
                                                                                            1 

Arak Medical University Journal (AMUJ)                                                                                      Original Article   
              2014; 17(87): 1-8 

 
The relation between accessory gene regulator (agr) types of S.aureus and 

some phenotypic criteria 
 

Hasannejad Bibalan M1*, Ghaemi E.A2, Shakeri F2, Javid N2 
 

1- Department of Microbiology, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran 
2- Department of Microbiology, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran  

 
Received:30 Apr 2014, Accepted: 11 Jun 2014 
 
Abstract 

Background: Staphylococcus aureus is a gram-positive bacterium that has remained a 
persistent pathogen, causing  infections such as endocarditis and toxic shock syndrome in humans. The 
accessory gene regulator (agr) system of Staphylococcus aureus is responsible for controlling the 
expression of many genes that code virulence factors and hemolysis.This study was carried out to 
determine the S.aureus agr group based on their source of isolation and any relation between agr 
specificity groups, pigmentation and hemolysis . 

Materials and Methods: DNA of 194 S. aureus isolates were extracted by lysozym-phenol 
chloroform method, included 85clinical samples, 58 samples which isolated from nose of health care 
workers and 51 cases obtained from food product in Gorgan, North of Iran. PCR-based assays were 
used to evaluate agr locus nucleotide polymorphism for the identification of agr specificity group. 
Pigmentation on nutrient agar medium and hemolysis on sheep Blood agar medium were assessed.  

Results: The majority of isolates belonged to agr group I (43/3%), followed by agr group III 

(28/87%), agr group II (22/68%), and agr group IV (5/15%). The isolates belonged to agr group IV 
have greater ability to produce hemolysin (% 60) whereas isolates belonged to agr group III have 
greater ability to produce pigment (% 60.5). 

Conclusion: agr group I was predominant among health care worker and food product 
specimens in Gorgan, North of Iran but in strains isolated from patient, agr group III was predominant. 
Investigation of the possible role of agr group III in Staphylococcus aureus infection in the next 
studies is recommended. 
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 Accessory gene regulator هاي مختلف بررسی ارتباط بین تیپ
  هاي فنوتیپی استافیلوکوکوس اورئوس با برخی از مشخصه

  
  3جاوید، ناعمه 3،فاطمه شاکري2، عزت اهللا قائمی*1میثم حسن نژاد بی باالن
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 21/3/93 :پذیرش تاریخ 10/2/93 :دریافت تاریخ
 

  چکیده
در . هاي کسب شده از اجتماع و بیمارستان است  استافیلوکوکوس اورئوس یکی از عوامل اصلی عفونت:زمینه و هدف

رهاي  مسئول کنترل و هماهنگی تولید فاکتوagrهاي انسانی ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس،سیستم  بسیاري از بیماري
هاي استافیلوکوکوس   ها در ایزوله شناسایی فراوانی این تیپ. باشد میها  هاي ترشحی وهمولیزین اگزوتوکسینویروالنس، 

هاي فنوتیپی از قبیل تولید  ها با برخی از مشخصه اورئوس جدا شده در شهر گرگان و سپس تعیین ارتباط احتمالی این تیپ
  .باشد میهمولیزین و پیگمان هدف این مطالعه 

 ایزوله استافیلوکوکوس اورئوس از بیماران، حاملین سالم و 194 تعداد تحلیلی-در این مطالعه توصیفی: ها مواد و روش
ها با استفاده از روش   تمام نمونهDNA. هاي غذایی شهر گرگان جداسازي شده بود، براي مطالعه استفاده شد نمونه

و تکثیر  PCR به روش agrهاي ژن  ستفاده از پرایمرهاي ختصاصی تیپاستخراج شد و با ا فنل کلروفرم-لیزوزیم
هاي بالدآگار و نوترینت آگار استفاده  به منظور بررسی تولید همولیزین و پیگمان به ترتیب از محیط .شناسایی گردید

  .گردید
 قابل روشبررسی با این  ایزوله استافیلوکوکوس اورئوس مورد 194تمامی  تحلیلی- در این مطالعه توصیفی:ها یافته
 agrو بعد از آن )  درصد3/43( بودندagr group Iها متعلق به  ها نشان داد که بیشتر ایزوله تنوع تایپ. بندي بودند تایپ

group III )9/28درصد (، agr group II)7/22درصد  ( وagr group IV)1/5قرار دارد)  درصد. agr group IV با 
  . به ترتیب بیشترین میزان تولید همولیزین و پیگمان را از خود نشان دادند درصد5/60 با agr group III و  درصد60

 از شیوع بیشتري agr group IIIهاي عفونی،  هاي جدا شده از بیماري در مطالعه ما از میان ایزوله :نتیجه گیري
نت استافیلوکوکوس اورئوس در مطالعات  در ایجاد عفو agr group IIIبنابراین بررسی نقش احتمالی تیپ. برخوردار بود

 .شود آینده پیشنهاد می
  ، استافیلوکوکوس اورئوس ،واکنش زنجیره اي پلیمراز فرعی نیژ ه تنظیم کنند:واژگان کلیدي
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  مقدمه
استافیلوکوکوس اورئوس یکی از عوامل اصلی 

این  .هاي کسب شده از اجتماع و بیمارستان است عفونت
باکتري یکی از اعضاي فلور میکروبی انسان است که مسئول 

ها از قبیل آبسه  رنج وسیعی از عفونت
 سندروم پوست برهنه، زیرجلدي،کورك،کفگیرك،

  .)1(نی استسپسیس و پنومو سندروم شوك سمی،
هاي انسانی ناشی از  در بسیاري از بیماري

 مسئول کنترل و agrسیستم  استافیلوکوکوس اورئوس،
هاي   اگزوتوکسینهماهنگی تولید فاکتورهاي ویروالنس،

این سیستم متشکل از دو جز  .باشد میها  ترشحی وهمولیزین
 که رفتارش وابسته به تراکم سلول agrکوس ول :است

و ترشح پپتید ) Quorum sensingدیده پ(باکتري است
که به جمعیت ) Auto inducer peptide(خود القاگر

دهد که به یک غلظت آستانه یا  باکتري این امکان را می
  .)2(بحرانی برسد

 از دو واحد رونویسی مختلف agrکوس ول
 که توسط RNAIII  وRNAII :تشکیل شده است

 P2اپران  .وندش  از هم متمایز میP3  وP2پروموتورهاي 
  و agrA ، agrB،agrC مسئول کد کردن چهار پروتئین 

agrD است و پروموتور P3 ،در مسیري مخالف RNAIII یا 
  .)3(کند  را کد میagrهمان مولکول افکتور سیستم 

agrC با همکاري  agrA سیستم دو جزئی انتقال
دهند که  را تشکیل می) signal transduction(سیگنال
agrCدر غشا قرار دارد و گیرندهوان  به عن agrA که تنظیم 

 و RNAIIIکننده پاسخ است و براي رونویسی مولکول 
  .)2( الزم استagrاپران 

پپتید خود القاگر داراي یک حلقه تیوالکتونی 
است که در ابتداي فاز نمایی تولید شده و باعث فعال شدن 

س را استافیلوکوکوس اورئو .شود  میP3  وP2  دو پروموتور
که کدکننده agrC توان بر اساس تفاوت در توالی ژن  می

 که کدکننده پپتید agrD القاگر است و ژن  پپتیدخودگیرنده
 و agrI ،agrII ، agrIII القاگر است به چهار گروه  خود

agrIV5، 4(یندي کرد  تیپ(.  

 در تنظیم بیان agrبا توجه به اهمیت ژن 
 هاي ترشحی، ناگزوتوکسی هاي سطح سلول، پروتئین

هاي مختلف این  و تیپ و فاکتورهاي ویروالنسها  همولیزین
ژن که در مناطق مختلف دنیا داراي فراوانی و شیوع متفاوتی 

هاي متعلق  زایی سویه هستند و توجه به این مسئله که بیماري
به هر تیپ در مناطق مختلف متفاوت است، ضروري است 

به منظور یافتن تیپ هاي جدا شده از هر منطقه  که سویه
به عنوان مثال در برخی از  .غالب آن منطقه تعیین تیپ شوند

هاي متعلق به  مطالعات انجام شده مشخص گردید که ایزوله
agr group III داراي توانایی بیشتري در تولید سندروم 

چنین مشخص گردید که  شوك سمی هستند و هم
تایی بیشتري در  داراي تواagr group Iهاي متعلق به  ایزوله

  .بروز اندوکاردیت و باکتریمی هستند
هاي  در این مطالعه تالش شده است تا ایزوله

استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از ناقلین سالم، بیماران و 
هاي غذایی شهر گرگان تعیین تیپ شوند و سپس  نمونه

هایی به منظور یافتن تیپ غالب در ناقلین سالم،  بررسی
هاي غذایی انجام شود و در صورت امکان  نهبیماران و نمو

هاي  بتوان رابطه میان نوع تیپ تعیین شده با برخی از مشخصه
  .فنوتیپی از قبیل تولید همولیزین و پیگمان را بررسی نمود

  
  مواد و روش

 ایزوله 194 تعداد تحلیلی-در این مطالعه توصیفی
 از 1391تا1388هاي  استافیلوکوکوس اورئوس بین سال

حاملین سالم شاغل در  ،) ایزوله85تعداد (مارانبی
هاي  و نمونه ) ایزوله58تعداد (هاي آموزشی  بیمارستان

شهر گرگان جداسازي شده بود، )  ایزوله51تعداد (غذایی 
در هر مورد ابتدا ایزوله در محیط . براي مطالعه استفاده شد

ن آگار خون دار و مانیتول سالت آگار احیا شد و براي اطمینا
هاي بیووشیمیائی استاندارد مثل رنگ   با تست،از خلوص

تست کواگوالز اسالیدي و  تست کاتاالز، آمیزي گرم،
. قرار داده شد مورد بررسی مجدد Dnaseاي و تست  لوله

اطالعات دموگرافیک بیماران و حاملین و نیز محل جدا 



                                                                      میثم حسن نژاد بی باالن و همکاران                                      …بررسی ارتباط بین تیپ هاي مختلف 

 4                                                                                                    1393 شهریور ،6 شماره ، هفدهمسال  اراك، پزشکی علوم دانشگاه ژوهشیپ علمی مجله

سازي از نمونه مواد غذائی در چک لیست تکمیل و وارد نرم 
  .گردید 16 نسخه  SPSSافزار

 استخراج با استفاده از روش : ژنومیDNAاستخراج 
گیري از نمک سدیم  فنل کلروفرم و بهره-لیزوزیم

 30( K ، پروتئیناز)میکرولیتر 300(  درصد2سارکوزین
 شرکت( انجام شد )میکرولیتر 5( RnaseA ،)میکرولیتر

  توسط فنل کلروفرم ایزوامیل الکل،DNAو ) فرمنتاز
  . )6(وفرم و اتانول سرد استخراج شدکلر

Agrایزوله با استفاده از روش 194 تمامی : تایپینگ PCR 
 .)7(بندي شدند  تیپ1و بر اساس پرایمر ذکر شده در جدول

براي هر تیپ یک  از آنجایی که چهار تیپ مد نظر بود،
 هر چهار رفتجفت پرایمر در نظر گرفته شد ولی پرایمر 

  .گروه مشابه است
  
  agrپرایمرهاي مورد استفاده براي تیپ بندي ژن .1دولج

 ژن اندازه محصول پرایمرها
PanF    5-ATG CAC ATG GTG CAC ATG C-3 

R   5-GTC ACA AGT ACT  ATA  AGC  TGC  GAT-3 
441-bp agr I 

R   5-TAT  TAC  TAA  TTG  AAA AGT GGC CAT AGC-3 575-bp agr II 
R   5-GTA ATG  TAA TAG CTT GTA TAA TAA TAC CCA G-3 323-bp agr III 

R   5-CGA TAA TGC CGT AAT ACC CG-3 659-bp agr IV 
  

 به حجم نهایی ی از طریق تهیه مخلوطPCR فرایند
  :انجام شد میکرولیتر که شامل موارد زیر است،25

میکرومول Taq DNApol،200واحد آنزیم  5/1
dNTP، 5  بافر میکرولیتر5/2، کلرید منیزیممیکرومول 

میکرومول از  1 استخراج شده و DNAمیکرولیتر از  5، 10×
برنامه . کار برده شده ب)  فرمنتازشرکت( هر کدام از پرایمرها
شامل مرحله واسرشت  به ترتیب PCRترموسایکلر براي 

به دنبال آن و   سانتی گراد درجه94 دقیقه در دماي 6اولیه 
  درجه94ه در دماي  ثانی45  واسرشت براي سیکل32

 56 دقیقه در دماي 1  به مدتاتصالمرحله  ،گراد سانتی
 72 ثانیه در دماي 70  به مدتو تکثیرگراد  سانتیدرجه 
 72 دقیقه در دماي 8و باالخره تکثیر نهایی گراد   سانتیدرجه
 از روش PCRبراي بررسی محصول  .گراد بود  سانتیدرجه

 استفاده شد و بعد درصد 5/1الکتروفورز بوسیله ژل آگارز 
از رنگ آمیزي در محلول اتیدیوم بروماید با دستگاه ژل 

 SPSS آنالیز اطالعات با نرم افزار ).7(داك مشاهده شد
  .دیگرد انجام کاي دو تست آماري  و 16نسخه 

به منظور بررسی : بررسی تولید همولیزین و پیگمان
ار خوندار ها بر روي محیط آگ تمامی نمونه تولید همولیزین،
چنین جهت بررسی تولید پیگمان،  هم .کشت داده شد

  .ها روي محیط نوترینت آگار کشت داده شد نمونه

  ها یافته
ها متعلق به  ها نشان داد که بیشتر ایزوله تنوع تایپ

agr group Iو بعد از آن )  درصد3/43( بودندagr group 

III )9/28درصد (، agr group II)7/22و )  درصدagr 

group IV )1/5ولی تفاوت آماري قرار دارد)  درصد 
  ).1شکل  ()<05/0p(داري در این مورد مشاهده نشد معنی

  

  
 agr چاهک یک تا چهـار بـه ترتیـب    PCRمحصول  .1شکل

group I تا IV، M : ،مارکرC :کنترل منفی  
  

هاي استافیلوکوکوس اورئوس  توزیع فراوانی تیپ
 مختلف بر حسب منبع جدا هاي  در ایزولهagrبر مبناي ژن 
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قسمت اعظم  در این مطالعه،. سازي با یکدیگر متفاوت بود
 و ) درصد9/52(هاي غذایی هاي جداشده از نمونه ایزوله

 بود در agr group Iمتعلق به )  درصد3/48(حاملین سالم
هاي جداشده از   در ایزولهagrکه فراوانترین تیپ  حالی

که  بودند agr group IIIمتعلق به )  درصد2/41(بیماران

در تمامی  .)>05/0p(دار بود این تفاوت از نظر آماري معنی
خود ه  کمترین فراوانی را ب agr group IVها  گروه

اختصاص داده است ولی در بین آنها فراوانی این تیپ در 
  ).2جدول( حاملین سالم از بقیه نیز کمتر بود

  
   ایزوله هاي مختلف بر حسب منبع جدا سازي درagrتوزیع فراوانی تیپ هاي ژن . 2جدول

  )درصد( تعدادکل  )درصد( تعدادagr IV  )درصد( تعدادagr III  )درصد( تعدادagr II  )درصد( تعدادagr I  محل جداسازي
  85)8/43(  6)1/7(  35)2/41*(  15)6/17(  29)1/34(  بیماران

  58) 9/29(  1)7/1(  16)6/27(  13)4/22(  28)3/48(  حاملین سالم
  51)3/26(  3)9/5(  5)8/9(  16)4/31(  27)9/52(  د غذاییموا

  194  10)1/5(  56)9/28(  44)7/22(  84)3/43 (  کل
  معنی دار بود*

  . به صورت معنی داري غالب بودagr group III،) غالب بودagr group I(درگروه بیماران بر خالف گروه حاملین سالم و موادغذایی
  

 که باکتري از  و نوع عفونت بالینیagrبین تیپ 
داري مشاهده  آن جدا شده بود، تفاوت آماري معنی

رفت در تمامی انواع  انتظار میطور که  همان. )<05/0p(نشد
ه ها بود ب  بیش از بقیه تیپ agr group IIIها شیوع عفونت

هائی که از کشت خون جدا شده بود که در این  جز نمونه
 5رد در برابر  مو6( بودIIIتر از تیپ   شایع Iمورد تایپ

هاي جدا شده از بیماران   ایزوله درصد50از طرفی ). مورد
  ).3جدول (، از عفونت ادراري جدا شده بودIVداراي تیپ 

  
  . استافیلوکوکوس اورئوس هاي جدا شده از بیمارانagrتوزیع فراوانی تیپ هاي ژن . 3جدول 

  کل  )درصد( تعدادagr IV  )درصد( تعدادagr III  )درصد( تعدادagr II  )درصد( تعدادagr I  نوع نمونه
  28  3)7/10(  11)3/39(  6)4/21(  8)6/28(  ادرار
  22  2)1/9(  10)5/45(  1)5/4(  9)9/40(  زخم
  16  1)2/6(  5)2/31(  4)25(  6)5/37(  خون
  19  0  9)4/47(  4)1/21(  6)6/31(  غیره
  85  6)5/7(  35) 7/43(  13)2/16(  26)5/32(  کل

  )p>0.05(اهده نشدتفاوت آماري معنی داري مش
  . غالب بودagr group I،در نمونه هاي جداشده از خون ...  در نمونه هاي جداشده از ادرار،زخم وagr group IIIبرخالف غالبیت 

  
 ایزوله استافیلوکوکوس اورئوس، 194از میان 

داراي توانایی تولید همولیزین در )  درصد62(نمونه120
 خون گوسفند رصد د5محیط جامد آگار خوندار حاوي 

 بیشترین  درصد70 با agr group IVبودند که در این میان
ها از خود نشان داد و پس  میزان تولید همولیز را در بین نمونه

 قرار دارد در حالی که  درصد4/65 با agr group Iاز آن 
agr group II کمترین میزان تولید همولیز  درصد5/54 با 

داري بین نوع  وت آماري معنی اما تفادادرا از خود نشان 
و تولید یا عدم تولید همولیزین مشاهده  agrگروه 

  ) 4جدول.()<05/0p(نشد

  
ــین نمونــه هــاي  .4جــدول ــد همــولیز  ب ــع فراوانــی تولی توزی

  استافیلوکوکوس اورئوس
 عدم تولید همولیز agrگروه 

  )درصد(تعداد
 تولید همولیز

  )درصد(تعداد
  کل

agr group I )6/34 (29  )4/65(55  84  
agr group II  )5/45(20  )5/54(24  44  
agr group III  )3/39(22  )7/60(34  56  
agr group IV  )30 (3  )70(7  10  

  194  120)62(  74) 38(  کل
  )p>0.05(تفاوت آماري معنی داري مشاهده نشد

 بیشترین همولیز و نمونه هاي متعلق agr group IVنمونه هاي متعلق به 
  . کمترین همولیز را نشان دادندagr group IIبه 
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 ایزوله استافیلوکوکوس اورئوس، 194از میان 
قادر به تولید پیگمان بودند که در )  درصد6/54(نمونه106

 بیشترین میزان  درصد3/64 با agr group III این میان 
ها از خود نشان داد و پس از آن  تولید پیگمان را در بین نمونه

agr group IV قرار دارد در حالی که صد در60 با agr 

group I کمترین میزان تولید پیگمان را از  درصد6/47 با 
داري بین نوع گروه  داد اما تفاوت آماري معنیخود نشان 

agr و تولید یا عدم تولید پیگمان مشاهده 
  .)5جدول ()<05/0p(نشد

  
توزیع فراوانی پیگمانتاسیون بین نمونه هاي .5جدول

  ورئوساستافیلوکوکوس ا
 عدم تولید پیگمان agrگروه 

  )درصد(تعداد
 تولید پیگمان

  )درصد(تعداد
  کل

agr group I )4/52(44  )6/47(40  84  
agr group II  )5/45(20  )5/54(24  44  
agr group III  )7/35(20  )3/64(36  56  
agr group IV  )40(4  )60(6  10  

  194  106)6/54(  88)4/45(  کل
  )p>0.05(مشاهده نشدتفاوت آماري معنی داري 

 بیشترین میزان تولید پیگمان و agr group IIIنمونه هاي متعلق به 
  . کمترین میزان را نشان دادندagr group Iنمونه هاي متعلق به 

  
   بحث

استافیلوکوکوس اورئوس یکی از عوامل اصلی 
این  .هاي کسب شده از اجتماع و بیمارستان است عفونت

ور میکروبی انسان است که مسئول باکتري یکی از اعضاي فل
 کورك، ها از قبیل آبسه زیرجلدي، رنج وسیعی از عفونت

 سندروم شوك سمی، سندروم پوست برهنه، کفگیرك،
  .سپسیس و پنومونی است

بندي   مبناي طبقهagrدر این مطالعه، مجموعه ژنی 
اولین بار دفور و . استافیلوکوکوس اورئوس قرار گرفته است

 در آمریکا از این روش براي 2000ر سال  د)8(همکاران
ها استفاده کرد و نشان  بندي استافیلوکوکوس اورئوس طبقه

 I ،II ، III توان این باکتري را به چهار گروه دادند که می
 1 در این مطالعه تیپ  agrترین تیپ شایع. تقسیم کرد IVو

 در مطالعات انجام شده قبلی نیز agr group Iغالبیت . بود
هده شده بود، براي مثال در مطالعه شوپسین و مشا

 بیشترین میزان را در  درصد42 با agr group I )7(همکاران
هاي جداشده از کودکان و والدین شان دارا بود و  بین ایزوله

 ایزوله 192 از میان )9(در مطالعه وان لی و همکاران
 agr group Iمتعلق به  درصد71استافیلوکوکوس اورئوس،

 212 از )10(و در مطالعه نجارپیرایه و همکارانبودند 
در مطالعه  .بودند agr group I متعلق به  درصد1/55ایزوله،

 در تایلند انجام )11(اخیر که توسط ایندراواتانا و همکاران
 بیشترین فراوانی را در  درصد7/58 با agr group Iگرفت،

  .ها از خود نشان داد بین سایر گروه
هاي جدا شده از مواد  ر ایزولهترین تیپ د شایع

 بود ولی در 1غذائی و حاملین سالم نیز همین تیپ 
داري   به صورت معنی3هاي جدا شده از بیماران تیپ  ایزوله

 در تونس بر )12( و همکارانبوباکردر مطالعه  .غالب بود
 7/15هاي جدا شده از بیماران، مشخص شد که  روي ایزوله

ها   ایزوله درصدagr group I ، 5/3ها متعلق به   ایزولهدرصد
ها متعلق به   ایزوله درصدagr group II ،3/40 متعلق به  

agr group IIIچنین در مطالعه اخیري که  هم . هستند
هاي جدا   در تایوان بر روي ایزوله)13(توسط چن و همکاران

  درصد74 با agr group I شده از بیماران، مشخص شد که
  .وانی بودداراي بیشترین فرا

دهد  مطالعاتی که براین اساس انجام شده نشان می
 با نوع خاصی از بیماري مرتبط agrهاي  که بعضی از تیپ
 در مطالعه خود در آمریکا )1(و همکاران است مثال جارود

هاي استافیلوکوکوس اورئوس مولد  ایزوله نشان داد که
 هستند و agr group III متعلق به سندروم شوك توکسیک

 agrمتعلق بهسندروم فلسی شدن پوست هاي مولد  سویه

group IVدر )12(چنین بوباکر و همکاران هم . هستند 
 agr group IIIهاي متعلق به مطالعه خود نشان داد که ایزوله

هاي متعلق به  هاي غیرتهاجمی هستند و ایزوله عامل عفونت
agr group I عامل عفونت تهاجمی به خصوص باکتریمی 

 در مطالعه اخیري که توسط راسموسن و .هستند
 agrمشخص گردید که  سوئد انجام شد،  در)14(همکاران

group IIهاي مهاجم و   اغلب از بیماريagr group III 
  .هاي حاملین جداشده است بیشتر از نمونه
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هاي جدا شده از کشت خون در سایر  به جز ایزوله
 غالب بوده agr group IIIهاي جدا شده از بیماران  ایزوله
آیا این یافته نشان دهنده آن است که قدرت . است

 agr زائی یا تهاجم استافیلوکوکوس اورئوس تیپ  بیماري

group III ها تفاوت دارد یا این پدیده اتفاقی  با سایر تیپ
تر در   براي یافتن پاسخ این سئوال انجام مطالعات وسیع؟است

هاي  ز عفونتهاي جدا شده ا استافیلوکوکوس اورئوس
چنین مقایسه  گردد، هم  پیشنهاد میagrمختلف و تعیین تیپ 

هاي  هاي جدا شده از بیماري فاکتورهاي ویروالن در ایزوله
  .تواند به درك بهتر این مطلب کمک نماید مختلف نیز می

هاي استافیلوکوکوس اورئوس جدا  در بین ایزوله
با  agr group Iشده از مواد غذایی موجود در این پژوهش،

 داراي بیشترین فراوانی بود در حالی که در  درصد9/52
هاي غذایی از قبیل  معدود مطالعات انجام شده بر روي نمونه

 ایزوله 86 که بر روي )15(مطالعه ممتاز و همکاران
استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از شیر انجام گرفت، 

ن  بیشترین میزان را در بیagr group IIمشخص شد که 
این نتایج نشان دهنده آن است که .  داراستagrهاي  گروه

هاي جداشده از مواد غذایی   در بین ایزولهagrتنوع تیپ 
 مختلف متفاوت است و نوع ماده غذائی، نحوه نگهداري،

تواند بر نتیجه  هاي انجام شده بر آن و عوامل دیگر می پروسه
  .نهایی تاثیر گذار باشد

هاي   ایجاد همولیز در ایزولهتوزیع فراوانی توانایی
از بقیه بیشتر بود به این معنی  agr group IVمتعلق به گروه 

ایزوله ) درصد70 (7 ایزوله متعلق به این گروه 10که از 
هاي متعلق  همولیز مثبت بودند در حالی که این رقم در ایزوله

ها   بوده و کمتر از سایر گروه درصدagr group II 5/54به 
داري بین توانایی ایجاد  ولی ارتباط آماري معنیباشد  می

مطالعه .  وجود نداردagr همولیز در آگار خوندار و گروه
مشابهی براي مقایسه با نتایج حاصل از این پژوهش یافت 
نشد ولی تنها نتیجه قابل ذکر در این مورد این است که 

هاي استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از  تمامی ایزوله
 بودند، توانایی تولید agr group IVکه متعلق به بیماران 

گر فعال  همولیز را از خود نشان دادندکه ممکن است نشان

تر آنها در  هاي استافیلوکوکی و بیان مناسب بودن همولیزین
  . باشدagrاین گروه 

قادر به )  درصد6/54(نمونه106در این پژوهش، 
 3/64 با agr group IIIتولید پیگمان بودند که در این میان 

ها از خود  بیشترین میزان تولید پیگمان را در بین نمونه درصد
 کمترین  درصد6/47 با agr group Iنشان داد در حالی که 

میزان تولید پیگمان را از خود نشان داد اما مطالعه مشابهی 
براي مقایسه با نتایج حاصل از این پژوهش یافت نشد ولی 

ین مورد این است که اکثر تنها نتیجه قابل ذکر در ا
هاي استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از بیماران که  ایزوله

 بودند، توانایی تولید پیگمان را از agr group IIIمتعلق به 
   .خود نشان دادند

 ایزوله 194چنین در این مطالعه همه  هم
استافیلوکوکوس اورئوس مورد بررسی با این روش قابل 

.  یکی از این چهار گروه  قرار گرفتندبندي بودندو در تایپ
 در بسیاري از مطالعات قبلی از جمله agr group IVاگرچه 

 )9( و وان لی و همکاران)7(مطالعات شوپسین و همکاران
 agr groupما در این مطالعه توانستیم  تشخیص داده نشد،

IVهاي زخم،خون و ادرار تشخیص دهیم  را از بین نمونه.  
  

  نتیجه گیري
ها استفاده از آنها  بندي باکتري ی از اهداف تیپیک

خصوص در درك اپیدمیولوژي ه نوان مارکر ردیابی به عب
 تایپینگ و سایر agrروش  هاي عفونی است که بیماري

 PFGE,MLST تایپینگ و spa, coaها از قبیل  روش
ها  توانند ابزار مناسبی براي ردیابی ملکولی استافیلوکوك می

  . هاي بیمارستانی باشندoutbreakویژه در ه ب
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