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تجزیه و تحلیل فیلوژنتیکی گونههای نوکاردیا با استفاده از ژنهای  hsp65 ،16S rRNAو gyrB
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مقدمه :نوکاردیا یکی از مهمترین گروه از اکتینومایستهای هوازی است که در خاک زندگی میکند و قادر است به وسیله تنفس و تلقیح
تروماتیک به بدن انسان وارد شود و عفونت نوکاردیوزیس را به وجود آورد .روشهای مولکولی یکی از بهترین روشهای سریع و دقیق
برای شناسایی و افتراق این گروه از باکتریها میباشد .هدف از این مطالعه ارزیابی سه ژن خانهدار در تشخیص و تفریق مهمترین گونه
های نوکاردیا بود.
روش :در این مطالعه مقطعی ،ابتدا توالی ژنهای  gyrB ،16S rRNAو  hsp65برای ده گونه نوکاریا از بانک ژنی دریافت شد.
سپس توالی ها به کمک نرمافزارهای  AL16Sو  jPhyditهم ردیف شدند ،سپس اطالعات به برنامه  MEGAمنتقل شد و در نهایت
درخت فیلوژنتیک براساس هر یک از ژنهای  gyrB ،16S rRNAو  hsp65به طور جداگانه رسم شد.
نتایج :تجزیهوتحلیل درخت فیلوژنتیک حاصل از ژنهای  gyrB ،16S rRNAو  hsp65نشان داد که همه این ژنها گونههای
نوکاردیا را تشخیص دادند .همچنین ژن  gyrBبهترین گزینه برای ترسیم روابط فیلوژنتیک گونه نوکاردیا میباشد.
نتيجهگيري ::براساس پژوهش حاضر ،برای شناسایی و افتراق صحیح گونههای نوکاردیا میبایست چند ژن خانهدار به طور همزمان
مطالعه شود.
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بررسی قرار گرفتند؛ امروزه طبق مطالعات تاکسونومی مولکاولی
مشخص شده است که نوکاردیا آساتروئیدس باه صاورت یاک
گروه میباشد و اعضای این گروه باه ترتیاب الگاوی مقاومات
آنتیبیوتیکی ارائه شده توساط واسس باه ترتیاب-1 :نوکاردیاا
آبسساااوس (-2 ،)Nocardia abscessusکماااپلکس
نوکاردیااااا برویکاتنااااا-پااااائوکیورانس ( Nocardia
-3 ،)brevicatena-paucivorans
complex
کمپلکس نوکاردیا نوآ ( )Nocardia nova complexکه
شااامل،Nocardia veterana ،Nocardia nova :
 Nocardia africanaو ،Nocardia kruczakiae
 -4کماااپلکس نوکاردیاااا ترانسوالنسااایس ( Nocardia
 )transvalensis complexکاه شااملNocardia :
Nocardia ،transvalensis sensu stricto
 wallaceiو -5 Nocardia blacklockiaeکماپلکس
نوکاردیااا فارسااینیکا ( )Nocardia farcinicaو نوکاردیااا
آسااتروئیدس ( )Nocardia asteroidesو  -6نوکاردیااا
سیریاسااایججورجیکا ()Nocardia cyriacigeorgica
هستند [ .]5،3شناسایی گونههای نوکاردیا بار پایاه تساتهاای
مرسوم مورفولوژی کلنی ،رنگآمیزی گرم و کانیون ،مقاومت به
لیازوزیم ،رشااد در دماهااای مختلااف ،تجزی اه کربوهیادراتهااا
( ،)Carbohydratesکاااااازئین ( ،)Caseinگااااازانتین
( ،)Xanthineهیپاااااااااوگزانتین (،)Hypoxhanthine
اساااکولین ( ،)Escolineآدناااین ( )Adenineو ژستاااین
( )Gelatineو اسااااتفاده از اسااااتامید ( )Acetamideو
سیترات ( )Citrateابلب زمانبر ،پر هزینه و در برخای ماوارد
گیج کننده است؛ روشهای مولکولی در مقایسه باا روش هاای
فنوتیپیک (مرسوم) کم هزینه و سریعترند و قادرند با صاحت و
دقت قابل قبولی گونههای نوکاردیا را تشخیص و افتراق دهناد؛
از جمله روشهای مولکولی رایج در شناسایی نوکاردیا میتاوان
بااه روشهااای16S rRNA-restriction fragment :
) hsp65-RFLP ،length polymorphism (RFLPو
تااوالی یااابی بااا اسااتفاده از ژنهااای ،hsp65 ،16S rRNA
 gyrBو  sodAاشاره کرد [ .]2،3هر چند ژن 16S rRNA
به عنوان اولین ژن کاندید بارای شناساایی میکروارگانیسامهاا
شناخته میشود؛ اما عواملی چون تنو تصادفی ،انتقال افقای و
نوترکیبی ژنها شناسایی بر پایه یک ژن را با چاالش رو باه رو
کرده است .دانشمندان برای حل این مشکل تکنیک (Multi-
 MLSA )Locus Sequence Analysisرا پیشاانهاد
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مقدمه
نوکاردیا ( ،)Nocardiaبااکتریهاای کناد رشاد ،شااخهای
شکل گرم مثبت ،هوازی اجباری و اسید فاسات نسابی هساتند
که همانند سایر اکتینومایستهای هوازی ساکن منابع محیطای
از قبیل آب ،خاک ،ذرات گارد و بباار ،سابزیجات و مادفو در
حال فساد و هوا میباشند [ .]1-3ایان دساته از بااکتریهاا در
خانواده نوکاردیاسه ( )Nocardiaceaeقرار دارند و از شااخه
کورینه باکتریاسه مشتق شدهاناد و در راساته اکتینومایساتالس
( )Actinomycetalesقاارار ماایگیرنااد [ .]3گونااههااای
نوکاردیا قادرند تا عفونتهای تنفسی ،آبسههای مغزی ،جلادی،
جلاادی-لنفاااوی ،عفونااتهااای کاتاااتر و تجهیازات پزشااکی و
منتشره را در بیماران مبتال به نقص سیستم ایمنی و حتی افاراد
سالم نیز به وجود آورند [ .]2،3تاکنون شواهدی از انتقال انسان
به انسان عفونتهای نوکاردیایی مشاهده نشده است []4؛ ولای
با توجه به وجود گزارشهای متعدد در زمیناه جداساازی گوناه
های نوکاردیا از منابع محیطی بیمارستانها امروزه اعتقاد بر این
است که گوناههاای نوکاردیاا موجاود در مناابع آبای و خااک
بیمارستانها منشأ اصلی عفونتهای نوکاردیایی به حساب مای
آیند [ .]1-4در این رابطه بیماران دارای شرایط خاص همچاون
بیماران نقص سیستم ایمنی ،سرطانیها ،دریافتکنندگان پیوند،
مصرفکنندگان داروهای سرکوب کننده سیساتم ایمنای ،افاراد
آلااوده بااه وی اروس نقااص سیسااتم اکتسااابی (Human
) ،Immunodeficiency Virusدیابتیها ،بیماران مبتال
به عفونتهای روماتیسمی میبایست بیشتر مراقب عفونتهای
نوکاردوزیس باشند هر چند افراد دارای سیستم ایمنی کارآمد نیز
از گزند این عفونتها مصون نمیباشند [.]2،3
نوکاردیاا باارای اول این بااار در سااال  1888توسااط دامپزش اک
فرانسوی به نام ادموند نوکارد ( )Edmond Nocardاز گاو
مبتال به مشمشه (لنفادنیات) جداساازی شاد؛ یاک ساال بعاد
ترویزان این میکروارگانیسم را جداسازی و باه عناوان نوکاردیاا
فارساینیکا نااامگااراری کاارد .دو سااال بعااد ،اول این گاازارش از
جداسازی نوکاردیا از نمونه بالینی انسانی توسط اپینگار منتشار
شد [ .]3،4در ابتدا نوکاردیا آستروئیدس را به تنهایی یک گوناه
فرض می کردند؛ اما طی مطالعات Wallaceو همکااران بار
روی هفتاد و هشت ایزوله نوکاردیای جادا شاده از نموناههاای
بالینی مشاهده شد که ایان بااکتری  6الگاوی مقاومات آنتای
بیوتیکی متفاوت دارد؛ در سالهای بعد باا توجاه باه پیشارفت
علوم مولکولی و مشخص شدن جایگاه این علم در طبقهبنادی
میکروارگانیسمها هر یک از این شش گروه به طور دقیق ماورد

كيخا

زمستان  ،1396دوره چهارم ،شماره چهارم
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روش
دریافت توالی ژنهای  hsp65 ،16S rRNAو  gyrBگونه
های نوکاردیا موردنظر از بانک اطالعاتی NCBI
در این مطالعه مقطعی ،ابتدا توالی ژنهای ماوردنظار بارای ده
گونه پاتوژن نوکاردیا را از بانک ژنی موجود در بانک اطالعااتی
 ( NCBIبااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه آدرس:

جدول  :1فهرست كامل گونه هاي نوكاردیا مورد مطالعه قرار گرفته به همراه شماره دسترسی آنها

گونه
Nocardia abscessus
Nocardia brevicatena
Nocardia nova
Nocardia veterana
Nocardia transvalensis sensu stricto
Nocardia wallacei
Nocardia farcinica
Nocardia asteroides
Nocardia cyriacigeorgica
Nocardia brasiliensis

16S rRNA
JN041494.1
NR_115829.1
JN041648.1
KT933508.1
JN041524.1
JN041527.1
KR265259.1
NR_115826.1
NR_041857.1
NR_119106.1

تجزیه و تحليل دادهها و رسم درخت فيلوژنتيک
توالیهای دریافت شده به طور جداگانه برای هر ژن توسط نرم
افزار ( jPhyditنرم افزاری بیوانفورمااتیکی باا راباط کااربری
جاوا میباشد که در این نرمافزار امکان پردازش بیشتر و حادس
در مورد ساختار دوم ژن  rRNAامکانپریر است) هام ردیاف
( )Alignmentشدند .سپس به منظور بررسی کارایی هر ژن
در شناسایی و افتراق گونههای نوکاردیا بار اسااس هار ژن باه
طااور جداگانااه درخاات فیلااوژنتیکی بااا اسااتفاده از آزمااون
 Neighbor-joiningو بااا روش Kimura 2-( K2P
 )Parameter modelو همچناااین عااادد bootstrap
محاسابه شاده باا  Replication 1000توساط نارمافازار
 MEGA5رسم شد؛ سزم به ذکر است که آزمونهاا و روش
های ترسیم درختچههاای فیلاوژنتیکی ایان مطالعاه براسااس

hsp65
JN041731.1
JN041825.1
JN041885.1
KT933622.1
JN041761.1
JN041764.1
KR068705.1
DQ223863.1
AY756522.1
JN041772.1

gyrB
JN041257.1
JN041351.1
JN041411.1
KM194604.1
JN041287.1
JN041290.1
KR068685.1
JN041222.1
JN041323.1
JN041298.1

مطالعه و بررسی جامع مقاست تاکساونومی گوناههاای مرجاع
نوکاردیای موجود در پایگاهها و مجالت معتبر میکروبشناسای
انتخاب شد [.]6،7
نتایج
توالی ژن  16S rRNAدریافت شده برای هر یاک از گوناه
های نوکاردیا از نظر وجاود  signatureمایکوبااکتریومهاا در
موقعیتهاای ،)C( 843 ،)G-C( 139-224 ،)U-A( 70-98
 )C-G( 129-1244 ،)C( 1189 ،)C-G( 1008-1021و
 )C-G( 1308-1329بررسی و تأیید شادند []4؛ ساپس بارای
هریک از این ژنها به طور جداگانه درخت فیلوژنتیاک (شاکل
های  )1-3رسم شد .با توجه به نتایج درخاتهاای فیلوژنتیاک
گونههای نوکاردیایی میتوان نتیجاه گرفات کاه هار ساه ژن
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کردهاند؛ طی این تکنیک چند ژن به طور همزمان مورد مطالعه
قرار میگیرند [.]6
از آنجایی که شناسایی و افتراق دقیق گوناههاای نوکاردیاا باه
درک بیشتر و ارتقای دانش در خصوص شناسایی و طبقهبنادی
گونههای پاتوژن نوکاردیایی کمک میکند؛ لرا ایان مطالعاه باا
هاادف مقایسااه عملکاارد ژنهااای  hsp65 ،16S rRNAو
 gyrBدر شناسایی و افتراق گونههای نوکاردیا به عمل آمد.

 )https://www.ncbi.nlm.nih.govباااااه شاااااکل
 FASTAدریافت شد .سزم به ذکر است گوناههاای انتخااب
شده برای این مطالعه شامل :نوکادیاا آبساوس ( Nocardia
 ،)abscessusنوکاردیاااااا برویکاتناااااا ( Nocardia
 ،)brevicatenaنوکاردیاااا ناااوآ (،)Nocardia nova
نوکاردیاااا وتراناااا ( ،)Nocardia veteranaنوکاردیاااا
ترانسوالنسایس ( Nocardia transvalensis sensu
 ،)strictoنوکاردیاا واسساه ای (،)Nocardia wallacei
نوکاردیااا فارسااینیکا ( ،)Nocardia farcinicaنوکاردیااا
آسااااتروئیدس ( ،)Nocardia asteroidesنوکاردیااااا
سیریاساایججورجیکا ( )Nocardia cyriacigeorgicaو
نوکاردیا برزیلینسایس ( )Nocardia brasiliensisبودناد
(جدول .)1

تجزیه و تحليل روابط فيلوژنيک گونههاي نوكاردیا

 hsp65 ،16S rRNAو  gyrBقادرند گونههاای نوکاردیاا
را تشخیص و افتراق دهند؛ اما در صورتی که تکامال و بررسای
روابط خویشاوندی مدنظار باشاد واضاح اسات کاه ژن gyrB

كيخا

نسبت به سایر ژنهای  16S rRNAو  hsp65بهتر عمال
کرده است.

شکل  :2درخت فيلوژنتيک گونههاي نوكاردیا براساس ژن hsp65

شکل  :3درخت فيلوژنتيک گونههاي نوكاردیا براساس ژن gyrB
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شکل  :1درخت فيلوژنتيک گونههاي نوكاردیا براساس ژن 16S rRNA
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بحث و نتيجهگيري
تاکنون بیش از  30گونه مختلف نوکاردیا از نموناههاای باالینی
جداسااازی شااده اساات [ .]7در ایاان میااان اعضااای کمااپلکس
نوکاردیا آستروئیدس شایعترین پاتوژنهای انسان هستند که به
طور شایع از نمونههای بالینی جداسازی و گزارش میشوند [.]8
شیو عفونتهای نوکاردیوزیس در کشور ایران به میزان 1/88
درصد گزارش شده است [ .]4طبق گزارشهای منتشره شده از
آمریکا شصت درصد از عفوناتهاای نوکااردیوزیس انساانی در
بیماران نقص سیستم ایمنی اتفاق میافتد؛ در این میان نسابت
عفونتهای نوکاردیا در مردان سه برابر زنان است .عفونتهاای
نوکاردیا در انسان میتواند با اشکال مختلفای از قبیال عفونات
های ریوی ،آبسههای ریوی ،لزیونهای ریوی ،عفونت جلادی،

سلولیت ،اولسرهای پوستی ،عفونتهای منتشره مغزی ،کلیوی،
مفاصل و استخوانها ،قلاب و چشام باروز ماینمایاد .بررسای
مطالعات نشان میدهد که نورکاردیوزیس ریوی با میزان شایو
 %64از شایعترین اشکال عفونتهای نوکاردیوزیس مایباشاد؛
پس از عفونتهای ریوی ،عفونتهاای جلادی ( ،)%28سیساتم
اعصاب مرکزی ( ،)%19عفونتهاای تجهیازات پزشاکی مانناد
کاتاتر ،چشم ،دریچههای مصنوعی قلاب ،کباد ،طحاال و باده
های فوق کلیوی و تیروئید در رتبههای بعدی شیو قرار دارناد
[ .]10نوکاردیااا آسااتروئیدس باا اختصاااص دادن باایش از %50
گزارشهاای عفوناتهاای انساانی شاناخته شادهتارین گوناه
نوکاردیایی پاتوژن انسانی باه حسااب مایآیاد ،پاس نوکاردیاا
آسااتروئیدس گونااههااای نوکاردیااا برازیلینساایس ،نوکاردیااا
آبسسااوس ،نوکاردیااا سیریاساایججورجیکا ،نوکاردیااا فارسااینیکا،
نوکاردیااا نااوآ ،کمااپلکس نوکاردیااا ترانسوالنساایس ،کمااپلکس
نوکاردیا نوآ ،نوکاردیا سودوبرازیلینسیس و نوکاردیا وترانا نیاز از
مهمترین گونههاای پااتوژن انساانی هساتند [ .]11در ایااست
متحده آمریکا مطالعهای که باین ساالهاای  2004-1995بار
روی  765بیمار مبتال به عفونات نوکااریوزیس صاورت گرفات
نشان داد که شایعتارین گوناههاای نوکاردیاایی جادا شاده از
بیماران باه ترتیاب گوناههاای نوکاردیاا ناوآ ( ،)%28نوکاردیاا
برازیلینساایس ( ،)%14نوکاریااا فارسااینیکا ( )%14و نوکاردیااا
سیریاسیججورجیکا ( )%13بودند [.]12
عفونااتهااای نوکاردیااایی ابلااب بااا عفونااتهااای ویروساای،
مایکوپالسما ،قارچ ،سل و تومورهای بدخیم اشتباه گرفتاه مای
شوند []13،4؛ عدم اختصاصیت تصاویر رادیولوژیاک ،تظااهرات
بالینی و خصوصیات میکروبشناسی (رنگآمیزی اسید فاست و
کند رشد بودن) گونههای نوکاردیا و مایکوباکتریومهاای ساریع
الرشد از مهمترین دسیل اشتباه در تشخیص میباشد جادای از
ایاان کااه شناسااایی گونااههااای نوکاردیااا بااا اسااتفاده از روش
بیوشیمیایی مرسوم خود در بیش از  %37موارد منجر به اشاتباه
در تشخیص میگردد [ .]14،8با این وجود با توجه باه متفااوت
بودن الگوی مقاومتهای آنتی بیاوتیکی گوناه هاای نوکاردیاا،
مطالعات اپیدمیولوژیکی و شناسایی صحیح عامال عفونات و در
نتیجه آن تجویز رژیم درمانی مؤثر ،یکی از مهم تارین رساالت
های آزمایشگاههاای تشاخیص طبای شناساایی عفوناتهاای
نوکاردیایی تا سطح گوناه اسات [ .]15،2روشهاای مولکاولی
یکی از مهمترین ابزارها در تشخیص چنین عفونات هاایی باه
حساب میآیند؛ در این میان تعیین توالی قسمتهای محافظات
شااده ژنهااای خانااهدار (ماننااد ژنهااای  16S rRNAو
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طبق درخت فیلورژنتیک بر پایه ژن  16S rRNAگونههاای
نوکاردیا فارسینیکا و سیریاسیججورجیکا با هم در یک شاخه قرار
گرفتهاند و گونههای نوکاردیا آبسساوس و آساتروئیدس نیاز در
یک شاخه مجزای دیگر هستند حال آن که گونههای نوکاردیاا
آستروئیدس و فارسینیکا به لحاظ ژنتیکی بیشاترین شاباهت را
دارند؛ ژن  hsp65نیز به اشتباه نوکاردیا آستروئیدس را در کنار
نوکاردیا برویکاتنا قرار داده است در حالی کاه ژن  gyrBایان
دو گونه را به درستی در یک شااخه دساتهبنادی کارده اسات.
همچنااین ژن  16S rRNAدو عضااو مهاام بیماااریزای
کمپلکس نوکاردیا نوآ (نوکاردیا نوآ و نوکاردیا وترانا) را به اشتباه
در کنار سایر گونهها قرار داده است این در حالی اسات کاه ژن
های  hsp65و  gyrBاعضای کپلکس نوآ را به درستی و باا
عدد  bootstrap valueباسیی تشخیص دادهاند .مورد بعاد
اینکه نوکاردیا آبسسوس بر اسااس ژنهاای  16S rRNAو
 hsp65به ترتیب با گونههای نوکاردیا آساتروئیدس ،نوکاردیاا
برازیلینسیس و فارسینیکا در ارتباط است؛ اما در بررسی درخات
روابط فیلوژنتیک حاصل از ژن  gyrBنوکاردیاا آبسساوس باا
گونههای آستروئیدس و فارسینیکا به طور مشاترک یاک نیاای
واحد داشتهاند؛ با توجه به نزدیکی روابط بین گونههای نوکاردیا
آستروئیدس و فارسینیکا باه نظار مایآیاد تحلیال ژن gyrB
نسبت به خویشاوندی نوکاردیا آبسسوس و گونههاای نوکاردیاا
آساتروئیدس و فارساینیکا محتمالتار و صاحیحتار مایباشااد.
همچنین در نگاه کلی به تصاویر میتاوان دریافات ژن gyrB
نسبت به سایر ژنهای  16S rRNAو  hsp65گوناههاای
نوکاردیا را با اعداد  bootstrap valueهاای مطماجنتاری
افتراق داده است.

زمستان  ،1396دوره چهارم ،شماره چهارم
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 )hsp65یکی از پرکاربردترین روشهای تشاخیص مولکاولی
میکروارگانیسمها است که مطالعات مولکولی صورت گرفتاه در
زمینه شناسایی و افتراق گونههای نوکاردیا ثابت کرده است کاه
ژن  hsp65در مقایسه با ژن  16S rRNAکمی متغییر تار
بوده؛ لرا علی ربم کاربرد وسیع ژن  16S rRNAدر شناسایی
مولکولی میکروارگانیسمها ،این ژن توانایی شناساایی و افتاراق
کامل گونههای نوکاردیا را ندارد Rudramurthy .و همکاران
در مطالعهای به منظور مقایسه قادرت تشاخیص و افتاراق ژن
هااای  16S rRNAو  hsp65در خصااوص گونااههااای
نوکاردیا دریافتند کاه عملکارد ژن  hsp65در مقایساه باا ژن
 16S rRNAبهتار اسات [ .]8طای مطالعاه صاالحیپاور و
همکاران برروی  46ایزوله نوکاردیا جداشده از نمونههای بالینی
کشورمان مشخص شد که تجزیه و تحلیل روابط فیلوژنتیک بر
پایه ژن های  gyrBو  secA1نسبت به ژن 16S rRNA
مطلوبتر اسات .همچناین مطالعاه همزماان ژنهاای 16S
 gyrB ،rRNAو  secA1بهترین نتیجه ممکن را به همراه
داشت [ McTaggart .]6و همکااران در مطالعاهای دیگار در
زمینه شناسایی و افتراق  190ایزوله بالینی نوکاردیا دریافتند که
به کارگیری تکنیک  MLSAبا اساتفاده از ترکیاب ژنهاای
 gyrB-16S rRNA-secA1بهترین نتیجه ممکن را مای
دهد [ .]16طبق مطالعهای کاه توساط  Takedaمنتشار شاد،
مشخص شد که ژن  gyrBدر مقایسه با  16S rRNAگونه
های نوکاردیا را بادقت باستری تفکیاک و تشاخیص مایدهاد

[ .]17در یک مطالعه قدرت تشخیص و تفریق ژنهاای gyrB
و  rpoBدر افتراق گوناههاای نوکاردیاا ماورد سانجش قارار
گرفت؛ طی ایان مطالعاه  119ایزولاه باالینی نوکاردیاا از نظار
تشااخیص و افتااراق توسااط ژن هااای  rpoBو  gyrBمااورد
بررسی قرار گرفتند که با توجه به نتایج ایان مطالعاه مشاخص
شد که ژن  gyrBبه تنهایی یک ژن قدرتمناد در شناساایی و
افتراق گونههای نوکاردیا میباشد [.]18
پایین بودن اعداد  Bootstrap valueچناد  ،cladeحجام
کم تعداد توالیهای مورد مطالعه از مهمترین ابهامات و نواقص
مطالعه حاضر بود؛ هر چناد ساعی شاد شاایعتارین گوناههاای
نوکاردیا جدا شده از نمونههای بالینی و گونههایی که بیشاترین
شباهت ژنومی را داشتند انتخاب شوند ،با این حال با توجاه باه
این که جداسازی و تشخیص عفونتهای نوکاردیوزیس نیازمند
به کارگیری روشها و شرایطی خاص میباشد و این اساتاندارد
ها در کمتر آزمایشگاههای بالینی میکروبشناسای رعایات مای
شود این گونه عفوناتهاای شناساایی نشاده و باه طاور کلای
اطالعات در خصوص این خانواده از باکتریها محدود میباشد.
به طور کلی به منظور شناسایی مولکاولی گوناههاای نوکاردیاا
بهترین گزینههای موجود ،ژنهای خانهداری همچاون16S :
 gyrB ،hsp65 ،rpoB ،rRNAو  secA1میباشاند؛ باا
توجه به اینکه نتایج حاصل از بررسی هر یک از این ژنهاا باه
طور مستقل با نواقصی همراه است؛ لرا مطالعه همزمان بیش از
یک ژن خانهدار نتیجه کاملتری را ارائه میدهد.
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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.
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