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Резюме

Мета –  визначити генетичну спорідненість штамів S. aureus, вилучених від хворих на атопічний дерматит (АД).

Матеріали та методи. Генетичну варіативність еталонного та 79 клінічних ізолятів S. aureus оцінювали за методом RAPD-PCR.

Результати. Встановлено загально високий генетичний поліморфізм S. aureus. Монотипність ізолятів корелювала з тяжкістю 
перебігу АД від трьох різних генетичних кластерів при легкому ступені тяжкості, до одного –  при важкому. Ізоляти, виділені з різ-
них біотопів від одного й того самого хворого, продемонстрували значну генетичну спорідненість на рівні (79,5 ± 1,6)% для шта-
мів, виділених зі слизових носових ходів та з locus morbi, та від (75,1 ± 4,4)% до (98,8 ± 0,8)% – для штамів з ділянок інтактної 
та ураженої шкіри в залежності від ступеня тяжкості АД (р ≤ 0,05).

Висновки. Загально високий генетичний поліморфізм штамів S. aureus, виділених від хворих на АД, і високий рівень спорід-
неності ізолятів із різних біотопів одного і того самого пацієнта обґрунтовують аутопоход жен ня штамів стафілококів, що коло-
нізують locus morbi.
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Вступ
Необхідним елементом епідеміологічного нагляду 

за інфекціями є вивчення ареалу поширення збудни-
ків, дослід жен ня широкого кола біологічних власти-
востей і проведення внутрішньовидового епідемі-
ологічного  типування  (ЕТ)  штамів  збудника  [1]. 
ЕТ грунтується на виявленні стабільних маркерів 
фенотипічних чи генотипічних гетерогенних власти-
востей, за якими з максимальною точністю можна 
диференціювати штами мікроорганізмів і оцінювати 
їх спорідненість [5]. 

Сучасні методи внутрішньовидового ЕТ мікроорга-
нізмів розділяють на традиційні –  фенотипічні та нові –  
генотипічні [8]. Серед фенотипічних найвідоміші ме-
тоди біотипування (за ферментативною активністю), 
серотипування (за антигенною структурою), фаготи-
пування (за чутливістю до фагів), бактеріоцинотипу-
вання (за чутливістю до бактеріоцинів), антибіотико-
резистенстипування (за чутливістю до антибіотиків), 
патотипування (за спектром наявних факторів пато-
генності) [4]. Проте фенотипічні ознаки є нестабіль-
ними і часто можуть змінюватись спонтанно або під 
дією різних чинників (відомі явища фаго- та серокон-
версії, перехресних серотипічних реакцій, нестабіль-
ність ферментоварів тощо); мають гіперваріабельний 

рівень дискримінантності, що ускладнює порівняль-
ний аналіз та об’єктивність висновків.

Завданням мікробіологічного моніторингу як скла-
дової ЕТ є вивчення структури стафілококової популя-
ції. Сучасні молекулярно-генетичні методи внутріш-
ньовидового  типування  мікроорганізмів,  зокрема 
RAPD-PCR (random amplification of polymorphic DNA 
PCR, полімеразна ланцюгова реакція з випадковою 
ампліфікацією поліморфної ДНК), дають змогу ви-
являти епідемічно значущі штами і спостерігати за їх 
поширенням. 

RAPD, або PCR з універсальними праймерами, грун-
тується на використанні праймерів з довільною послі-
довністю нуклеотидів. За розподілом продуктів реак-
ції –  RAPD-спектрів, що являють собою фрагменти 
ДНК різної довжини, можна реєструвати відмінно-
сті між геномами близькоспоріднених мікроорганіз-
мів. Використання RAPD-PCR показало високу ін-
формативність методу в популяційних дослід жен нях 
для виявлення прихованого генетичного поліморфізму 
в лініях і близькоспоріднених видах, а також для ін-
дивідуальної ідентифікації; перевагою є простота ви-
конання і надійність аналізу [7].

У літературі є достатня кількість робіт щодо ролі 
S. aureus у обтяженні перебігу алергодерматозів. Відомо, 
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що за умов надлишкової колонізації S. aureus витісняє 
коменсальні бактерії зі шкіри, тоді як його фактори па-
тогенності чинять негативний вплив на цілісність епі-
теліального бар’єра і функціонування імунної системи, 
виступаючи не лише вторинним чинником загострення 
атопічного дерматиту (АД), а й однією з причин виник-
нення загострень [2, 6].

Мета дослід жен ня: визначення генетичної варіа-
тивності клінічних штамів S. aureus, вилучених із locus 
morbi та з інших біотопів хворих на АД, за допомогою 
RAPD-PCR з метою виявлення генетичного зв’язку між 
означеними штамами.

Матеріали та методи дослідження
Визначення генотипічного поліморфізму штамів S. au-

reus, вилучених з уражених та інтактних ділянок шкіри 
та носових ходів хворих на АД, проведено за допомо-
гою RAPD-PCR. Загалом протестовано 79 штамів S. au-
reus: 67 –  вилучено від хворих на АД (33 –  з осередків 
ураження шкіри, 22 –  з інтактних ділянок, 12 –  зі сли-
зових носових ходів хворих на АД), 11 –  з інтактних 
ділянок шкіри практично здорових осіб, а також ета-
лонний (типовий) штам S. aureus ATCC25923 –  з ме-
тою дослід жен ня генотипічного поліморфізму та гене-
тичного зв’язку між ними.

Виділення  ДНК  проводили  з  використанням  на-
бору  Diatom™  DNA  Prep  2000  (РФ)  згідно  з  ін-
струкцією  виробника.  Реакції  RAPD-PCR  прово-
дили  з  олігонуклеотидними  праймерами  OLP  6 
(5'-GAGGGAAGAG-3'), OLP 11 (5'-ACGATGAGCC-3') 
і OLP 13 (5’-ACCGCCTGCT-3') виробництва Eurofins, 
Німеччина, як описано Zare S. et al. [9] та Debnath A. 
et al. [10]. Ампліфікацію проводили з використанням 
набору реагентів GenePak®PCRCore (РФ). 

Кожна пробірка з готовою сумішшю містить інгібо-
вану для «гарячого старту» TaqДНК-полімеразу, де-
зоксинуклеозидтрифосфати та MgCl2 з кінцевими кон-
центраціями, відповідно, 1u, 200 мМ та 2,5 mM, а також 
оптимізовану буферну систему для проведення однієї 
стандартної PCR. Реакцію проводили в об’ємі 20 мкл. 
Реакційна  суміш  містила  по  5  мкл  кожного  прай-
мера в концентрації 3 мкМ і 5 мкл виділеної ДНК. 
Ампліфікацію фрагментів ДНК проводили в ампліфі-
каторі Терцик (РФ) з початковою денатурацією при 
94 °C упродовж 5 хв з наступними 40 циклами денату-
рації при 93 °C упродовж 1 хв, відпалом при 37 °C упро-
довж 1,5 хв та з елонгацією при 72 °C упродовж 1 хв, 
з термінальною елонгацією упродовж 7 хв при 72 °C. 

Як негативний контроль використовували ту саму 
реакційну суміш без додавання ДНК. Позитивним 
конт ролем  слугувала  суміш,  що  містить  хромо-
сомну ДНК еталонного штаму S. aureus ATCC25923. 
Негативний і позитивний контроль додавали в кожен 
прогін. Кожен лабораторний ізолят S. aureus тесту-
вали за однакових умов, щонайменше двічі з вибра-
ними олігонуклеотидами. Ампліфіковані фрагменти 
PCR піддавали електрофорезу в 1,5% агарозному гелі 
у ТВЕ буфері, що містив 0,5 мкг/мл етідій броміду 
при постійній напрузі електричного поля 4 В/см упро-
довж 40 хв.

Продукти праймерів аналізовали з використанням 
маркера молекулярної маси ДНК (Маркер М–Combi 
виробництва РФ), що містив фрагменти ДНК розмірів 
50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 

900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 та 2000 н. п. Фрагменти 
ДНК, що утворювались з використанням OLP 6 та OLP 
11 праймерів мали розміри від 100 до 1200 н. п. та від 
300 до 2000 н. п. з використанням праймеру OLP 13. 
Спорідненість одержаних профілів оцінювали за до-
помогою патернів смуг RAPD-PCR, згенерованих кож-
ним праймером. Ізоляти позначали як генетично нероз-
різнені, якщо їх схеми мали однакову кількість смуг, 
а відповідні смуги мали однаковий видимий розмір. 
Ступінь подібності між профілями ампліконів оціню-
вали за формулою:

 
,

де Nxy –  число співпадаючих смуг на спектрах обох 
зразків; Nx і Ny –  загальне число фрагментів зраз-
ків x і y. Культури відносили до одного генотипу при 
рівні гомології геномів ≥70%, що вказує на ймовір-
ність спільного поход жен ня (можливо, родинні ізо-
ляти) [10–12].

Результати дослідження
На сьогодні в літературі відсутні дані щодо автен-

тичності (вірогідної генетичної спорідненості) штамів 
S. aureus, котрі вегетують, як на різних ділянках шкіри 
хворих на алергодерматози, так і в основному біотопі 
цих мікроорганізмів –  слизовій оболонці носа хазяїна. 
Тому важливим завданням є дослід жен ня взаємозв’язку 
між генотипами вилучених від хворих на АД штамів 
S. aureus і ступенем тяжкості хвороби.

На  рисунках  1–3  наведено  електрофореграми 
RAPD-PCR-патернів (генерованих праймерами OLP6, 
OLP11 і OLP13) штамів S. aureus, вилучених від хво-
рих на АД з легким (S1-S10), помірним (S11-S21) 
і важким (S22-S33) ступенем тяжкості захворювання 
відповідно.

Як  видно  з  електрофореграм,  серед  RAPD-PCR-
патернів штамів S. aureus, вилучених від хворих з різ-
ним ступенем тяжкості перебігу АД, загальна кількість 
візуалізованих смуг (ампліконів ДНК, що відрізнялись 
за розміром) коливалася від 6 до 11. За результатами 
аналізу RAPD-PCR-патернів штамів S. aureus S1-S10 
(вилучених від хворих з легким ступенем тяжкості АД), 
останні згруповано у три генетичні кластери: І –  з наяв-
ністю ампліконів розміром від 150 до 2000 н. п. (треки 
S2– S6 і S8- S10), ІІ –  250–1200 н. п. (трек S1) і ІІІ –  
50–900 н. п. (трек S7). 

У межах І кластеру ступінь подібності RAPD-PCR-
патернів коливався від 66,7 до 88,9% (із середнім зна-
ченням показника (77,6±3,3)%), що дає змогу відне-
сти штами S. aureus S2–S6 і S8-S10 до одного генотипу. 
Ступінь подібності кластерів І та ІІ становив 42,9%, 
I і ІІІ кластеру –  66,7%, а ІІ та ІІІ –  66,7%, що свід-
чить про значну генетичну відмінність порівнюваних 
штамів. Профіль RAPD-PCR еталонного штаму S. au-
reus ATCC25923 складався з ампліконів розміром 1800, 
1600, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 250 і 200 н. п. (трек 
АТСС) та мав високу (70,5%) спорідненість з профі-
лем клінічного штаму S1, дещо нижчу (57,1%) –  зі шта-
мами кластеру І та відносно низьку (47,1%) з культу-
рою S7 кластеру III.

За допомогою аналізу електрофореграм лаборатор-
них  ізолятів  S11–S21  виділено  2  кластери  RAPD-
спектрів: з наявністю фрагментів масою від 250 до 
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2000 н. п. (рис. 2, доріжки № 1 і 5–11) і від 250 до 900 
(рис.  2,  треки  № 2–4).  Cтупінь  подібності  RAPD-
спектрів коливався від 53,3 до 90,0% (середній по-
казник (75,0±3,6)%). Ступінь спорідненості між за-
значеними кластерами становив 37,5%, що свідчить 
про їх низьку генетичну однорідність. Під час порів-
няння RAPD-спектрів лабораторних штамів з еталон-
ною культурою S. aureus АТСС 25923 виявлена помірна 
генетична спорідненість зі штамами першого кластеру 
(52,6%) та низька – з профілями культур з другого 
кластеру (31,6%).

За допомогою аналізу електрофореграм лаборатор-
них  ізолятів  S22–S33  виділено  1  кластер  RAPD-
спектрів: з наявністю фрагментів масою від 200 до 
2000 н. п. (рис. 3, треки № 1–11). Cтупінь подібності 
RAPD-спектрів коливався від 62,5 до 100% (середній 
показник становив (80,3±3,9)%. Під час порівняння 
з еталонною культурою S. aureus АТСС 25923 відмі-
чена низька генетична спорідненість (38,1%). 

Таким чином, середній показник варіативності ла-
бораторних штамів стафілококів, віднесених до най-
поширенішого кластеру, становив (77,6±1,5)%, що 
свідчить  про  високу  генетичну  спорідненість  цих 
культур. Ступінь спорідненості зазначених штамів 
з еталонною культурою S. aureus АТСС 25923 у се-
редньому становив (53,1±5,4)%, що свідчить про їх 
помірну генетичну спорідненість.

За допомогою аналізу RAPD-спектрів штамів, вилу-
чених з locus morbi та інтактних ділянок шкіри кожного 
з 8 пацієнтів, які мали легкий перебіг АД, показано, що 
ступінь генетичної спорідненості у середньому стано-
вив (75,1±4,4)%, що свідчить про приналежність до од-
ного генотипу. Лише у двох хворих спостерігали низьку 
та помірну генетичну спорідненість між штамами, ви-
лученими з осередків ураження та інтактної шкіри –  
47,1 і 64,7% відповідно, що вказує на ймовірність різ-
ного поход жен ня штамів.

На рисунку 4 наведено RAPD-спектри штамів, вилу-
чених з уражених та інтактних ділянок шкіри хворих 
з важким АД. За допомогою аналізу електрофореграм 
лабораторних ізолятів S44–S55, вилучених з інтактних 
ділянок шкіри хворих на важкий АД, виділено один 
кластер RAPD-спектрів: з наявністю фрагментів ма-
сою від 200 до 2000 н. п. (рис. 4, ряд 2, трек № 1–11).

Ступінь спорідненості між ізолятами, виділеними 
з інтактної шкіри, становив від 70,6 до 100% (середній 
показник (83,1±3,5)%). При порівнянні RAPD-спектрів 
штамів, вилучених з уражених та інтактних ділянок 
шкіри хворих з важким АД (12 пацієнтів), ступінь ге-
нетичної спорідненості штамів становив (98,8±0,8)%, 
що свідчить про їх ідентичність.

При  визначенні  генетичної  варіативності  штамів 
S. aureus, вилучених зі шкіри практично здорових осіб, 
виділено два кластери RAPD-спектрів: з наявністю 
фрагментів масою від 200 до 2000 н. п. і 150–900 н. п. 
із загальною кількістю фрагментів від 5 до 9. Під час 
порівняння RAPD-спектрів першого і другого кластеру 
ступінь генетичної спорідненості між штамами коли-
вався від 53,3 до 82,4% (середній показник споріднено-
сті (68,5±3,2)%), що свідчить про відсутність генетич-
ної спорідненості між вилученими мікроорганізмами; 
при цьому не визначались генотипи, притаманні для 
здорової шкіри.

Відомо,  що  в  більшості  хворих  на  АД,  особливо 
з  важким  перебігом  захворювання,  S. aureus  ви-
лучають не лише зі шкіри, а й зі слизової носових 
ходів  [2],  тому  на  наступному  етапі  було  прове-
дено вивчення RAPD- спектрів штамів, вилучених 
з  носових  ходів  хворих  на  АД,  та  їх  порівняння 

Рис. 1.  RAPD-PCR-патерни штамів S. aureus, вилучених від хворих 
з легким ступенем тяжкості АД (S1–S10), та еталонного штаму 

S. aureus ATCC25923 (АТСС); маркер молекулярної маси  
ДНК М–Combi (М)
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Рис. 2.  RAPD-PCR-патерни штамів S. aureus, вилучених від хворих 
з помірним ступенем тяжкості АД (S11–S21); маркер молекулярної 

маси ДНК М–Combi (М)
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Рис. 3.  RAPD-PCR-патерни штамів S. aureus, вилучених від хворих 
з важким ступенем тяжкості АД (S22–S33); маркер молекулярної маси 

ДНК М–Combi (М)
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Рис. 4.  RAPD-PCR-патерни ізолятів S. aureus, вилучених з locus morbi 
(S22–S33) та інтактних ділянок шкіри хворих з важким АД (S44–S55); 

маркер молекулярної маси ДНК М–Combi (М)
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з фінгерпринтами штамів S. aureus, вилучених з  lo-
cus morbi цих самих хворих. Отримані дані наведено 
на рисунку 5. За допомогою аналізу електрофоре-
грам лабораторних ізолятів S1–S12, вилучених зі сли-
зової носових ходів хворих з важким АД, виділено 
один кластер RAPD-спектрів з наявністю фрагмен-
тів масою від 200 до 2000 н. п. (рис. 5, трек № 1–11). 
Загальна кількість фрагментів становила від 5 до 10. 
При порівнянні RAPD-спектрів ступінь подібності 
коливався від 61,5 до 100%, середній показник дорів-
нював (82,3 ± 3,6)%.

Штами, вилучені з носових ходів, мали високий рі-
вень  генетичної  спорідненості  зі  штамами,  вилуче-
ними з уражених ділянкок шкіри на рівні (79,5±1,6)% 
(від 71,4 до 92,3%), що вказує на однаковість генотипів 

досліджуваних S. aureus і свідчить про аутопоход жен ня 
штамів, що вегетують на уражених та інтактних ділян-
ках шкіри хворих.

Висновки
У результаті проведених досліджень встановлено, 

що середній показник варіативності лабораторних 
штамів S. aureus, вилучених від хворих на АД, ста-
новив (77,6±3,3)%, що свідчить про їх високу гене-
тичну спорідненість; при цьому ступінь спорідненості 
з еталонною культурою S. aureus АТСС 25923 –  лише 
33,6%. 

При порівнянні RAPD-спектрів штамів, вилучених 
з уражених та інтактних ділянок шкіри хворих з лег-
ким і помірним ступенем тяжкості, ступінь генетичної 
спорідненості становив (75,1±4,4)% і (75,0±3,6)% від-
повідно, що свідчить про належність штамів до одного 
генотипу. Лише в одного хворого спостерігали низьку 
генетичну спорідненість (47,1%) між штамами, вилу-
ченими з осередка ураження та з інтактної шкіри, що 
вказує на ймовірність їх різного поход жен ня. При по-
рівнянні RAPD-спектрів штамів, вилучених з ураже-
них та інтактних ділянок шкіри хворих з важким АД 
(12 пацієнтів), ступінь генетичної спорідненості ста-
новив (98,8±0,8)%, що свідчить про належність шта-
мів до одного генотипу.

Таким чином, при дослід жен ні штамів S. aureus, ви-
лучених від хворих на АД, не було визначено жодного 
генотипу, який би асоціювався з АД або ступенем тяж-
кості захворювання. Встановлено високий рівень ге-
нетичної однотипності штамів, вилучених з locus morbi 
та носових ходів (79,5±1,6)%), що вказує на їх ауто-
поход жен ня. Показано, що зі  збільшенням ступеня 
тяжкості перебігу АД збільшувалась генетична моно-
типність ізольованих збудників: так, у хворих з легким 
ступенем тяжкості АД визначено 3 генетичних клас-
тери мікроорганізму, з помірним –  2, з важким –  лише 1.
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Рис. 5.  RAPD-PCR-патерни ізолятів S. aureus, вилучених зі слизової 
носових ходів (S1–S12) і уражених ділянок шкіри (S22–S32) хворих 

з важким АД; маркер молекулярної маси ДНК М–Combi (М)
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ВАРИАТИВНОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ  
ШТАММОВ S. AUREUS, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ LOCUS MORBI И ИЗ ДРУГИХ БИОТОПОВ 

У БОЛЬНЫХ АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ

С.К. Джораева, В.В. Гончаренко, Ю.В. Щербакова, Е.В. Щеголева
ГУ «Институт дерматологии и венерологии НАМН Украины»

Резюме

Цель –  определить генетическое родство штаммов S. aureus, изолированных от больных с АД.

Материалы и методы. Генетическую вариативность 79 клинических изолятов S. aureus оценивали с помощью метода RAPD-
PCR.

Результаты. Установлен значительный генетический полиморфизм S. aureus. Монотипность изолятов росла в зависимо-
сти от тяжести течения АД от трех различающихся генетических кластеров при легкой степени тяжести, до одного –  при тя-
желой. Изоляты, выделенные из разных биотопов от одного и того же больного, продемонстрировали значительное генети-
ческое родство на уровне (79,5 ± 1,6)% для штаммов, выделенных со слизистой носовых ходов и из locus morbi, и от (75,1 ± 
4,4)% до (98,8 ± 0,8)% для штаммов с участков интактной и пораженной кожи в зависимости от степени тяжести АД (р ≤ 0,05).

Выводы. Значительный генетический полиморфизм штаммов S. aureus, выделенных от больных с АД, и высокий уровень род-
ства изолятов из разных биотопов одного и того же пациента свидетельствуют в пользу аутопроисхождения штаммов стафи-
лококов, колонизирующих locus morbi.

Ключевые слова: атопический дерматит, клинические штаммы S. aureus, генетическая вариативность, RAPD-типирование.

DETERMINATION OF GENETIC VARIABILITY OF CLINICAL STRAINS  
OF S. AUREUS EXTRACTED FROM LOCUS MORBI AND OTHER BIOTOPES IN PATIENTS 

WITH ATOPIC DERMATITIS

S.K. Dzhoraeva, V.V. Goncharenko, Yu.V. Shcherbakova, O.V. Shchogolyeva
SE «Institute of Dermatology and Venereology of NAMS of Ukraine»

Abstract

The objective: the study of genetic affinity of S. aureus strains isolated from patients with AD

Materials and methods. Genetic variability of the 79 S. aureus isolates was evaluated according to the results of the RAPD-PCR study.

Results. It was revealed a generally high genetic polymorphism of S. aureus. It was established that with an increase in the sever-
ity of АD, the monotypism of pathogen isolates grows (p ≤ 0,05) from three different genetic clusters in patients with AD with a mild 
disease course to only one cluster with a severe disease course. A high level of genetic affinity was established between S. aureus 
strains isolated from different biotopes from the same patients, which for strains isolated from the nasal mucosa and from locus morbi 
reached (79,5 ± 1,6)%, and for strains isolated from intact and affected skin are as increased from (75,1 ± 4,4)% to (98,8 ± 0,8)% in 
parallel with the increase in the severity of the disease course in patients with AD from mild to severe forms, respectively (p ≤ 0,05).

Conclusions. Both the generally high genetic polymorphism of S. aureus strains isolated from allergodermatosеs patients and the high 
affinity of isolates from different biotopes of the same patient, justify the auto-origin of the strains of staphylococci colonizing locus morbi.

Key words: atopic dermatitis, clinical strains of S. aureus, genetic variability, RAPD-typing.
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