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جدا استافیلوکوکوس اورئوسهاينمونهدر  sebو  seaهاي تعیین فراوانی ژن
شیر ورم پستانی گاو، گوسفند و بز در شهرستان سنندجشده از 

3آبیدرهو هیوا کریمی 2پورباصر، کاظم ابراهیم2، عباس قوزیوندي*1الهام احمدي

6/8/96: تاریخ پذیرش23/10/95:  تاریخ دریافت

  خالصه 
 اصلی علت. استمطرح مسمومیت غذایی در انسان يکنندهترین عوامل ایجادمهمبه عنوان یکی از  استافیلوکوکوس اورئوسباکتري 

احتمالی شیر آلوده با نقشبا توجه به از یک سو . به انواع مختلفی وجود دارند هستند کههاي استافیلوکوکی انتروتوکسین این مسمومیت
زایی در بیماري Bو  Aهاي انتروتوکسین مهم و نقش زاي این باکتري در بروز مسمومیت غذایی در انسانهاي انتروتوکسینسویه
عدم وجود اطالعات جامع در مورد از سوي دیگر به عنوان نوعی سالح بیولوژیک و  Bو اهمیت مضاعف انتروتوکسین اي باکتريروده

و seaهاي هدف از این مطالعه تعیین فراوانی ژن سنندج، ينوع انتروتوکسین مذکور در تهدید سالمت عمومی در منطقه نقش شیر و دو
seb،  60نمونه شیر گوسفند و  60نمونه شیر گاو و  120تعداد .باشدمی درمانگاهی يها از جنبهترین انتروتوکسینفراوانبه عنوان 

هاي روتین باکتریولوژیکی توسط روشاستافیلوکوکوس اورئوسآوري و به منظور تعیین حضور بز در شرایط استریل جمعنمونه شیر 
با استفاده از روش  sebو  seaهاي شناسایی ژنیید و براي أت (nuc)ترمونوکلئاز مبتنی بر ژن PCRها با روش جدایه. بررسی گردیدند

هاي شیر گوسفند از نمونه) مورد 19(درصد 66/31هاي شیر گاو، از نمونه) مورد28(درصد 33/23در مجموع .مولکولی ارزیابی شدند
استافیلوکوکوس هاي جدایهدرصد 100. آلوده بودنداستافیلوکوکوس اورئوس بز با هاي شیر از نمونه) مورد 13(درصد 66/21و

-از جدایه) مورد 3(درصد 07/23و ) مورد 15(درصد 94/78در به ترتیب sea. بودند sebو فاقد  seaبا منشا گاوي داراي ژن اورئوس 
-جدایهاز ) مورد 4(درصد 78/30و ) مورد 2(درصد 52/10دربه ترتیب sebو بزي و با منشا گوسفندي  استافیلوکوکوس اورئوسهاي 

هاي انتروتوکسین در درصد باالي ژنحضور . شناسایی گردید يبزو يگوسفندبا منشا  اورئوس استافیلوکوکوسهاي 
لذا بهبود . شودلحاظ می کنندهفاکتور خطر احتمالی براي سالمت مصرف یکهاي شیر جدا شده از نمونهاستافیلوکوکوس اورئوس 

.مورد مطالعه ضروري است يکیفیت بهداشتی شیر در منطقه

اي پلیمراز، واکنش زنجیرهورم پستانی شیر،، انتروتوکسیناستافیلوکوکوس اورئوس: کلمات کلیدي

مقدمه
است نوعی باکتري گرم مثبتاستافیلوکوکوس اورئوس     .

هاي که با تولید عوامل حدت متعدد باعث ایجاد بیماري
.Bystron et al(شودمختلفی در انسان و دام می 2009 .(

مسمومیت غذایی استافیلوکوکی در انسان با عالیم حالت 
ساعت پس از  8تا  1و اسهال، درد دلتهوع، استفراغ حاد، 

 زايانتروتوکسینهاي ي آلوده توسط سویهامصرف غذ
علیرغم بیماري خفیف و . گرددباکتري ایجاد می

ي دامپزشکی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسالمی استادیار گروه پاتوبیولوژي، دانشکده *1

دانشگاه آزاد اسالمیي دامپزشکی، واحد سنندج، ، دانشکدهايي حرفهادکتر يآموختهدانش2
ي دامپزشکی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسالمیاستادیار گروه پاتوبیولوژي، دانشکده 3

میر پایین، این بیماري وشونده با میزان مرگخودمحدود
ها از ترین بیماريبه عنوان یکی از مهمدر سرتاسر جهان 

 Rall(باشدبهداشت عمومی و اقتصادي مطرح می يجنبه

et al. اي مترشحه از هاي رودهتوکسین. )2008
هاي با وزن مولکولی ، پروتئیناستافیلوکوکوس اورئوس

ت هستند و مقاوم به حرار) دالتون 26900-29600(کم 
فرآوريکه فعالیت بیولوژیکی خود را حتی پس از 

E-mail: elham.ahmadi.vet@gmail.com)ي مسئولنویسنده(
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حرارتی مواد غذایی و از آن جمله پاستوریزاسیون، حفظ 
استافیلوکوکی  Aبه عنوان مثال، انتروتوکسین . کنندمی

-سانتی يدرجه 121دقیقه حرارت دیدن در  28پس از 

.Pelisser et al(ماندگراد همچنان فعال باقی می 2009  .(
سازي توسط ها نسبت به غیرفعالهمچنین این توکسین

. اي از جمله پپسین مقاوم هستندروده-ايپروتئازهاي معده
عالوه بر ماهیت سمیت براي دستگاه گوارش،

زا هاي تببه عنوان توکسینهاي این باکتري انتروتوکسین
و تکثیر سیستم ایمنی  سرکوبعمل و باعث 

دلیل این اثرات ه و ب شدهTهاي غیراختصاصی لنفوسیت
.Pelisser et al(شوندژن نامیده میسوپرآنتی بر ). 2009

هاي کی انتروتوکسینیهاي سرولوژاساس تفاوت
 SEAنوع انتروتوکسین کالسیک،  5، (SEs)استافیلوکوکی 

موارد  درصد 95، شناسایی شده است که مسئول SEEتا 
 5باشند و ت غذایی استافیلوکوکی میشیوع مسمومی

هاي غیرکالسیک باقیمانده توسط انتروتوکسین درصد
.)Pinto et al. 2005(گرددایجاد می
SEA ترین عامل مسمومیت غذایی به عنوان فراوان

استفاده به عنوان به دلیل قابلیت SEBاستافیلوکوکی و 
ترین ، مهمنوعی سالح بیولوژیکی در بیوتروریسم

. گردندهاي این باکتري قلمداد میانتروتوکسین
عالوه بر راه گوارشی، به صورت آئروسل  Bانتروتوکسین 

درم شوك تواند باعث ایجاد سنو از طریق تنفسی نیز می
هاي مولد این توکسیک شود و به همین علت سویه

هاي المللی آلرژي و بیماريبین يسسهؤتوسط متوکسین 
-طبقه Bاولویت  يهاي با درجهبه عنوان پاتوژن1عفونی

.Ahanotu et al(شوندبندي می 2006(.
لوکوکی در جمعیت یشیوع ورم پستان استافبا توجه به 

شهرستان سنندج و نیز تولید محصوالت هاي اهلی دام
لبنی غیرپاستوریزه در این منطقه امکان ورود 

غذایی انسان  يهاي استافیلوکوکی به زنجیرهانتروتوکسین

1- National Institute for Allergy and Infectious 
Diseases 

به عالوه با توجه به تنوع . با احتمال زیادي مطرح است
-هاي انتروتوکسینپراکندگی سویهجغرافیاي گسترده در 

و نبود اطالعات کافی در  استافیلوکوکوس اورئوسزاي
-مورد نقش شیرهاي آلوده استافیلوکوکی و انتروتوکسین

هاي باکتري در ایجاد بیماري در انسان، در این تحقیق به 
-ژنو  استافیلوکوکوس اورئوسباکتري شناسایی مولکولی 

ترین به عنوان مهم ،Bو  Aهاي هاي مولد انتروتوکسین
هاي در نمونه ،اکتريهاي مترشحه از این بانتروتوکسین

. شیر در شهرستان سنندج پرداخته شده است

مواد و روش کار
نمونه  120مقطعی تعداد -در طی یک تحقیق میدانی

نمونه  60نمونه شیر گوسفندي و  60شیر گاوي و تعداد 
تا  1393ماه ماهه، از دي 6زمانی  يبزي در بازهشیر 

آوري و سنندج جمعهاي شهرستان ، از دام1394خرداد 
ها گیري انتهاي کارتیهقبل از نمونه. گذاري گردیدشماره

 يدرصد استریل و چند قطره 70با پنبه آغشته به الکل 
شیر در  يو سپس نمونهاول دوشش دور ریخته شده 

 هانمونه. دار استریل ریخته شدگیري دربظروف نمونه
 يدر کنار یخ به آزمایشگاه میکروبیولوژي دانشکده

دامپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج منتقل و 
میکرولیتر از هر نمونه روي محیط آگار  300مقدار 

درصد خون  5حاوي )Merck, Germany(خوندار 
. کشت گردید) بهارافشان، ایران(استریل گوسفندي 

گراد سانتی يدرجه 37ساعت در  36ها به مدت پلیت
متر، گرد، میلی 4هاي با قطر حدود پرگنه.انکوبه شدند

هاي صاف و براق با رنگ زرد طالیی به عنوان پرگنه
.در نظر گرفته شدنداورئوس استافیلوکوکوس مشکوك به 

اساس خصوصیات براستافیلوکوکوس اورئوس شناسایی 
تست  آمیزي گرم،ها، رنگهمولیز و مورفولوژي کلنی

Quinn(کاتاالز و تخمیر قند مانیتول انجام شد 2011( .
ها پس از تعیین هویت تا شروع مراحل تمام جدایه

و در )TSB(مولکولی در محیط تریپتیک سوي براث 
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-سانتی يدرجه -20درصد گلیسرول در دماي  20حضور 

.گراد نگهداري شدند
باکتري از کیت استخراج  DNAبه منظور استخراج 

پارس دلتا هاي گرم مثبت شرکت ویژن ژنومی باکتري
)DELTATM Life science, Iran( و براساس پروتکل

ید أیبه منظور ت. کیت استفاده گردید يشرکت سازنده
 DNAت فیاستخراج و تشخیص کی يکارایی مرحله

هاي استخراجی بر روي ژل استخراجی، الکتروفورز نمونه
دقیقه  20ولت به مدت  80درصد و با ولتاژ  1آگاروز 

.شد مانجا
استافیلوکوکوس هاي جدایهیید مولکولی أبه منظور ت

توالی .استفاده گردید nucاز تکثیر ژن  اورئوس
:Forward primerشاملپرایمرهاي مورد استفاده  5-

GCGATTGATGGTGATACGGTT-3̕ وReverse 

primer: 5-AGCCAAGCCTTGACGAACTAAAGC-
.Brakstad et al(باشدمی3̕ 1992(.

لیتري و کرومی 2/0هاي واکنش تکثیر در میکروتیوب
میکرولیتر و در دستگاه ترموسایکلر  25در حجم نهایی 

BioRad T100 (USA) مخلوط . انجام گردیدPCR شامل
0.08(آماده 2Xمیکرولیتر مسترمیکس  5/12 units/μl 

Taq DNA polymerase in reaction buffer, 3 mM 
MgCl2, 0.4 mM of each dNTP()CinnaGen, Iran(،

با غلظت (از پرایمرهاي آغازگر از هر کدام میکرولیتر 5/0
با (استخراج شده  DNAر میکرولیت 1، )میکرومول 4/0

میکرولیتر آب دیونیزه دوبار  5/10و  )نانوگرم 50غلظت 
شامل  nucدمایی واکنش تکثیر ژن  يچرخه. تقطیر بود

 35دقیقه،  3به مدت  C°94دناتوریزاسیون اولیه در مراحل 
 1به مدت  C°94بار تکرار مراحل دناتوریزاسیون در 

ثانیه و امتداد  30به مدت  C°55دقیقه، اتصال پرایمر در 
امتداد نهایی در  ي، و مرحلهثانیه 50به مدت  C°72در 

C°72  باشدمیدقیقه  3به مدت)Brakstad et al. 1992( .
درصد  5/1محصول حاصل از تکثیر بر روي ژل آگاروز 

100آمیزي شده با اتیدیوم بروماید و در حضوررنگ bp 

DNA ladder (CinnaGen, Iran)  ولت به  80در ولتاژ

کنترل مثبت مورد . دقیقه الکتروفورز گردید 60مدت 
ATCCاستاندارد  ياستفاده سویه و کنترل منفی  33591

.بود DNAمیکس فاقد مستر
یید شده به عنوان أهاي تدر مورد نمونه

به روش تکثیر مولکولی ژن  استافیلوکوکوس اورئوس
nuc انتروتوکسین ، وجود ژنA  وBتوسط جفت 

براي تشخیص ژن .بررسی گردید اختصاصیپرایمرهاي 
sea توالی داراي، از جفت پرایمر

sea1:TTGGAAACGGTTAAAACGAAو
sea2:GAACCTTCCCATCAAAAACAي براو

با توالی، از جفت پرایمرsebتشخیص ژن 
seb1:TCGCATCAAACTGACAAACGو
seb2:GCAGGTACTCTATAAGTGCCشداستفاده

)Johnson et al. براي هر یک از PCRواکنش .)1991
به صورت جداگانه با استفاده از کیت sebو  seaهاي ژن

 25در حجم نهایی  )CinnaGen, Iran(شرکت سیناژن 
2X)0.08میکرولیتر مسترمیکس 5/12میکرولیتر حاوي 

units/μl Taq DNA polymerase in reaction buffer, 3
mM MgCl2, 0.4 mM of each dNTP()CinnaGen, 

Iran( ،7/0  و مستقیم میکرولیتر از هر یک از پرایمرهاي
 DNAمیکرولیتر  2و )میکرومول 5/0با غلظت (معکوس

. انجام گرفت) نانوگرم 50با غلظت (استخراج شده 
شامل  sebو  seaهاي ژن PCRدمایی واکنش  يچرخه

 35دقیقه،  2به مدت  C°94مراحل دناتوریزاسیون اولیه در 
 2به مدت  C°94بار تکرار مراحل دناتوریزاسیون در 

و امتداد  ثانیه 45به مدت  C°55دقیقه، اتصال پرایمر در 
امتداد نهایی در  يدقیقه و مرحله 1به مدت  C°72در 

C°72  باشددقیقه می 5به مدت)Johnson et al. 1991( .
حاوي درصد 5/1بر روي ژل آگاروز حصول تکثیر م

 bp DNA ladderاتیدیوم بروماید و در حضور 

(CinnaGen, Iran)100 کنترل مثبت مورد .مرئی شد
به ترتیب  sebو  seaهاي تکثیر ژن ياستفاده در چرخه

 ATCCو  ATCC 13565هاي استاندارد سویهشامل 

.بودندDNAو کنترل منفی مسترمیکس فاقد 14458
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نتایج
باکتري ) درصد 33/23(جدایه  28تعداد در این تحقیق 

و تعداد هاي شیر گاواز نمونه استافیلوکوکوس اورئوس
استافیلوکوکوس باکتري ) درصد 66/26(جدایه  32

 66/31شامل بز، هاي شیر گوسفند واز نمونه اورئوس
 66/21هاي شیر گوسفند واز نمونه) مورد 19(درصد
آوري از جمع،بزهاي شیر از نمونه) مورد 13(درصد

هاي فنوتیپی و حضور ژن شهرستان سنندج براساس روش
nuc) هاي شناسایی و جهت تعیین وجود ژن) 1شکل

در . مورد بررسی قرار گرفتند Bو Aمولد انتروتوکسین 
جدا شده از شیر استافیلوکوکوس اورئوس مورد باکتري 

ها شناسایی شد؛ در جدایه درصد 100در  sea، ژن گاو
در مورد   .بودند sebها فاقد ژن که تمام جدایهحالی
با منشا گوسفند و بز، استافیلوکوکوس اورئوس هاي ایزوله

 مورد ردیابی گردید 6در  sebمورد و ژن  18در  seaژن 
محصول . آورده شده است 1جدول در که به تفکیک 

در و ) 2شکل (bp120ياي با اندازهقطعهseaتکثیر 
.باشدمی) 3شکل (bp478ي اي به اندازهقطعهsebمورد

هاي شیر ورم پستانی جدا شده از نمونه استافیلوکوکوس اورئوسدر باکتري sebو seaهاي تعداد و درصد فراوانی ژن: 1جدول 
گوسفند و بز در شهرستان سنندج

در ژن تعداد و درصد فراوانی 
استافیلوکوکوس هاي جدایه

با منشاي بزي  اورئوس

در ژن تعداد و درصد فراوانی 
استافیلوکوکوس هاي جدایه

با منشاي گوسفندي  اورئوس
نوع ژن

15sea)درصد 94/78(3) درصد 07/23(

  2seb) درصد 52/10(4) درصد 78/30(

اورئوس استافیلوکوکوس هايدر جدایه nucتصویر الکتروفورز حاصل از تکثیر ژن :1شکل 
M=100 bp Marker (CinnaGen, Iran), PC=Positive Control, NC=Negative Control, Lanes 1-9=275 bp nuc PCR 
product
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استافیلوکوکوس اورئوس هايدر جدایه seaتصویر الکتروفورز حاصل از تکثیر ژن :2شکل 
M=100 bp Marker (CinnaGen, Iran), PC=Positive Control, NC=Negative Control, Lanes 1-9= 120 bp sea PCR 
product

استافیلوکوکوس اورئوس هايدر جدایه sebتصویر الکتروفورز حاصل از تکثیر ژن  :3شکل 
M=100 bp Marker (CinnaGen, Iran), PC=Positive Control, NC=Negative Control, Lanes 1-6= 478 bp seb 
product

بحث
قادر استافیلوکوکوس اورئوس درمانگاهیهاي جدایه

ها و عوامل حدت به تولید طیف وسیعی از توکسین
Ono(باشندثر میؤم زایی جرمبیماريهستند که در  et al.

قوانین بهداشتی ایران هیچ نوع محدودیتی را . )2008

در شیر تعیین نکرده استافیلوکوکوس اورئوس براي میزان 
هاي مهم ورود تواند به یکی از راهاست و لذا شیر خام می

این باکتري .غذایی انسان باشد يتوکسین به چرخهانترو
یا در داخل روي پوست سرپستانک و حضور بر بر عالوه 
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از طریق و به صورت اگزوژن تواند کانال پستانی، می
ها، حوله مورد استفاده براي ، فومیتدستگاه شیردوشی

ها، دست شیردوش و غیره به خشک کردن سرپستانک
و تحت  درمانگاهیو باعث ایجاد ورم پستان ها منتقل دام

.Anderson et al(گردد درمانگاهی در نتیجه . )2012
از یک سو با ایجاد در دام هاي استافیلوکوکی عفونت

دامپروري و از سوي  خسارات اقتصادي گسترده به صنعت
دیگر با احتمال ایجاد مسمومیت غذایی ناشی از 

 يهاي انتروتوکسین همواره از دو جنبهاگزوپروتئین
. دامپزشکی و بهداشت عمومی حائز اهمیت بوده است

نوع  15نوع انتروتوکسین کالسیک و حدود  5چه اگر
در این مطالعه انتروتوکسین غیرکالسیک وجود دارند،

به عنوان  Bو  Aهاي هاي مولد انتروتوکسینفراوانی ژن
هاي این باکتري، بدون در نظر ترین انتروتوکسینمهم

هاي شیر خام ها، در نمونهگرفتن بیان و یا عدم بیان ژن
از . گاو، گوسفند و بز در شهرستان سنندج بررسی گردید

نمونه شیر خام  120نمونه شیر خام گاو و  120مجموع 
از تعداد استافیلوکوکوس اورئوس ند و بز، باکتري گوسف

نمونه شیر گوسفند و بز به روش  32نمونه شیر گاو و  28
.یید گردیدأباکتریولوژیکی و مولکولی شناسایی و ت

و  درصد 100هاي گاوي در جدایه seaفراوانی ژن 
 هاي با منشاجدایهمجموع در  sebو  seaفراوانی ژن 

درصد 75/18و  درصد 25/56ب گوسفند و بز به ترتی
ها بر روي انتروتوکسین يهاي کد کنندهاغلب ژن.بودند

نظیر پالسمیدها، پروفاژها و جزایر 1عوامل ژنتیکی متحرك
Srinivasan(قرار دارند2پاتوژنیک استافیلوکوکی et al.

-انتقال افقی عوامل ژنتیکی متحرك یکی از روش. )2006

در باکتري حدت هايفاکتوراین هاي کسب 
.Gill et al(است استافیلوکوکوس اورئوس 2005(.

 100در seaوجود ژن رود که یکی از دالیل احتمال می
گاوي  با منشا استافیلوکوکوس اورئوس هايجدایهدرصد

1- Mobile genetic elements
2- Staphylococcal pathogenic islands

هاي محدود باکتري در جمعیت به دلیل وجود ژنوتیپ
گاوهاي شهرستان سنندج و انتقال افقی این ژن در بین 

,Katsuda et al. 2005(ها باشد آن Mellmann et al. 

2008.(
ها در حدت باکتري چه نقش انتروتوکسیناگر

در دام نامشخص است، با این  استافیلوکوکوس اورئوس
هاي انتروتوکسین از هاي داراي ژنوجود استافیلوکوك

 درمانگاهیو تحت  درمانگاهیهاي شیر ورم پستانی نمونه
هاي شیر گاوي در بررسی نمونه. شوندبه فراوانی جدا می

استافیلوکوکوس ارومیه، میزان شیوع آلودگی با  رد
گزارش شده است؛ با این وجود در  درصد 21اورئوس

حضور نداشته و  sebو  seaهاي ها ژنهیچ یک از جدایه
-ژن يدر دسته secجدایه،  50مورد از مجموع  5فقط در 

هاي کالسیک ردیابی شده استنیکسهاي انتروتو
)Ahmadi and Dastmalchi Saei 2013  .( همچنین در

محصوالت لبنی تهیه شده از شیر گاو به روش سنتی در 
استافیلوکوکوس ها آلودگی با نمونه درصد 32تهران، در 

در  sebو ژن درصد 6/15در  seaگزارش و ژن  اورئوس
 .Imani-Fooladi et al(شناسایی شده است درصد 3/9

میزان آلودگی با باکتري در استان فارس ).  2010
درصد 16هاي شیر گاو نمونهدر استافیلوکوکوس اورئوس

 50و با فراوانی درصد 10هاي شیر گوسفندو در نمونه
 Rahimi and(ها گزارش شده استدر آنseaدرصد

Alian 2013( . استافیلوکوکوس فراوانی کلی باکتري
 7/42(هاي شیر شهرستان ماکو نسبتا باال در نمونهاورئوس 

را شیوع که علت احتمالی آن گزارش شده است) درصد
ناشی از این باکتري درمانگاهی باالي ورم پستان تحت 

جدایه  37از مجموع . )Sadeghi 2015(اندعنوان کرده
جدا شده از شیر ورم پستان استافیلوکوکوس اورئوس 

 sebمورد  3و در  seaمورد  36گاوي در کره، در 
Lim(شناسایی شده است  يخالف مطالعهبر.)2004

باشد در می sebتر از بیش seaحاضر که فراوانی ژن 
استافیلوکوکوس اورئوس نمونه  52اي که بر روي مطالعه

جدا شده از شیر گوسفندي در شمال فلسطین انجام شده 
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اندبودهsebداراي ژن ) درصد 1/54(ها است، غالب نمونه
)Adwan et al. چین انجام در طی تحقیقی که در. )2005

هاي سویهدرصد 65شده است مشخص گردیده که 
جدا شده از شیر گاو استافیلوکوکوس اورئوس باکتري 

ترین فراوانی باشند که بیشانتروتوکسین میهاي داراي ژن
 يبوده و همچون مطالعه seaمربوط به ) درصد 36(

ها شناسایی نشده استدر هیچ یک از جدایه sebحاضر 
)Chen et al. ها علت تفاوت در فراوانی این ژن.)2009

توان به تفاوت در شیوع در مطالعات مختلف را می
استافیلوکوکوس اورئوساي جغرافیایی و دوره

Hwang et(نسبت داد در مناطق مختلف زا انتروتوکسین al. 

2010(.
هاي مولد انتروتوکسین به چه امکان شناسایی ژناگر

روش ایمنولوژیکی همچون االیزا، التکس آگلوتیناسیون، 
التکس ایمنواسی و ایمنوکروماتوگرافی به صورت تجاري 

هاي مختلفی ها داراي حساسیتوجود دارند اما این تست
ها وابسته به میزان بیان ژن و بوده و نتایج حاصل از آن

.Wu et al(تولید محصول پروتئینی انتروتوکسین است

استافیلوکوکوس اورئوس هاي ؛ در نتیجه سویه)2016
هاي نیبا قابلیت تولید سطوح کم توکس زانانتروتوکسی
و یا در ) تستتشخیص  يآستانهتر از میزان کم(ترشحی 

هاي واکنش يهاي ایجاد کنندهژنصورت وجود آنتی
شوندها شناسایی نمیمتقاطع به دقت توسط این روش

)Van Belkum در  PCRروش  بمزیت غال. )2003
هاي مولد انتروتوکسین در این است که امکان شناسایی ژن

 را مستقل از میزان SEهاي هاي داراي ژنشناسایی سویه
ها فراهم ساخته و نیز به دلیل تکثیر اختصاصی ژن، بیان آن

نتایج مثبت تنها در صورت وجود ژن مورد مطالعه ایجاد 
از سوي دیگر، شناسایی ژن در روش مولکولی  .شودمی

-ینی نمیمعنی بیان آن ژن و تولید محصول پروتئبه  لزوماً

 ،)cfu/ml(همچون تعداد باکتري باشد زیرا عوامل مختلفی 
، میزان آب pHحرارت،  يفاکتورهاي محیطی شامل درجه

-ثر میؤفعال و فاکتورهاي وابسته به میزبان در بیان ژن م

.Loncarevic et al(باشند در نتیجه همراهی . )2005
شناسایی دقیق امکان یکی و مولکولی ژهاي ایمنولوروش

فراهم ساخته و  به صورت همزمانرا  ژن و میزان بیان آن
 بینیتري در پیشتواند با احتمال بیشمی هلذا نتایج حاصل

هاي غذایی هاي انتروتوکسین در بروز مسمومیتژن نقش
.دنباشفیلوکوکی در انسان قابل استناد استا

اساس نتایج فوق آلودگی شیرهاي خام در شهرستان بر
ت به اثبااستافیلوکوکوس اورئوس سنندج به باکتري 

 100با توجه به وجود ژن انتروتوکسین در . رسیده است
هاي ایزوله درصد 75هاي با منشاي گاوي و ایزوله درصد

این باکتري در  يبزي، نقش بالقوه-با منشاي گوسفندي
ایجاد مسمومیت غذایی استافیلوکوکی در شهرستان سنندج 

ثر ؤشناسایی و درمان سریع و م لذا. باشدحائز اهمیت می
ی نه تنها در کاهش لهاي اههاي پستان در دامعفونت

بلکه در حفظ سالمت انسان و  خسارات اقتصادي،
.باشدثر میؤبهداشت عمومی نیز م

تشکر و قدردانی
نیا تشکر و قدردانی محمدي و جناب آقاي مهندس علی کاظمبدین وسیله از زحمات سرکار خانم مهندس فاطمه خان

.گرددمی
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Abstract
Staphylococcus aureus is one of the most important causes of food poisoning in human. 

The main etiological agent, staphylococcal enterotoxins (SEs) are in different types. Based on 
the plausible role of contaminated milk with enterotoxigenic strains of this bacterium in 
human food poisoning and the important role of SEA and SEB in bacterial intestinal 
pathogenesis, plus with the multiple role of SEB as a biological weapon on one hand, and the 
lack of any data on the role of milk and the two mentioned enterotoxins in public health 
threatening in Sanandaj on the other hand, this study was aimed to determine the prevalence 
of sea and seb genes, as the most clinically important enterotoxins in mastitic milk samples. 
120 cow, 60 sheep, and 60 goat mastitic milk samples were collected under sterile conditions 
and analyzed for the presence of S. aureus by routine bacteriological methods. The isolates 
were confirmed by thermonuclease (nuc)-based PCR and were evaluated for detection of sea
and seb genes using molecular technique. Totally, 23.33% (28 numbers) of cow milk, 31.66%
(19 numbers) of sheep milk, and 21.66% (13 numbers) of goat milk samples were 
contaminated with S. aureus. Among the bovine originated S. aureus, 100% were found to 
harbor sea with no seb. sea was detected in 78.94% (15 numbers) and 23.07% (3 numbers) of 
S. aureus isolates with ovine and caprine origins, respectively, and seb was detected in 
10.52% (2 numbers) and 30.78% of S. aureus with ovine and caprine origins, respectively. 
The high percentage of SE genes in S. aureus isolated from milk samples constitutes a 
potential risk for consumers′ health. Therefore, improving the hygienic quality of milk is 
essential in the mentioned area.

Key words: Staphylococcus aureus, Enterotoxin, mastitic milk, Polymerase chain reaction
(PCR) 
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