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 مقاله پژوهشی  

 حیتنفس و تلق لهیکند و قادر است به وسیم یاست که در خاک زندگ یهواز یهاستینومایگروه از اکت نیتراز مهم یکی اینوکارد مقدمه:

 قیو دق عیسر یهاروش نیاز بهتر یکی یمولکول یهارا به وجود آورد. روش سیوزیبه بدن انسان وارد شود و عفونت نوکارد کیترومات
گونه نیترمهم قیو تفر صیدار در تشخسه ژن خانه یابیمطالعه ارز نیا باشد. هدف ازیها میگروه از باکتر نیو افتراق ا ییشناسا یبرا
 بود.  اینوکارد یها

شد.  افتیدر یاز بانک ژن ایده گونه نوکار یبرا hsp65و  16S rRNA ،gyrB یهاژن ی، ابتدا توالیمقطع مطالعه نیدر ا :روش

 تیمنتقل شد و در نها MEGAدند، سپس اطالعات به برنامه ش فیهم رد jPhyditو  AL16S یهاافزارها به کمک نرم یسپس توال
 طور جداگانه رسم شد.ه ب hsp65و  16S rRNA ،gyrB یهااز ژن کیبراساس هر  کیلوژنتیدرخت ف

 یهاها گونهژن نینشان داد که همه ا hsp65و  16S rRNA ،gyrB یهاحاصل از ژن کیلوژنتیدرخت ف لیتحلوهیتجز :نتایج

 باشد.یم ایگونه نوکارد کیلوژنتیروابط ف میترس یبرا نهیگز نیبهتر gyrBژن  نیدادند. همچن صیتشخ را اینوکارد

دار به طور همزمان چند ژن خانه ستیبایم اینوکارد یهاگونه حیو افتراق صح ییشناسا یبراساس پژوهش حاضر، برا :گيري:نتيجه

 شود.مطالعه 
 

   16S rRNAک،یتلوژنیف لیو تحل هیتجز ا،ینوکارد ها:كليد واژه
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 مقدمه 
 یاکناد رشاد، شااخه    یهاا یبااکتر  ،(Nocardia) اینوکارد

ند هسات  یفاسات نساب   دیو اس یاجبار یشکل گرم مثبت، هواز
 یطا یساکن منابع مح یهواز یهاستینومایاکت ریکه همانند سا

و مادفو  در   جاتیآب، خاک، ذرات گارد و بباار، سابز    لیاز قب
هاا در  یدساته از بااکتر   نیا [. ا1-3] باشندیحال فساد و هوا م

قرار دارند و از شااخه   (Nocardiaceae) اسهیخانواده نوکارد
 ساتالس ینومایراساته اکت اناد و در  مشتق شده اسهیباکتر نهیکور
(Actinomycetales ) یهااا[. گونااه3] رناادیگیقاارار ماا 

 ،یجلاد  ،یمغز یهاآبسه ،یتنفس یهاقادرند تا عفونت اینوکارد
و  یپزشااک زاتیااکاتاااتر و تجه یهاااعفوناات ،یلنفاااو-یجلااد

افاراد   یو حت یمنیستم ایمبتال به نقص س مارانیمنتشره را در ب
از انتقال انسان  ی[. تاکنون شواهد2،3] به وجود آورند زیسالم ن

 ی[؛ ولا 4] مشاهده نشده است ییاینوکارد یهابه انسان عفونت
گوناه  یجداسااز  ناه یمتعدد در زم هایبا توجه به وجود گزارش

 نیامروزه اعتقاد بر ا هامارستانیب یطیاز منابع مح اینوکارد یها
و خااک   یموجاود در مناابع آبا    ایا نوکارد یهاا وناه است که گ

یبه حساب ما  ییاینوکارد یهاعفونت یاصل أها منشمارستانیب
خاص همچاون   طیشرا یدارا مارانیرابطه ب نیدر ا [.1-4] ندیآ
 وند،یکنندگان پافتیها، دریسرطان ،یمنیا ستمینقص س مارانیب

 افاراد  ،یمنا یا ساتم یسرکوب کننده س یکنندگان داروهامصرف
 Human) یاکتساااب سااتمینقااص س روسیااآلااوده بااه و

Immunodeficiency Virus)مبتال  مارانیها، بیابتی، د
 یهامراقب عفونت شتریب ستیبایم یسمیرومات یهابه عفونت
 زیکارآمد ن یمنیا ستمیس یباشند هر چند افراد دارا سینوکاردوز
 [.2،3] باشندیها مصون نمعفونت نیاز گزند ا
ک توسااط دامپزشاا 1888بااار در سااال  نیاولاا یباارا ایاانوکارد
از گاو  (Edmond Nocard) به نام ادموند نوکارد یفرانسو

ساال بعاد    کیا شاد؛   ی( جداسااز تیا مبتال به مشمشه )لنفادن
 ایا و باه عناوان نوکارد   یرا جداساز سمیکروارگانیم نیا زانیترو

گاازارش از  نیکاارد. دو سااال بعااد، اولاا یگاارارنااام کاینیفارساا
منتشار   نگار یاپ توسط یانسان ینیاز نمونه بال اینوکارد یجداساز

گوناه   کی ییرا به تنها دسیآستروئ ای[. در ابتدا نوکارد3،4] شد
بار   و همکااران  Wallaceمطالعات یاما ط ؛کردند یفرض م

 یهاا جادا شاده از نموناه    یاینوکارد زولهیهفتاد و هشت ا یرو
 یمقاومات آنتا   یالگاو  6 یبااکتر  نیا مشاهده شد که ا ینیبال
 شارفت یبعد باا توجاه باه پ    یهامتفاوت دارد؛ در سال یکیوتیب

 یبناد علم در طبقه نیا گاهیو مشخص شدن جا یعلوم مولکول
ماورد   قیشش گروه به طور دق نیاز ا کیها هر سمیکروارگانیم

 یمولکاول  یقرار گرفتند؛ امروزه طبق مطالعات تاکسونوم یبررس
 کیا  صاورت باه   دسیآساتروئ  ایمشخص شده است که نوکارد

مقاومات   یالگاو  بیا گروه باه ترت  نیا یباشد و اعضایگروه م
نوکاردیاا  -1: بیا باه ترت ارائه شده توساط واسس   یکیوتیبیآنت

کماااپلکس -2(، Nocardia abscessusآبسساااوس )
 Nocardiaپااااائوکیورانس )-نوکاردیااااا برویکاتنااااا 

brevicatena-paucivorans complex ،)3-
( که Nocardia nova complexکمپلکس نوکاردیا نوآ )

، Nocardia nova ،Nocardia veteranaشااامل: 
Nocardia africana  وNocardia kruczakiae ،

 Nocardiaکماااپلکس نوکاردیاااا ترانسوالنسااایس )  -4

transvalensis complex   :کاه شاامل )Nocardia 

transvalensis sensu stricto ،Nocardia 

wallacei  وNocardia blacklockiae 5-  کماپلکس
( و نوکاردیااا Nocardia farcinicaنوکاردیااا فارسااینیکا )

نوکاردیااا  -6( و Nocardia asteroidesآسااتروئیدس )
( Nocardia cyriacigeorgicaسیریاسااایججورجیکا )

 یهاا تسات  هیا بار پا  اینوکارد یهاگونه ییشناسا. [5،3] هستند
 بهمقاومت  ون،یگرم و کان یزیآمرنگ ،یکلن یمرسوم مورفولوژ

 هااادراتیااکربوه هیااتلااف، تجزمخ یرشااد در دماهااا م،یزوزیاال
(Carbohydrates)نی، کاااااازئ (Casein)، نیگااااازانت 
(Xanthine)، نیپاااااااااوگزانتیه (Hypoxhanthine)، 

 نیو ژستااا( Adenine) نیآدنااا ،(Escoline) نیاساااکول
(Gelatine)  دیو اسااااتفاده از اسااااتام (Acetamide)  و
ماوارد   یو در برخا  نهیبر، پر هزابلب زمان (Citrate) تراتیس
 یباا روش هاا   سهیدر مقا یمولکول یهاکننده است؛ روش جیگ

ترند و قادرند با صاحت و  عیسرو  نهی)مرسوم( کم هز کیپیفنوت
و افتراق دهناد؛   صیرا تشخ اینوکارد یهاگونه یدقت قابل قبول
تاوان  یم اینوکارد ییدر شناسا جیرا یمولکول یهااز جمله روش

 16S rRNA-restriction fragment: یهااابااه روش

length polymorphism (RFLP) ،hsp65-RFLP  و
، 16S rRNA ،hsp65 هااایتااوالی یااابی بااا اسااتفاده از ژن

gyrB  وsodA 16هر چند ژن  [.2،3]  اشاره کردS rRNA  
هاا  سام یکروارگانیم ییشناساا  یبارا  دیژن کاند نیبه عنوان اول
و  یانتقال افقا  ،یچون تنو  تصادف یاما عوامل ؛شودیشناخته م

ژن را با چاالش رو باه رو    کی هیبر پا ییها شناساژن یبینوترک
-Multi) کیتکن  مشکل نیحل ا یکرده است. دانشمندان برا

Locus Sequence Analysis) MLSA   شاانهادیرا پ 
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چند ژن به طور همزمان مورد مطالعه  کیتکن نیا یاند؛ طکرده
 [.6] رندیگیقرار م

باه   ایا نوکارد یهاا گوناه  قیق دقو افترا ییکه شناسا ییآنجا از
 یبناد و طبقه ییدانش در خصوص شناسا یو ارتقا شتریدرک ب
مطالعاه باا    نیا لرا ا ؛کندیکمک م ییایپاتوژن نوکارد یهاگونه

و  16S rRNA ،hsp65 یهاااعملکاارد ژن سااهیهاادف مقا
gyrB آمد. لبه عم اینوکارد یهاو افتراق گونه ییدر شناسا 

  

 روش
گونه  gyrBو  16S rRNA ،hsp65 یهاژن یتوال افتیدر
 NCBI ینظر از بانک اطالعاتمورد اینوکارد یها

نظار بارای ده   های ماورد توالی ژن ابتدادر این مطالعه مقطعی، 
گونه پاتوژن نوکاردیا را از بانک ژنی موجود در بانک اطالعااتی  

NCBI (  :بااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه آدرس

https://www.ncbi.nlm.nih.gov)  شاااااکلباااااه 
FASTA هاای انتخااب   ت شد. سزم به ذکر است گوناه دریاف

 Nocardia)شده برای این مطالعه شامل: نوکادیاا آبساوس   

abscessus) نوکاردیاااااا برویکاتناااااا ،(Nocardia 

brevicatena) نوکاردیاااا ناااوآ ،(Nocardia nova) ،
، نوکاردیاااا (Nocardia veterana)نوکاردیاااا وتراناااا  

 Nocardia transvalensis sensu)ترانسوالنسایس  

stricto)   نوکاردیاا واسساه ای ،(Nocardia wallacei) ،
، نوکاردیااا (Nocardia farcinica)نوکاردیااا فارسااینیکا 

، نوکاردیااااا (Nocardia asteroides)آسااااتروئیدس 
و  (Nocardia cyriacigeorgica)سیریاساایججورجیکا 

بودناد   (Nocardia brasiliensis)نوکاردیا برزیلینسایس  
 (.1)جدول 

 

 هاهاي نوكاردیا مورد مطالعه قرار گرفته به همراه شماره دسترسی آن: فهرست كامل گونه1جدول  

 
 

 ها و رسم درخت فيلوژنتيکتجزیه و تحليل داده
های دریافت شده به طور جداگانه برای هر ژن توسط نرم توالی
)نرم افزاری بیوانفورمااتیکی باا راباط کااربری      jPhydit افزار

افزار امکان پردازش بیشتر و حادس  باشد که در این نرمجاوا می
هام ردیاف   پریر است( امکان rRNAدر مورد ساختار دوم ژن 

(Alignment) .سپس به منظور بررسی کارایی هر ژن  شدند
های نوکاردیا بار اسااس هار ژن باه     در شناسایی و افتراق گونه

طااور جداگانااه درخاات فیلااوژنتیکی بااا اسااتفاده از آزمااون     
Neighbor-joining  و بااا روشK2P (Kimura 2-

Parameter model)  عااادد و همچناااینbootstrap 
افازار  توساط نارم   Replication 1000محاسابه شاده باا    

MEGA5 هاا و روش  رسم شد؛ سزم به ذکر است که آزمون
هاای فیلاوژنتیکی ایان مطالعاه براسااس      های ترسیم درختچه

هاای مرجاع   می گوناه ومطالعه و بررسی جامع مقاست تاکساون 
شناسای  ها و مجالت معتبر میکروبنوکاردیای موجود در پایگاه

 .[6،7] انتخاب شد
 

 ایج نت
دریافت شده برای هر یاک از گوناه    16S rRNAتوالی ژن 

هاا در  مایکوبااکتریوم  signatureهای نوکاردیا از نظر وجاود  
224-139 (G-C ،)843 (C ،)(، U-A) 70-98هاای  موقعیت
1021-1008 (C-G ،)1189 (C ،)1244-129 (C-G و )
1329-1308 (C-G بررسی و تأیید شادند ) [4]   ؛ ساپس بارای

طور جداگانه درخت فیلوژنتیاک )شاکل  ه ها باین ژن هریک از
هاای فیلوژنتیاک   ( رسم شد. با توجه به نتایج درخات 1-3های 
توان نتیجاه گرفات کاه هار ساه ژن      های نوکاردیایی میگونه

 16S rRNA hsp65 gyrB گونه

Nocardia abscessus     JN041494.1 JN041731.1     JN041257.1 

Nocardia brevicatena     NR_115829.1 JN041825.1     JN041351.1 

Nocardia nova JN041648.1 JN041885.1     JN041411.1 

Nocardia veterana     KT933508.1 KT933622.1     KM194604.1 

Nocardia transvalensis sensu stricto     JN041524.1     JN041761.1     JN041287.1 

Nocardia wallacei     JN041527.1 JN041764.1 JN041290.1 

Nocardia farcinica     KR265259.1     KR068705.1     KR068685.1 

Nocardia asteroides     NR_115826.1     DQ223863.1     JN041222.1 

Nocardia cyriacigeorgica     NR_041857.1 AY756522.1     JN041323.1 

Nocardia brasiliensis     NR_119106.1     JN041772.1     JN041298.1 
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16S rRNA ،hsp65  وgyrB هاای نوکاردیاا   قادرند گونه
که تکامال و بررسای    را تشخیص و افتراق دهند؛ اما در صورتی

 gyrBنظار باشاد واضاح اسات کاه ژن      ط خویشاوندی مدرواب

بهتر عمال   hsp65و  16S rRNAهای نسبت به سایر ژن
 کرده است.

 

 

 16S rRNAهاي نوكاردیا براساس ژن درخت فيلوژنتيک گونه :1 شکل

 

 

 

 hsp65هاي نوكاردیا براساس ژن درخت فيلوژنتيک گونه :2 شکل

 

 
 gyrBنوكاردیا براساس ژن  هايدرخت فيلوژنتيک گونه: 3شکل 
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هاای  گونه 16S rRNAژنتیک بر پایه ژن ورطبق درخت فیل
نوکاردیا فارسینیکا و سیریاسیججورجیکا با هم در یک شاخه قرار 

های نوکاردیا آبسساوس و آساتروئیدس نیاز در    اند و گونهگرفته
های نوکاردیاا  که گونه یک شاخه مجزای دیگر هستند حال آن

فارسینیکا به لحاظ ژنتیکی بیشاترین شاباهت را   آستروئیدس و 
نیز به اشتباه نوکاردیا آستروئیدس را در کنار  hsp65دارند؛ ژن 

ایان   gyrBکاه ژن   نوکاردیا برویکاتنا قرار داده است در حالی
بنادی کارده اسات.    دو گونه را به درستی در یک شااخه دساته  

زای دو عضااو مهاام بیماااری   16S rRNAهمچنااین ژن 
نوکاردیا نوآ )نوکاردیا نوآ و نوکاردیا وترانا( را به اشتباه  کمپلکس

سات کاه ژن  ا ها قرار داده است این در حالیدر کنار سایر گونه
اعضای کپلکس نوآ را به درستی و باا   gyrBو  hsp65های 
اند. مورد بعاد  باسیی تشخیص داده bootstrap valueعدد 

و  16S rRNAهاای  اینکه نوکاردیا آبسسوس بر اسااس ژن 
hsp65 های نوکاردیا آساتروئیدس، نوکاردیاا   به ترتیب با گونه

اما در بررسی درخات   ؛برازیلینسیس و فارسینیکا در ارتباط است
نوکاردیاا آبسساوس باا     gyrBروابط فیلوژنتیک حاصل از ژن 

های آستروئیدس و فارسینیکا به طور مشاترک یاک نیاای    گونه
های نوکاردیا دیکی روابط بین گونهاند؛ با توجه به نزواحد داشته

 gyrBآیاد تحلیال ژن   آستروئیدس و فارسینیکا باه نظار مای   
هاای نوکاردیاا   نسبت به خویشاوندی نوکاردیا آبسسوس و گونه

باشااد. تار مای  تار و صاحیح  آساتروئیدس و فارساینیکا محتمال   
 gyrBتاوان دریافات ژن   همچنین در نگاه کلی به تصاویر می

هاای  گوناه  hsp65و  16S rRNAای هنسبت به سایر ژن
تاری  هاای مطماجن   bootstrap valueنوکاردیا را با اعداد 
 افتراق داده است. 

 

 گيريبحث و نتيجه
هاای باالینی   گونه مختلف نوکاردیا از نموناه  30کنون بیش از تا

. در ایاان میااان اعضااای کمااپلکس [7] جداسااازی شااده اساات
های انسان هستند که به ترین پاتوژننوکاردیا آستروئیدس شایع

. [8] شوندهای بالینی جداسازی و گزارش میطور شایع از نمونه
 88/1های نوکاردیوزیس در کشور ایران به میزان شیو  عفونت

منتشره شده از  هایطبق گزارش. [4] درصد گزارش شده است
هاای نوکااردیوزیس انساانی در    آمریکا شصت درصد از عفونات 

؛ در این میان نسابت  افتدمیایمنی اتفاق بیماران نقص سیستم 
هاای  های نوکاردیا در مردان سه برابر زنان است. عفونتعفونت

عفونات   قبیال تواند با اشکال مختلفای از  نوکاردیا در انسان می
های ریوی، عفونت جلادی،  های ریوی، لزیونهای ریوی، آبسه

وی، های منتشره مغزی، کلیهای پوستی، عفونتسلولیت، اولسر
نمایاد. بررسای   ها، قلاب و چشام باروز مای    مفاصل و استخوان
دهد که نورکاردیوزیس ریوی با میزان شایو   مطالعات نشان می

باشاد؛  های نوکاردیوزیس مای ترین اشکال عفونتاز شایع 64%
(، سیساتم  %28هاای جلادی )  های ریوی، عفونتپس از عفونت

ی مانناد  هاای تجهیازات پزشاک   (، عفونت%19اعصاب مرکزی )
های مصنوعی قلاب، کباد، طحاال و باده     کاتاتر، چشم، دریچه

 های بعدی شیو  قرار دارناد های فوق کلیوی و تیروئید در رتبه
 %50ا اختصاااص دادن باایش از . نوکاردیااا آسااتروئیدس باا[10]

تارین گوناه   هاای انساانی شاناخته شاده    عفونات  هاای گزارش
پاس نوکاردیاا   آیاد،  نوکاردیایی پاتوژن انسانی باه حسااب مای   

هااای نوکاردیااا برازیلینساایس، نوکاردیااا   آسااتروئیدس گونااه 
آبسسااوس، نوکاردیااا سیریاساایججورجیکا، نوکاردیااا فارسااینیکا، 
نوکاردیااا نااوآ، کمااپلکس نوکاردیااا ترانسوالنساایس، کمااپلکس 
نوکاردیا نوآ، نوکاردیا سودوبرازیلینسیس و نوکاردیا وترانا نیاز از  

. در ایااست  [11] انساانی هساتند  هاای پااتوژن   ترین گونهمهم
بار   2004-1995هاای  ای که باین ساال  متحده آمریکا مطالعه

بیمار مبتال به عفونات نوکااریوزیس صاورت گرفات      765روی 
هاای نوکاردیاایی جادا شاده از     تارین گوناه  نشان داد که شایع

 ا(، نوکاردیا %28هاای نوکاردیاا ناوآ )   بیماران باه ترتیاب گوناه   
( و نوکاردیااا %14نوکاریااا فارسااینیکا )  (،%14برازیلینساایس )

 .[12] ( بودند%13سیریاسیججورجیکا )
هااای ویروساای، هااای نوکاردیااایی ابلااب بااا عفونااتعفوناات  

مایکوپالسما، قارچ، سل و تومورهای بدخیم اشتباه گرفتاه مای  
؛ عدم اختصاصیت تصاویر رادیولوژیاک، تظااهرات   [13،4] شوند

آمیزی اسید فاست و سی )رنگشنابالینی و خصوصیات میکروب
هاای ساریع  های نوکاردیا و مایکوباکتریومکند رشد بودن( گونه

باشد جادای از  ترین دسیل اشتباه در تشخیص میالرشد از مهم
هااای نوکاردیااا بااا اسااتفاده از روش کااه شناسااایی گونااه ایاان

موارد منجر به اشاتباه   %37بیوشیمیایی مرسوم خود در بیش از 
. با این وجود با توجه باه متفااوت   [14،8] گرددیدر تشخیص م

های آنتی بیاوتیکی گوناه هاای نوکاردیاا،     بودن الگوی مقاومت
مطالعات اپیدمیولوژیکی و شناسایی صحیح عامال عفونات و در   
نتیجه آن تجویز رژیم درمانی مؤثر، یکی از مهم تارین رساالت  

هاای  هاای تشاخیص طبای شناساایی عفونات     های آزمایشگاه
هاای مولکاولی   . روش[15،2] اردیایی تا سطح گوناه اسات  نوک

ها در تشخیص چنین عفونات هاایی باه    ترین ابزاریکی از مهم
های محافظات  آیند؛ در این میان تعیین توالی قسمتحساب می
و  16S rRNAهااای دار )ماننااد ژنهااای خانااه شااده ژن

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jh

bm
i.i

r 
on

 2
02

3-
05

-2
3 

] 

                               5 / 8

http://jhbmi.ir/article-1-189-en.html


  كيخا  هاي نوكاردیاتجزیه و تحليل روابط فيلوژنيک گونه

 

310                       312-305 ):4(4; 2018 Informatics Biomedical and Health of Journal 

 

hsp65های تشاخیص مولکاولی   ترین روش( یکی از پرکاربرد
ست که مطالعات مولکولی صورت گرفتاه در  ا هارگانیسممیکروا

های نوکاردیا ثابت کرده است کاه  زمینه شناسایی و افتراق گونه
کمی متغییر تار   16S rRNAدر مقایسه با ژن  hsp65ژن 
در شناسایی  16S rRNAلرا علی ربم کاربرد وسیع ژن  ؛بوده

و افتاراق  ها، این ژن توانایی شناساایی  مولکولی میکروارگانیسم
 و همکاران Rudramurthy .های نوکاردیا را نداردکامل گونه
ای به منظور مقایسه قادرت تشاخیص و افتاراق ژن    در مطالعه
هااای در خصااوص گونااه  hsp65و  16S rRNAهااای 

در مقایساه باا ژن    hsp65نوکاردیا دریافتند کاه عملکارد ژن   
16S rRNA   پاور و  . طای مطالعاه صاالحی   [8] بهتار اسات

های بالینی ایزوله نوکاردیا جداشده از نمونه 46برروی  رانهمکا
کشورمان مشخص شد که تجزیه و تحلیل روابط فیلوژنتیک بر 

 16S rRNAنسبت به ژن  secA1و  gyrBپایه ژن های 
 16Sهاای  تر اسات. همچناین مطالعاه همزماان ژن    مطلوب

rRNA ،gyrB  وsecA1  بهترین نتیجه ممکن را به همراه
ای دیگار در  در مطالعاه  همکااران و  McTaggart. [6] داشت

ایزوله بالینی نوکاردیا دریافتند که  190زمینه شناسایی و افتراق 
هاای  با اساتفاده از ترکیاب ژن    MLSAبه کارگیری تکنیک 

gyrB-16S rRNA-secA1  بهترین نتیجه ممکن را مای
منتشار شاد،    Takedaای کاه توساط   طبق مطالعه. [16] دهد

گونه  16S rRNAدر مقایسه با  gyrBکه ژن مشخص شد 
 دهاد های نوکاردیا را بادقت باستری تفکیاک و تشاخیص مای   

 gyrBهاای  در یک مطالعه قدرت تشخیص و تفریق ژن .[17]
هاای نوکاردیاا ماورد سانجش قارار      در افتراق گوناه  rpoBو 

ایزولاه باالینی نوکاردیاا از نظار      119گرفت؛ طی ایان مطالعاه   
مااورد  gyrBو  rpoBق توسااط ژن هااای تشااخیص و افتاارا

بررسی قرار گرفتند که با توجه به نتایج ایان مطالعاه مشاخص    
به تنهایی یک ژن قدرتمناد در شناساایی و    gyrBشد که ژن 
 .[18] باشدهای نوکاردیا میافتراق گونه

، حجام  cladeچناد   Bootstrap valueپایین بودن اعداد   
ترین ابهامات و نواقص از مهمهای مورد مطالعه کم تعداد توالی

هاای  تارین گوناه  مطالعه حاضر بود؛ هر چناد ساعی شاد شاایع    
هایی که بیشاترین  های بالینی و گونهنوکاردیا جدا شده از نمونه

اشتند انتخاب شوند، با این حال با توجاه باه   دشباهت ژنومی را 
های نوکاردیوزیس نیازمند که جداسازی و تشخیص عفونت این

باشد و این اساتاندارد  ها و شرایطی خاص میری روشبه کارگی
شناسای رعایات مای    های بالینی میکروبها در کمتر آزمایشگاه

هاای شناساایی نشاده و باه طاور کلای       گونه عفونات  شود این
 باشد.ها محدود میاطالعات در خصوص این خانواده از باکتری

دیاا  هاای نوکار به طور کلی به منظور شناسایی مولکاولی گوناه  
 16Sداری همچاون:  های خانههای موجود، ژنبهترین گزینه

rRNA ،rpoB ،hsp65 ،gyrB  وsecA1 باشاند؛ باا   می
هاا باه   توجه به اینکه نتایج حاصل از بررسی هر یک از این ژن

لرا مطالعه همزمان بیش از  ؛طور مستقل با نواقصی همراه است
 هد.  دتری را ارائه میدار نتیجه کاملیک ژن خانه
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Introduction: Nocardia is one of the most important aerobic actinomycetes that lives in soil and can 

enter the human body by inhalation and traumatic inoculation and causes Nocardiosis. Molecular 

methods are one of the best methods for rapid and accurate identification and differentiation of 

species of this group of bacteria. The purpose of this study was evaluation of three housekeeping 

genes in identification and differentiation of most important species of Nocardia. 

Methods: In this study cross-sectional, first, gene sequences of 16S rRNA, gyrB and hsp65 for ten 

species of Nocardia were obtained from Genebank (NCBI). Then, those sequences were transferred 

to MEGA 5.0. Finally, phylogenetic trees based on each of 16S rRNA, gyrB and hsp65 genes were 

drawn. 

Results: Phylogenetic trees analysis based on 16S rRNA, gyrB and hsp65 gene sequences indicated 

that all of these genes could identify and differentiate Nocardia species. Also, it was found that gyrB 

gene is the best option for drawing the phylogenetic relationships of Nocardia species. 

Conclusion: According to this research, for accurate identification of Nocardia species, several 

housekeeping genes should be investigated simultaneously. 

 

Keywords: Nocardia, Phylogenetic analysis, 16S rRNA 

Original Article 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jh

bm
i.i

r 
on

 2
02

3-
05

-2
3 

] 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               8 / 8

http://jhbmi.ir/article-1-189-en.html
http://www.tcpdf.org

