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  :دهيچک

ن ـختـ ي در برانگ  ي کمـ  يي توانـا  رـل باکتـ  ـ سلول کامـ   اوـ ح  و واکسن ها   يسووکوکـلياستاف يعي طب ها ونتـعف :فاهداو نهيزم

ار ي بـس  يسـ ولوکوکيب استاف يـ  نوترک هـا   ژن يه آنتـ  يـ  بر عل  ي اختصاص ها  باد ي که آنت  يدر حال . زبان دارند ي م ها  باد يـآنت

 و   سـاختار   هـا  يژگـ ي در مورد و   يشناخته شده است و اطالعات اندک      ي است که به تازگ    ي ژن ي آنت ساکول. محافظت کننده هستند  

  . باشدي م اورئوسوسلوکوکياستاف ساکول ژن ين تواليين مطالعه کلون کردن و تعيهدف ا.  آن وجود دارديکيمونولوژيا

بـا  د يپالسـم همـراه  بـه   و افـت ير يـ  تکثPCR با روش  از ژن مورد نظره اـ قطعي اختصاصمرهايه پرا ـيپس از ته  : يبررس روش

 حـد  بـاکتر  درون بـه  pET21asacol ترانـسفورم   پـس از .نـد ديگردد ي چسبان تولصورت انتهاها ، بهXhoI  وNdeI  م هايآنز

 بـا اسـتفاده از     sacolت ژن   يـ  در نها  .شد يابيارزن ترادف   ييتعو   يمي هضم آنز  ها روشب با   ينوترکد  يپالسم ،يا کل يشياشر واسط

  .  قرار گرفتيابيزنرم افزار مورد ار

 سـاکول ب که ين ترتيت انجام شد بدي با موفقيميهضم آنز. ديکلون گردح، ي صحي توال جفت باز با۷۲۳  به طولساکول  ژن:افته هاي

. لوکوکوس اورئـوس نـشان داد     يه ازاسـتاف  يـ  اول  درصد را با ژن الگو     ۱۰۰ شباهت   ين توال يي تع .ديد جدا گرد  يبه طور کامل از پالسم    

نـه  يد آمي اسـ ۲۶۷ را کـد کـرده و دارا  لو دالتون ي ک۳۲  ي به وزن مولکولينين ژن پروتئ يه ا ـ از آن بود ک    ي حاک زارـم اف  نر يبررس

  . باشديصفحه بتا م۱۴چ آلفا وي مارپ۱ ه خود داراي و در ساختار ثانوداز ي پپتC51ک ي دارانال يترم -N  باشد که در انتهايم

 هــا وممکــن اســت در اکثــر عفونــت حفــظ شــده اســت  اورئــوسوسلوکوکياســتاف ه هــاي در اکثــر ســو ســاکول:يريــجــه گينت

 خواهـد  فـاش  را آن تيـ اهم يآت مطالعات در آن انيب ميتنظ يبررس و کيمونولوژيا نقش مطالعه . نقش داشته باشد   يلوکوکوسياستاف

  .ساخت

 نگيکلون،  ساکول، اورئوسلوکوکوسياستاف: ه ها واژديکل

  
  
  
  
  
  
  
 
    



١٠ اورئوس لوکوکوسياستافساکول  ژنو تعيين توالي  کلونينگ/     

  :مقدمه

 ن عوامـل عفونـت هـا      ي از مهمتـر   يکـ ي  اورئوس لوکوکوسياستاف

 توانـد   ياست که م  از اجتماع    کسب شده     و عفونت ها   يمارستانيب

ــا  ــت ه ــل عفون ــعام ــاکتر هم ي مهم ــون ب ــدوکارديميچ  ت،ي، ان

). ۱( باشد ي پوست ها عفونت  و کي سندرم شوک توکس   ،تيلياستئوم

ـ   اورئـوس  لوکوکوسياستاف يکيوتي ب يمقاومت آنت  ن و  يلي سـ  يه پنـ   ب

 يينه ساز چاره جـو يزم ،)۲(نيسين و ونکومايلي سيمتعاقب آن به مت

 از  ي ناشـ   جهت درمان عفونت ها    گري د افتن راه حل ها   ي برا

ــا ــاتوژن،ي ــتفاده ازينظ ن پ ــ راس ــاديآنت ــا ب ــصاص ه  و ي اخت

 ،ينـ ي پروتئ ساخت انواع واکسن ها   ). ۳،۴( ون بوده است  يناسيواکس

 يج ثمر بخشي تواند نتاي از آنها م يبيا ترک يو DNA ،دي ساکار يپل

 بردن بـه    ين واکسن ها پ   يبه منظور ساخت ا    .)۵(  داشته باشد  يدر پ 

ـ ان شـده در ا    ي ب ها  ژن ي انواع آنت  ييايميک وش ي ژن يخواص آنت  ن ي

  .)۶(  استي الزامباکتر

نـه  ي در زم  ريـ  چـشم گ   ت هـا  يـ نکه از دهه گذشته فعال    يرغم ا يعل

ک واکسن مناسب انجام شده اسـت امـا هنـوز           ين  افتي جستجو برا 

 هـر چنـد   . باشـد يل باال م  يک واکسن مناسب با پتانس    يک فاقد   ينيکل

 تواننـد  يبا مي تقردي ساکاري ساخته شده از مواد پل    که واکسن ها  

ن واکـسن هـا در کـل    ي کنند اما ا  ريشگي پ يياي باکتر از عفونت ها  

پ يمربـوط بـه سـروت      و  کنند يپ را فعال م   ي سروت ي اختصاص يمنيا

 در  ي کـه تفـاوت کمـ      يني پروتئ ها  ژن ين آنت يبنابرا). ۵(د  اشنب يم

 مختلـف جـدا     يکـ يني کل ه ها ـزولياز ا  و ود دارد ـا وج ـرادف آنه ـت

 تواننـد ثمـرات     ياگر به عنوان واکسن اسـتفاده شـوند مـ           گردند يم

ـ  از ا  ريشگي در پ  يت بخش يرضا ن عفونـت هـا بـه همـراه داشـته           ي

ـ  ز  واکـسن هـا    ي منظور طراح  به .باشند قابـل    مـوثر و   ر واحـد  ي

ـ  است کـه ا ضرور الزم و ا،يمصرف در سراسر دن هـا    ژنين آنتـ ي

 بـه انـواع     اتـصال  ک و يـ  ژن ي شوند و از نظـر خـواص آنتـ         ييشناسا

  .)۶( درني قرار گيابي پالسما مورد ارزن هايپروتئ

 زا  مـار ي ب  اورئـوس  لوکوکوسياستاف در برابر    يمنيواکنش دستگاه ا  

. )۷(  باشـد  ي اختـصاص   هـا   بـاد  يد آنت ي تواند به صورت تول    يم

ـ  ا يياـ شناس ها روش  از يکي ان يـ  ب  هـا اسـتفاده از      بـاد  ين آنتـ  ي

ـ  مخزن ها   لوکوکوسياسـتاف رامـون   يپ ريـ اخمطالعـات   .  اسـت  ي ژن

قـادر بـه     شـده اسـت کـه        يين ها ي پروتئ يي منجر به شناسا   اورئوس

ـ يـتـ د آنـي و تول  يـمنيستم ا يک س يرـتح  ياصـ اختـص اـ هـ ادـ ب

 عرضـه   هـا   ژن ي آنتـ  را به دنبال جـستجو    ياخ. )۸،۹(  باشند يـم

ها پرداختـه شـده    ژن  از به مجموعه ا ي انسان شده در عفونت ها   

ـ ن اي جهت کاهش ناقل ياست که حداقل به عنوان راه حل       ن پـاتوژن  ي

  و ين سـطح  ي پـروتئ  ۶۰دانشمندان متوجـه شـدند کـه        . کاربرد دارد 

د يـ ل تول يوجود دارند که پتانس    اورئوس   لوکوکوسياستاف در يترشح

 ترشح  يسطحن  يها پروتئ   ژن ين آنت ي از ا  يکي .)۶( واکسن را دارند  

ـ ان کننـده ا   يژن ب .  باشد يم A2شونده    وبـوده  سـاکول   ن  ين پـروتئ  ي

ـ     ه هـا ي باشـد کـه در اکثـر سـو    يمـ Sca  يمتعلق بـه خـانواده ژن

 ۹ حـاو  Scaنواده    خـا  .)۱۰(  حفظ شـده اسـت     لوکوکوسياستاف

ـ  ۴۰ شـباهت    نـال دارا  ي ترم -Cن است که در بخش      يپروتئ  ۶۰ ي ال

در حـال   .  هـستند  ScaB يعنين خانواده   ي ا ين اصل يدرصد با پروتئ  

 موجـود  هـا  نين پـروتئ يواص اـورد خـ در م  ياطالعات اندک  حاضر

 ژن که   مي کن ين هدف را دنبال م    ياق  ين تحق يما در ا    ).۱۰(  باشد يم

ـ    از م و يح کلون کن  ي صح يبا توال  را   ساکول  ي بررسـ  ينظرتـرادف ژن

ــا ــوان ميينم ــا بت ــات بعــد   درم آن راي ت ــاختارمطالع  ، ازنظرس

اما قبل از هر     .ميده  قرار ي مورد بررس  ي شناخت يمني و ا  يکيولوژيزيف

 ي طراح يستمي س کي ژنت ي مهندس ها روش  با استفاده از   دي با کار

ـ  که بتوان ا   گردد گنال يبـدون بخـش  سـ      (  جفـت بـاز    ۷۲۳ ژنن  ي

ت يـ با انجـام موفق   .  کرد دياد تول ياس ز يدرمق  و  جداساز  را )ديپپت

ــآم ــاز يزاي ــسانه س ــوان سي من هم ــت ــاخت  يستمي ــت س  را جه

و در جهـت     ين خانواده معرفـ   ي ا ها ر ژن ي سا  حاو دهايپالسم

    .ها به کار برد ن ژنيان ايب

  :ها روش و مواد

  sacolر ژن يتکث

ه اسـتاندارد   يدر ابتدا ژنوم سـو    .  بود ياز نوع تجرب  مطالعه انجام شده    

 تيـ  بـا اسـتفاده از ک      COL تحـت گونـه      لوکوکوس اورئوس ياستاف

 با به   sacol از ژن     بردار ياستخراج و به منظور کپ    ) آلمان -اژنيک(

  : مورد استفاده قرار گرفتري ز آغاز گرک جفتي ريکارگ

 gcg cgc cat atg tct gag caa gat aac tac'5 :آغازگرجلوبر 
ggt t 3' 

معکوسآغـازگر  : 5'gcg cgc ctc gag gtg aat gaa gtt ata 
acc agc ag 3' 

ـ   خـود دارا   '5  ابتدا  در sacolد درنظر داشت ژن     يبا  يک تـوال  ي

ن يکه پروتئ  است   ديگنال پپت يان کننده س  ي است که ب   جفت باز  ۸۱

 . کنـد  ي به خـارج از سـلول ترشـح مـ          يه وحش ي سو ان شده را در   يب

ه توانـا شـده و      ين در سـو   ين پروتئ يح ا يان صح يه منظور ب  ـن ب يبنابرا

 آغازگر جلوبر پس    رـ باکت نيا ارج از ـط خ يه مح ـدم ترشح آن ب   ـع

 Super Taqم يبه کمـک آنـز   .د شي طراحيي ابتداتيد نوکلو۸۱از 

polymerase )  شـد   بردار يکپ ي ژن اصل  رو از) ژن فن آوران . 

ـ از جهـت ازد يـ مواد مورد ن  DNA  اد ژن عبـارت بودنـد از الگـو   ي

ــژنوم ــدام  µl۲ کي ــر ك ــشت ه ــت و برگ ــر رف   (10µM)، پرايم



١١   / و همكارانشاهو منبري                                                                 )۱۳۸۷ بهار ۱ شماره ۲سال ( ران مجله ميکروب شناسي پزشکي اي

µl۵،(10mM) dNTPs µl۲ بـافر ، µl ۱۰   كلريـد منيـزيم ،µl۳ ،

ــتر  ــر اسـ  Super Taq) و آنـــزيمµl ۷/۷۲ ل يآب مقطـ

polymerase) )µl ۳/۰([5U/µl] . رفتـه در   مواد به کـار يتمام 

ــنش  ــرکت PCRواک ــن آوران از ش ــ تهژن ف ــديه گردي ــام .دن  انج

 ۹۴قـه در  ي دق۳ه به مـدت  يون اولي با مرحله دناتوراس PCRمراحل

کل ي سـ ۳۰ده و با انجـام  ي آغاز گرد)Hot start( گراد يدرجه سانت

 ي درجـه سـانت  ۵۵ه، يـ  ثان۴۵ گراد به مـدت  ي درجه سانت ۹۴ (يمتوال

 بـه   )هي ثان ۹۰ گراد به مدت     ي درجه سانت  ۷۲ ه و ي ثان ۳۰گراد به مدت    

 حـاو اتيـديوم      درصـد  ۱ )ژن فـن آوران   (  ژل آگـارز   .دياتمام رسـ  

 ي کپـ  ر شـده  يـ تکث  مـشاهده محـصول     بـرا  الکتروفورز در   برومايد

  . مورد استفاده قرار گرفتبردار

  بيد نوترکيه پالسمي محدوداالثر و تهم هايآنز

، آن را   )آلمـان -اژنيـ ت ک يک(  شده يـول کپ ـ محص پس از شستشو  

م يتوسـط دو آنـز   )pET21a(+)  )novagenديبه همـراه پالسـم  

بـه  )fermentase -ژن فـن آوران ( XhoIو  NdeI برش دهنـده  

 T4م ي سـپس توسـط آنـز   ه چسبان به دست آوردصورت انتهاها

ligase) Roche(  دنـد يگردگر الحـاق  يکـد ي بـه. pET21a(+)  

ـ ا.  باشـد  ي مـ  T7و پرومـوتر    ن  يلي سـ  ي ژن مقاومت به آمپ    دارا ن ي

 ي فعـال مـ    IPTG توسط القـاگر     کهبوده    lac اپرون   وکتور حاو 

 آنهـا   '5 درطـرف     که  بوده است   آغازگرها به گونه ا    يطراح. گردد

ن کـدون  يهمچنـ .  قرار داشـت XhoIو NdeI  برش  ها سکانس

 قرار گرفت تـا ژن مربوطـه بـه طـور         NdeI در محل    ATG آغاز

 و سـکانس    )6XHis-tag( ينيديستيد برچسب ه  همخوان در امتدا  

   .ردي قرار گ)T7terminator(يانيپا

  ونيترانسفرماس

 توانـا شـده      به درون بـاکتر    pET21asacol ب  يد نوترک ـيپالسم

E. coliTOP10 ون بـه روش شـوک   يترانـسفرماس  . ترانسفرم شـد

: ب بـود ين ترتيون به ايط ترانسفرماسيشرا ).۶( دي انجام گرديحرارت

قه، انتقـال   ي دق ۱۰خ به مدت    ي  مستعد شده بر رو    ر دادن باکتر  قرا

 E. coli ، قرار دادن بـاکتر ن باکتريب به داخل ايد نوترکيپالسم

ـ    ي دق ۲۰خ به مدت    ي  وکتور بر رو   حاو  ۴۲ در   يقه، شـوک حرارت

 آبگوشـت ط  يه، اضافه کـردن محـ     ي ثان ۹۰ت  د گراد به م   يدرجه سانت 

LB  ۳۷ الندا، انکوبه کـردن در       ۹۰۰زان  يم به    باکتر ال حاو ي به و 

ـ  گراد به مـدت      يدرجه سانت   بـا   ک سـاعت، رسـوب دادن بـاکتر       ي

، کـشت دادن    قـه ي دق ۵به مدت    دور ۱۰۰۰۰ دروژيفياستفاده از سانتر  

 آگـار   يبرتـان -ط کـشت لـور    ي محـ   مانده بررو  ي باق  باکتر پلت

اد  گـر  ي درجه سـانت   ۳۷ن و انکوبه در     يلي س يک آمپ يوتي ب ي آنت حاو

ط ي رشـد کـرده بـه درون محـ          هـا  ي ازکلـون  يکـ ي. در طول شـب   

ح شد و به مدت     ين تلق يلي س يک آمپ يوتي ب ي آنت  حاو LBآبگوشت  

قـه قـرار    ي دور در دق   ۳۰۰کر دار در دور     ي ساعت در انکوبـاتور شـ      ۵

  .گرفت

   يمي هضم آنزي و بررسين توالييتع

د يـ  تائ بـرا  ) آلمان - اژنيت ک يک(د  ير و استخراج پالسم   يپس ازتکث 

ـ  هـور قطع ـحض ب بـا اسـتفاده از      يـ نوترکد  ـيـ پالسم ، sacol يـ ژن

 يمـ ي هضم آنز  يمورد بررس  XhoIو   NdeI برش دهنده    ها ميآنز

صـحت تـرادف     وون  يموتاس نان از عدم بروز   ي اطم برا .قرار گرفت 

نگ مورد  يد استخراج شده توسط روش سکانس     ي، پالسم يانيکاست ب 

ـ  ـييـ  تع  واکنش ها  . قرارگرفت يابيارز  بـر اسـاس     DNA يـن توال

در . ام گرفـت  ـاوران انجـ  ـ و توسط شـركت ژن فنـ       Sangerروش  

 BigDye Terminator v3.1تيــ از کDNA ين تــواليــيتع

Cycle Sequencing Kit ي کمپـان Applied Biosystems و 

 ي همـان کمپـان  ABI Sequence Analyzer 3130xlدسـتگاه 

فاده از کرومـاتوگرام   بـا اسـت  DNA هـر رشـته   يتـوال  .استفاده شد

 Chromas (Technelysium) مربوطه و توسـط نـرم افزارهـا   

 يز بـا بررسـ    يـ  سـئوال برانگ   بازهـا . ق قرار گرفت  ي دق يمورد بررس 

 معکـوس    رشـته يسه با کروماتوگرام تـوال يق کروماتوگرام و مقايدق

رات ييـ  تغ يسه تمـام  يز و مقا  يبه منظور آنال  .  قرار گرفتند  يمورد بررس 

 اسـتفاده  Chromaspro  (Technelysium)از نرم افزار  يکيژنت

  .شد

  :افته هاي

ن ژن پـس از  ينشان داد که ا )۱شکل(PCR واکنش ج حاصل ازينتا

.  جفت باز طول دارد    ۷۲۳ه،  يد اول يگنال پپت ي کد کننده س   يحذف توال 

بـا   pET21asacol بيد نوترک ي پالسم يمي آنز هضم زيآنالن  يهمچن

  sacol  ان ساخت که ژن   ي نما )۲شکل(  XhoIو   NdeI ها ميآنز

ن يـي تع . مور نظـر قـرار گرفتـه اسـت         ياني در کاست ب   حيصحبه طور 

 به همراه   يانيانگر آن بود که کاست ب     ينما sacolترادف سکانس ژن    

،  )ATG( بـوزوم ، کـدون آغـاز      ي، محـل اتـصال ر     T7پروموتور  

ــه ژن ــسب ه )sacol( قطع ــ، برچ و ) 6X His tag (ينيديستي

، در ترادف مناسب و به صـورت پـشت سـرهم            ياني پا ها سکانس

 موجـود در    هـا  ر ژن ين ژن با سا   ي شباهت ا  يبررس .قرار گرفته اند  

NCBI Genbank database  نشان داد کـه ژن sacol   در اکثـر

 نـرم  يبررسـ . حفظ شده اسـت لوکوکوس اورئوس ياستاف ه ها يسو

   ۳۲  ي مولکـول  به وزنينين ژن پروتئي از آن بود که اي حاکافزار

  باشـد کـه در انتهـا   ينه ميد آمي اس۲۶۷ را کد کرده و دارا  دالتون  



١٢ اورئوس لوکوکوسياستافساکول  ژنو تعيين توالي  کلونينگ/     

N- ک  ي دارانال  ي ترمC51 ه خود دارا  ي و در ساختار ثانو    دازي پپت 

ـ ا.  باشـد  يصفحه بتا م  ۱۴چ آلفا و  ي مارپ ۱  ۵' ن در ابتـدا   ين پـروتئ  ي

 انـال دار  ي ترم -N داز بوده ودر انتهـا    يگنال پپت يک س ي خود دارا 

 ه هـــاي بـــوده کـــه در همــه ســـو  CHAP domainکيــ 

ـ  در نها  . به طور کامل حفظ شده اسـت       لوکوکوس اورئوس ياستاف ت ي

ـ  اpET21a د ين باربا استفاده از پالسمي اولم برايما توانست ن ژن ي

  .ميح کلون کني صحيرا با توال

  

  
  

  

  

  

  

  
  . جفت بازPCR ،۷۲۳محصول : ۲ستون ،)fermentase(مارکرز يسا :۱ستون . درصد۱آگارز   بر رو ژلPCRمحصول واکنش :  ۱شکل
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٧٢٣bp 



١٣   / و همكارانشاهو منبري                                                                 )۱۳۸۷ بهار ۱ شماره ۲سال ( ران مجله ميکروب شناسي پزشکي اي

  

  
: ۱ستون %۱ها محدود کننده بر رو ژل آگارز  و تائيد آن توسط آنزيم PET21asacolبررسي نقشه آنزيمي :۲شکل

  وکتور: ۳ستون،  فاقد قطعه کلون شدهXho1,Nde1 ها ميده شده توسط آنزيبر PET21a هيد اوليپالسم: ۲ستون ،)fermentase(مارکرزيسا

Pet21aژن حاو sacolها مي هضم شده با آنز      .XhoI ,NdeI  

 
 

   :بحث

روالنس و ي و فاکتورها توانستند و همکارانشGill، ۲۰۰۵در سال   

وس لوکوکياسـتاف   و    اورئوس وسلوکوکياستاف يکيوتي ب يمقاومت آنت 

 ها که از    ن باکتر ي از ا  ييه ها ي سو ريسه با سا  ي را در مقا   سيديدرمياپ

ن آن ها توانستند  يهمچن. ن کنند يي برخوردار بودند، تع   پاتوژنز کمتر 

ن يـي  را تع  COL تحـت گونـه      اورئوس وسلوکوکياستافژنوم کامل   

ـ ا از هزاران ژن     يـکي .)۱۲(ند  ياـ نم يوالـت  ۲۲۹۱ه سـاکول    ين سـو  ي

 اورئــوس لوکوکوسينــه کــارکرد آن در اســتافي باشــد کــه در زميمـ 

ـ   برا  جد يمنظور شروع ه  ب.  صورت نگرفته است   يقاتيتحق افتن ي

 يشگاه مولکـول  ينگ آن در آزما   ي کلون ،ن ژن در مرحله اول    يخواص ا 

ـ   ي ا يسه توال يبا مقا  . صورت گرفت  ولوژيگروه پاتوب  روش ه  ن ژن ب

ـ   ها يژگي و يتوان به برخ  ي م کيوانفورماتيب ـ    ي ژن پ ـ  با ي بـرد ول د ي

 Etz ،  2002 در سـال   .شگاه نشان داد  يط آزما يرا در مح  کارکرد آن   

ـ  مخزن از استفاده با همکارانش و  و اورئـوس  وسلوکوکياسـتاف  يژن

 بـا  آنهـا  دادن قـرار  معرض ودر يوترشح يسطح ها ژن يآنت انيب

ـ کاند عنـوان  بـه  را ينـ يپروتئ ژن يآنت ۶۰ مارانيب سرم  مهـم  داهاي

 شـد  خواهنـد  سـاخته  نـده يآ در کـه  ييها واکسن در استفاده جهت

 از آن اسـت کـه در        يمطالعات انجام شـده حـاک     . )۶( کردند يمعرف

 در حـد     Sca ينـ ي اورئـوس خـانواده پروتئ     وسلوکوکي استاف باکتر

ـ  تواننـد بـه عنـوان کاند     يم  حفظ شده است و    ييباال  ي مهمـ داهاي

 که هـم در    ييها  از ژن  يکي .)۱۰ ( ساخت واکسن مطرح شوند    برا

ژن کـرد  بـه آن اشـاره     تـوان    يم Scaواده   و هم در خان    ETZمقاله  

ن ي ا ينينجا بهتر است به ساختار پروتئ     يدر ا  .)۶،۱۰ ( باشد يساکول م 

دن بـه   ي رسـ   بـرا  له ا ينـگ وسـ   يژه داشت چون کلون   يژن توجه و  

ــبا . باشــدين مــيپــروتئ   درSca خــانواده اعــضاد دانــست کــه ي

 نـه ا  يد آم يف اسـ  ي در رد  LPXTG فاقد   اورئوس وسلوکوکياستاف

-N گنال در انتها  يد س يل وجود پپت  ين حال بدل  ي باشند، با ا   يخود م 

ـ  و   ين ها ترشـح   ين پروتئ ين خانواده ممکن است ا    ينال همه ا  يترم ا ي

 را بـه    Scaد بتوان خانواده    يشا.  عرضه شوند  در سطح سلول باکتر   

ن ي از خــــانواده بــــزرگ پــــروتئر مجموعــــه ايــــعنــــوان ز

MSCRAMMS  زه ي در کلـون   ياتينقش ح ن خانواده   ي ا . لحاظ کرد

. )۱۰( زبـان دارد  ي م  سلول ها  رو اورئوس وسلوکوکياستافکردن  

م يک توانـست  يـ  ژنت ي مهندس ها  استفاده از روش   ن مطالعه با  يما در ا  

 کلـون  و   ييشناسـا  سـاکول ن خانواده را بـه نـام        ي ا  از  ژن ها    يکي

ـ ه استوار اسـت کـه ا      ين فرض ي بر اساس ا   ين مطالعه تجرب  يا. ميکن ن ي

 يمنـ يستم ا يـ  تواننـد س   ين خانواده م  ي ا ن ها ير پروتئ ين وسا يپروتئ

 ي اختـصاص  ها  باد يد آنت ي و منجر به تول    ک نموده يانسان را تحر  

ـ ن با ين پروتئ ي ا يکيمونولوژي خواص ا  يبه منظور بررس  . شوند د در  ي

٧٢٣bp 

۵٠٠٠ bp  ۵٣۶٠ bp 



١٤ اورئوس لوکوکوسياستافساکول  ژنو تعيين توالي  کلونينگ/     

 ي سـرم  ان شـده و در معـرض فاکتورهـا        يبه صورت خالص ب   ابتدا  

  بود که بتوان ژن مورد نظر      يستمي س ياحن مرحله طر  ي اول .رديقرار گ 

ان شـده   يـ بن  ي پـروتئ  . کـرد  ان و خالص ساز   يح ب يدرترادف صح  را

د يگنال پپت ينه است که با حذف س     يد آم ي اس ۲۶۷ دارا ن ژن يتوسط ا 

مي توان  نده  يدر مطالعات آ   .ابدي يل م يتقلنه  يد آم ي اس ۲۴۰ به   ابتدا

ـ  ا با بيـان   ، يکيمونولـوژ ين در جهـت شـناخت خـواص ا        ين پـروتئ  ي

 و  ي سـلول  نـدها ي، فرا يتيسيـ ، داشتن نقـش در پاتوژن     يکيولوژيزيف

ن، يالکتـوفر  ريـ  نظ يسـرم   به فاکتورها  يت چسبندگ ي خاص يبررس

   .مي ببربهره... نوژن، کالژن ويبريف

  :نتيجه گيري

حفـظ شـده      اورئـوس  وساسـتافيلوکوک  در اکثر سويه هـا       ساکول

تافيلوکوکوسـي نقـش   وممکن است در اکثـر عفونـت هـا اس     است

 در آن انيـ ب ميتنظـ  يبررس و کيمونولوژيا نقش مطالعه .داشته باشد 

  .ساخت خواهد فاش را آن تياهم يآت مطالعات

 :تقدير و تشكر
ـ ق در قالب    ين تحق يا  در  )۶۸۲۰-۲۷-۰۱-۸۷ (يقـات يک طـرح تحق   ي

 انجـام   ۱۳۸۷ در سال     تهران يدانشگاه علوم پزشک  دانشکده بهداشت   

 يپژوهـش  معاونـت  توسـط  حاضـر،  يبررسـ  ها نهيهز هيکلشد و

 از يبخـش ضـمنا  . اسـت  دهيگرد نيتام  تهرانيدانشگاه علوم پزشک

 ارشد  در دانـشکده بهداشـت        ي کارشناس يان نامه دانشجوئ  يج پا ينتا

  . باشديم
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