 

trap  از این رو . است2ها از نوع جدایه درصد 8/80در
-RAPمربوط به سیستم تنظیمی  2رسد تیپ به نظر می

TRAP تري در مقایسه با سایر از قابلیت سازش بیش
بینی و بافت پستان نشخوارکنندگان  يها به ناحیهتیپ

برخوردار است که براي اثبات این موضوع الزم است 
.ي انجام گیردترتحقیقات جامع

 1جدایه مورد مطالعه، تیپ 43در این مطالعه در بین 
شناسایی نشد که این موضوع با نتایج  trapمربوط به 
لب مبنی بر غا 2002در سال و همکاران  Gilotحاصل از 

خوانی ندارد در موارد ورم پستان گاو هم 1بودن تیپ 

)Gilot et al. -تواند ناشی از تفاوتاین امر می. )2002

یید این مطلب مطالعات متعدد أدر ت. هاي جغرافیایی باشد
 در برابرمقاوم  استافیلوکوکوس اورئوسهاي روي جدایه

هاي تنظیمی اند که در توزیع گروهسیلین نشان دادهمتی
agr  در مناطق جغرافیایی مختلف، اختالف وجود دارد

)Dufour et al. 2002, Gomes et al. 2005(.
 3و  2هاي با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، تیپ

در بافت پستان هر دو میزبان گاو و  trapمربوط به 
تري برخوردار بودند که احتماالً گوسفند از وفور بیش

ویژگی بافتی و نه  ویژگی خاصوجود  يدهندهنشان
بافتی  ویژگی خاص.باشدها میمیزبانی این تیپ خاص

دست ه ب استافیلوکوکوس اورئوسهاي در مورد جدایه
یزبانی مختلف هاي مآمده از موارد ورم پستان در گونه

در و همکاران Van Leeuwenقبالً  را) گاو، گوسفند و بز(
گزارش Ht-AFLP1کارگیري روش ه با ب 2005سال 

. اندداده
هاي حاضر جدایه يطور خالصه در مطالعهبه

حاصل از موارد ورم پستان گاو  استافیلوکوکوس اورئوس
بررسی و نشان داده شد که  trapو گوسفند از نظر تیپ 

احتماالً از سازگاري  trapهاي تنظیمی برخی از تیپ
به . تري جهت جایگزینی در بافت پستان برخوردارندبیش

هاي تنظیمی در استقرار منظور روشن شدن نقش سیستم
-پستان گونه يدر غده استافیلوکوکوس اورئوسباکتري 

تر روي جمعیت مطالعات جامعاجراي هاي دامی مختلف، 
هاي تنظیمی دیگر سیستم يتر و نیز مطالعهدامی بیش

.ضروري است

  .5 تشکر و قدردانی
 اجرايآوري دانشگاه ارومیه که در زیست فن يمعاونت پژوهشی و نیز پژوهشکده يوسیله از حمایت مالی حوزهبدین

. گردداین تحقیق ما را یاري نمودند، قدردانی می

1- High-throughput amplified fragment length polymorphism (Ht-AFLP)
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Abstract
The virulence of Staphylococcus aureus is essentially determined by cell wall associated 

proteins and secreted toxins, whose expression is largely regulated by two-component 
regulatory systems (TCRSs) such as accessory gene regulator (agr) and RAP-TRAP systems. 
Four allelic variants of agr (agr I-IV) and trap (trap 1-4) so far have been identified. Some 
reports state that there are clinical trends according to each agr group, but there is a scarcity 
of information about trap types. So in this study, the polymorphism of the trap locus was 
analyzed by restriction endonuclease PCR in a population of 43 epidemiologically unrelated 
S. aureus isolated from bovine (n=21) and ovine (n=22) mastitis. The entire 504-bp open 
reading frame of the trap gene was amplified from all isolates by PCR. The PCR products 
were then digested with MseI, giving two different profiles corresponding to trap types 2 and 
3. Isolates from cow were classified in trap types 2 (13; 61.9%) and 3 (8; 38.1%). The vast 
majority of isolates recovered from sheep belonged to trap type 2 (90.9%) and type 3
contained only 9.1% of the sheep isolates. In general, types 2 and 3 accounted for 76.7% and 
23.3% of the analyzed isolates, respectively. It is worth noting that trap types 1 and 4 were 
not detected among the studied isolates. In conclusion some trap types were highly prevalent 
in mastitis cases probably because of possession of a genetic background which endows them 
with superior ability to infect the mammary gland. 
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