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شناسایی مولکولی و بررسی کلونیزاسیون برخی گونههای استافیلوکوکوس
گهای به ظاهر سالم ارجاعی به بیمارستان دانشکده دامپزشکی اهواز
در س 
3

داریوش غریبی ،*1بهمن مصلی نژاد ،2سیده محدثه هاشمی

 -1استادیار گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
 -2دانشیار گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
 -3دانش آموخته دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
تاریخ دریافت 8 :تیر 3931

تاریخ پذیرش 71اردیبهشت 139 4

چکیده :هدف از این مطالعه شناسایی مولکولی و بررسی کلونیزاسیون استافیلوکوکوس سوداینترمدیوس و استافیلوکوکوس
بهای بینی از تعداد  143سگ
گهای به ظاهر سالم ارجاعی به بیمارستان دانشکده دامپزشکی اهواز بود .سوآ 
اورئوس در س 

یهای جدا شده با استفاده از روشهای معمول تعیین
ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی اهواز گرفته شد و پس از انجام کشت ،باکتر 
هویت باکتریها و روش مولکولی واکنش زنجیره ای پلی مراز دوگانه تعیین هویت گردید .نتایج تشخیص با استفاده از روشهای
بیوشیمیایی نشان داد ،تعداد  13جدایه استافیلوکوکی (  19 / 40درصد) ،استافیلوکوکوس اورئوس بودند ولی در مورد بقیه جدایه ( 54

جدایه دیگر) تشخیص قطعی امکان پذیر نبود .نتایج آزمون  PCRدوگانه با استفاده از تکثیر ژن ترمونوکلئاز ( )nucبرای گونههای
استافیلوکوکوس سوداینترمدیوس و استافیلوکوکوس اورئوس نشان داد ،از تعداد  67جدایه کوآگو زال مث تب استافیلوکوکوس13 ،

جدایه (  19 / 40درصد) استافیلوکوکوس اورئوس و  54جدایه (  08/ 59درصد) استافیلوکوکوسسوداینترمدیوس بودند .تعداد  7سگ
(  10 / 44درصد) آلودگی همزمان به استافیلوکوکوس اورئوس و استافیلوکوکوس سوداینترمدیوس داشتند .با توجه به شیوع نسبتا
باالی استافیلوکوکوسهای کوآگو زال مث تب

و بویژه استافیلوکوکوس سوداینترمدیوس در سگ و احتمال انتقال آنها به صاحبان

آنها ،رعایت اصول بهداشتی در مواجهه با این حیوانات از طرف صاحبان آنها ضروری به نظر میرسد.

کلمات کلیدی :استافیلوکوکوس اورئوس ،استافیلوکوکوس سوداینترمدیوس PCR ،دو گانه ،سگ
*نویسنده مسئول :داریوش غریبی

آدرس :گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران .تلفن83 231 09 1841 :

پست الکترونیکd.gharibi@scu.ac.ir :
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مقدمه

استافیلوکوکوسهای کوآگو زال مث تب  ،باکتریهای

مطرح و گزارش شده ا تس

( 16 ،4 ،9و  .) 18اطالعاتی

در زمینه کلونیزاسیون استافیلوکوکوسهای کوآگو زال

همزیست و پاتوژنهای فرصت طلبی هستند که

مث تب

یکنند .سویههای مقاوم به متی سیلین استافیلوکوکوس
م 

منطقه اهواز وجود ندارد .از آنجایی که تمایز این دو

عفونتهای مختلفی را در انسان و حیوانات ایجاد

اورئوس عالوه بر ایجاد عفونت در انسان ،در حیوانات
مرتبط با انسان و ایجاد عفونت در آنها نیز حائز اهمیت
هستند و امروزه بحث انتقال بین گونهای سویههای
مقاوم به آنتی بیوتیک این باکتریها اهمیت آنها را دو
چندان کرده ا تس

(  .) 20گونههای کوآگو زال مث تب

دیگر جنس استافیلوکوکوس که در بیماریزایی در
حیوانات خانگی بویژه سگ و گربه حائز اهمیت
یباشند
م 

شامل

استافیلوکوکوس

اینترمدیوس،

استافیلوکوکوس سوداینترمدیوس و استافیلوکوکوس

یها
یباشند .این باکتر 
شلیفری زیرگونه کوآگوالنس م 
نیز اگر چه باکتریهای همزیست مطرح در این

یتوانند عفونتهای نظیر پیودرم،
حیوانات هستند ولی م 
اوتیت خارجی و بیماریهای دستگاه ادراری تناسلی را
در این گونههای دامی ایجاد نمایند ( 3و  .)7ق الب

استافیلوکوکوس اینترمدیوس به عنوان گونه غالب

استافیلوکوکوس در سگ مطرح بود ولی مطالعات اخیر
نشان داده ا تس

غالب جدایههای استافیلوکوکوس

اینترمدیوس که ق الب از سگ جداسازی و تحت این نام،

نامگذاری شدهاند متعلق به گونه استافیلوکوکوس

یباشند ( 21 ،3و  .) 13هر دو گونه
سوداینترمدیوس م 

استافیلوکوکوس اینترمدیوس و استافیلوکوکوس

سوداینترمدیوس در انسان نیز شناسایی شدهاند و
میتوانند باعث عفونتهای فرصت طلب در انسان

شوند.

همچنین

کلونیزاسیون

استافیلوکوکوس

اینترمدیوس در صاحبان سگها و انتقال بین گونهای

سویههای مقاوم به متی سیلین این گونه در انسان نیز

مطرح در سگ بویژه استافیلوکوکوس اورئوس و

استافیلوکوکوس سوداینترمدیوس در ایران و بویژه در

گونه براساس خصوصیات مورفولوژیک و بیوشیمیایی
و به خاطر نبود آزمایش بیوشیمیایی منحصر بفردی که
یباشد ،لذا هدف از
متمایزکننده این دو باشد مشکل م 
مطالعه حاضر بررسی کلونیزاسیون این دو باکتری
کوآگو زال مث تب

گهای به ظاهر سالم
در بینی س 

ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی اهواز با استفاده از
روش مولکولی ( PCRدوگانه) میباشد .شناسایی و
یها از هم با روشهای دقیق تر
متمایز کردن این باکتر 
نظیر روشهای مولکولی ،برای آزمایشاتی نظیر تعیین
میزان حداقل غل تظ

ممانعتکننده از رشد یا قطرهاله

کها ،با توجه به متفاوت
عدم رشد در مورد آنتی بیوتی 
بودن نقطه انفصال یا برش آنها از همدیگر ،در
آزمایشگاهها بویژه آزمایشگاههای تشخیصی دامپزشکی
یباشد .همچنین شناسایی جنبههای
حائز اهمیت م 
یها بویژه با توجه به
اکولوژی و کلونیزاسیون این باکتر 
ظهور سویههای مقاوم به متی سیلین آنها و احتمال انتقال
به صاحبان این دامها و دامپزشکان جهت رعایت شرایط
بهداشتی و اتخاذ شیوههای مدیریتی کنترل عفونت نیز
یباشد.
سودمند م 
مواد و روش کار
جمع آوری ،کشت و تعیین هویت نمونهها
سوابهای بینی به طور استریل از تعداد  143سگ
ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی اهواز اخذ گردید .نس
گها در هنگام نمونهگیری ث تب
و نژاد س 

ی گ رد ی د .
م 

سوابها بر روی محیط کشت Mannitol salt agar

شناسایی مولکولی و بررسی کلونیزاسیون...
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) (MSAکشت داده شدند و به مدت  48 - 24ساعت در

واجد همولیز (همولیز مضاعف در غالب موارد) ،واجد

دمای  37درجه سانتیگراد گرمخانه گذاری شدند.

پرگنه زرد بر روی محیط  ،MSAاوره آز مث تب ،

یهای رشد کرده بر روی محیط ( MSAمانیتول
باکتر 

کوآگو زال مث تب

شهای معمول تعیین
با استفاده از رو 

مث تب

هویت باکتریها ،تا حد امکان تعیین هویت گردید.

یا منفی) که مشکوک به استافیلوکوکوس بودند

از محیط بوسیله آنس استریل برداشته و در محیط کشت

ژلوز خوندار کشت داده شدند .متعاقب رشد باکتریها
در محیط ژلوز خوندار و پس از بررسی مورفولوژی
یهای مشکوک و انجام آزمایش
پرگنهها و شکل باکتر 
طهای افتراقی
یها در محی 
کاتا زال و اکسیداز ،باکتر 
مربوط

به

تعیین

هویت

یهای
باکتر 

جنس

استافیلوکوکوس کشت داده شدند .به این منظور از
خصوصیاتی نظیر خاصیت تولید پیگمان ،بررسی

همولیز ،آزمایش هیدرولیز اوره ،تولید استوئین،
حساسیت یا مقاومت به پلی میکسین و نووبیوسین و
تخمیر قندهای مانیتول ،تریهالوز ،مانوز ،مالتوز،
زایلوز ،آرابینوز و سوکروز استفاده گردید .همزمان
آزمایش کوآگو زال روی الم ()Slide coagulase test
و داخل لوله ( )Tube coagulase testنیز برای
یها انجام شد .برای انجام آزمایش کوآگو زال
باکتر 
روی الم یک لوپ کامل از باکتری در یک قطره از
یشد و
آب بر روی ا الس ید میکروسکوپی مخلوط م 
سپس یک لوپ کامل از سالپ مای سیتراته انسان به آن
اضافه و به خوبی مخلوط میشد .ظاهر شدن رگههایی
از لخته در مدت زمان  10ثانیه نشان دهنده مث تب

بودن

آزمایش کوآگو زال روی الم برای باکتری بود .در
روش داخل لوله نیز  0/5میلی لیتر سالپ مای سیتراته با
 001میکرولیتر از سوسپانسون باکتری در داخل لوله
مخلوط و در  37درجه سانتیگراد انکوبه میشد و
تشکیل لخته  4 -2ساعت بعد (در مواردی تا  24ساعت
یگرف .ت در نهایت باکتریهای
بعد) مورد بررسی قرار م 
کوکسی گرم مث تب  ،کاتا زال مث تب  ،اکسیداز منفی،

زال م به ذکر ا تس

استافیلوکوکوس

در غالب موارد این تستها در مورد

سوداینترمدیوس مث تب

اورئوس

و

استافیلوکوکوس

بود .هر دو باکتری نس تب

به

نوووبیوسین حساس ولی استافیلوکوکوس اورئوس به

پلی میکسین مقاوم و استافیلوکوکوس سوداینترمدیوس

حساس ا .تس همچنین استافیلوکوکوس اورئوس بر

خالف استافیلوکوکوس سوداینترمدیوس تولید استوئین
یکند (.)2
م 

استخراج  DNAاز جدایههای استافیلوکوکوس
جهت

استخراج

DNA

از

جدایههای

شهای بیوشیمیایی مشخص
استافیلوکوکوس که با رو 

گردیده بودند از کیت استخراج  DNAمخصوص
یهای گرم مث تب
باکتر 

(شرکت سیناژن) استفاده

گردید .در حدود 10 - 20 mg

از باکتریهای

استافیلوکوکوس ( 2تا  3پرگنه از کشت شبانه) با

محلول  Prelysis bufferو آنزیمهای لیزوزیم و
ریبوتیناز در  37درجه سانتیگراد انکوبه گردید و پس از
یها ،مراحل استخراج  DNAمطابق با
لیز کامل باکتر 
یجدایه
دستورالعمل شرکت سازنده کیت ،بر روی تمام 
انجام پذیرف .ت  DNAاستخراج شده پس از بررسی
کیفیت آن بوسیله الکتروفورز در دمای  - 20درجه
سانتیگراد و تا زمان آزمایش PCRنگهداری شد .کلیه
مراحل استخراج  DNAنیز برای سوش استاندارد

استافیلوکوکوس اورئوس ( )ATCC – 33591به عنوان
کنترل مث تب

نیز انجام شد.
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آزمون  PCRجهت شناسایی گونههای

استافیلوکوکوس اورئوس و استافیلوکوکوس
سوداینترمدیوس
شناسایی گونههای استافیلوکوکوس اورئوس و

استافیلوکوکوس سوداینترمدیوس در جدایههای بالینی

با استفاده از آغازگرهای اختصاصی مربوط به ژن
ترمونوکلئاز ( )nucمورد بررسی قرار گرف .ت در این
تحقیق از توالی این پرایمرها برای متمایز نمودن

استافیلوکوکوس

اورئوس

و

استافیلوکوکوس

سوداینترمدیوس در آزمایش  multiplex PCRاستفاده

گرفت (شکل .)1در این تحقیق از سوش استاندارد

باکتری استافیلوکوکوس اورئوس ()ATCC – 33591

در کنار جدایههای بالینی در تمام آزمایشات استفاده
گردید .دادههای به د تس

آمده با استفاده از نرمافزار

 SPSSو آزمون دقیق فیشر مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج
در این تحقیق از مخاط بینی  143سگ ارجاعی به
بیمارستان دانشکده دامپزشکی اهواز نمونهگیری به عمل
آمد .نتایج کشت باکتریایی نمونههای سواب بینی نشان

شد .توالی آغازگرهای و آغازگر معکوس 5ʹ-

داد که در مجموع تعداد  12سگ (  14 / 68درصد) فاقد

5ʹ-

درصد) حامل این باکتری بودند .از تعداد  143سواب

ʹ CTTTTGTGCTYCMTTTTGG-3و برای گونه

استافیلوکوکوس اورئوس

آغازگر

پیشرو

ʹ TCGCTTGCTATGATTGTGG-3و آغازگر

معکوس

ʹ5ʹ-TCGCTTGCTATGATTGTGG-3

باکتری استافیلوکوکوس در بینی و  221سگ ( 85 / 31

کشت داده شده و با توجه به نس سگهای نمونهگیری
شده ،از تعداد  30سگ زیر یک سال  26جدایه

(ساخت شرکت سیناژن) بودند (  ) 15این آغازگرها به

استافیلوکوکی (  12/ 31درصد) 82 ،سگ در رده سنی

ترمونوکلئاز ( )nucرا تکثیر میکنند .واکنش M-PCR

سگ باالی سه سال 29

درصد)

شامل  2میکرولیتر از  DNAاستخراج شده1 ،

آزمایش کوآگو زال از  221سگ حامل باکتری

ترتیب قطعاتی به طولهای  926 bpو  359 bpاز ژن
در حجم  50میکرولیتر انجام گردید .اجزای واکنش
میکرولیتر از هر یک از پرایمرها 25 ،میکرولیتر master

( mix 2Xشرکت سیناژن) و مابقی آب دیونیزه استریل
بود .سیکلهای حرارتی شامل دناتوراسیون اولیه  2دقیقه
در  95درجه سانتیگراد 30 ،سیکل شامل  30ثانیه در در
 95درجه سانتیگراد 30 ،ثانیه در  56درجه سانتیگراد
جهت اتصال پرایمرها 60 ،ثانیه در  27درجه سانتیگراد
برای تکثیر قطعه هدف و تکثیر نهایی به مدت  2دقیقه
در  27درجه سانتیگراد بود (  .) 15در نهایت 10
میکرولیتر از محصول  PCRدر آگارز  1/5درصد به
همراه ( Safe stainشرکت سیناژن) بارگذاری و
باندهای مورد نظر زیر اشعه  UVمورد بررسی قرار

بین یک تا سه سال  67جدایه (  54 / 91درصد) و 31
جدایه ( 23 / 77

استافیلوکوکوس جدا شد (جدول  .)1متعاقب انجام

استافیلوکوکوس ،تعداد  67جدایه استافیلوکوکوس

کوآگو زال مث تب  ،جدا شده که از این تعداد باکتری
کوآگو زال مث تب  24 ،جدایه (  35 / 82درصد) متعلق به
گروه سنی زیر یک سال 28 ،جدایه (  41 / 79درصد)
گهای یک تا سه سال و  15جدایه ( 22 / 38
متعلق به س 
درصد) متعلق به سگهای باالی سه سال بوده ا تس
(جدول .)1اگرچه بیشترین میزان آلودگی به

استافیلوکوکوسهای کوآگو زال مث تب

در ردهی سنی

بین یک تا سه سال بوده ا تس  ،اما بررسیهای آماری

با استفاده از آزمون مربع کای ارتباط معنیداری بین نس

و شیوع باکتریهای استافیلوکوکوس کوآگو زال مث تب

85
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را نشان نداد (  .)P>0/ 05همچنین به علت تنوع نژادی در

( )nucبرای گونههای استافیلوکوکوس سوداینترمدیوس

آماری با استفاده از آزمون مربع کای ارتباط معنی داری

 ) 359به درستی تکثیر یافتهاند (شکل  .)1براساس نتایج

و استافیلوکوکوس اورئوس

بین نمونههای موجود در مطالعهی حاضر ،بررسیهای

 PCRبرای تعیین هویت گونههای استافیلوکوکوس ،از

یهای
را در بین نژاد سگها و شیوع باکتر 
استافیلوکوکوس کوآگو زال مث تب

(به ترتیب  926 bpو bp

نشان نداد ( .)P>0/ 05

تعداد

جدایه کوآگو زال

67

مث تب ،

جدایه

13

(  19 / 40درصد) استافیلوکوکوس اورئوس و  54جدایه

نتایج انجام آزمایشات بیوشیمیایی نشان داد ،تعداد 13

(  19 / 40درصد) جدایه استافیلوکوکی ،استافیلوکوکوس

( 08/ 59

اورئوس بودند ولی در مورد بقیه جدایهها (  54جدایه

درصد)

استافیلوکوکوسسوداینترمدیوس

تشخیص داده شدند (نمودار .)1تعداد  7سگ ( 10 / 44

درصد) آلودگی همزمان به استافیلوکوکوس اورئوس و

دیگر) تشخیص قطعی امکان پذیر نبود .نتایج آزمون

استافیلوکوکوس سوداینترمدیوس داشتند.

 PCRنشان داد که باندهای مربوط به ژن ترمونوکلئاز

شکل  -1نتایج مربوط به تعیین گونه جدایههای استافیلوکوکوس با استفاده از پرایمرهای اختصاصی ژن ترمونوکلئاز (.)nucگودههای 8،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
یباشد ،گوده شماره  7کنترل مثبت  M-PCRکه همزمان واجد  DNAباکتری
و  9باند  629 bpمربوط به باکتری استافیلوکوکوس سوداینترمدیوس م 

استافیلوکوکوس سوداینترمدیوس و استافیلوکوکوس اورئوس بوده است .گوده شماره  01باند  953 bpمربوط به سوش استاندارد استافیلوکوکوس
یباشد M ،مارکر مولکولی . 00 1 bp
اورئوس م 

گهای مورد مطالعه در سنین مختلف
جدول  -1فراوانی جدایههای استافیلوکوکوس از س 
جدایههای استافیلوکوکوس
سن

گهای
تعداد س 
نمونهگیری شده

زیر یک سال

مثبت

جدایههای کوآگوالز مثبت استافیلوکوکوس
منفی

مثبت

فراوانی
مطلق

فراوانی نسبی

فراوانی
مطلق

فراوانی نسبی

فراوانی
مطلق

منفی

فراوانی نسبی

فراوانی
مطلق

فراوانی نسبی

03

62

%12/ 32

4

%91/50

24

% 35 /28

2

 1-3سال

28

76

% 54 /19

15

% 71 / 43

82

% 41 / 80

39

% 70 /19

%3/ 63

باالی  3سال

31

29

% 23 / 77

2

%9/ 52

15

% 22 / 38

14

% 25 / 46

جمع

341

2 12

% 100

12

% 100

76

% 100

55

% 100
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گهای مورد مطالعه
سهای کوآگوالز مثبت جدا شده از س 
نمودار -1فراوانی استافیلوکوکو 

بحث

استافیلوکوکوسهای کوآگو زال مث تب

بیماریهای

مختلفی با میزان متغیر ابتال و مرگ و میر را در حیوانات

باعث میشوند .در میان استافیلوکوکوسهای

کوآگو زال مث تب

استافیلوکوکوس سوداینترمدیوس و

بودند که  13مورد آن استافیلوکوکوس اورئوس و 54

مورد استافیلوکوکوس سوداینترمدیوس تشخیص داده

شدند و شیوع استافیلوکوکوس سوداینترمدیوس 08/ 59

درصد و استافیلوکوکوس اورئوس  19 / 40درصد در
بین سگهای ارجاعی به بیمارستان دانشکده دامپزشکی

استافیلوکوکوس اورئوس از بعد دامپزشکی دو گونه

اهواز تعیین گردید .این نتایج نشان داد که باکتری

زئونوتیک بودنشان محسوب میشوند (  17و .) 19

سگها دارد که با نتایج سایر مح قق ین همخوانی دارد.

مهم به خاطر توانایی ایجاد بیماری و همچنین پتانسیل

استافیلوکوکوس سوداینترمدیوس شیوع نسبتا باالیی در

در این تحقیق شناسایی گونههای استافیلوکوکوس

 Senthi Kumarو همکاران (  ) 2010از  77مورد

اورئوس و استافیلوکوکوس سوداینترمدیوس در

جدایههای بالینی با استفاده از آغازگرهای اختصاصی

پیودرمای سگ ،شیوع

60

درصدی باکتری

استافیلوکوکوس اینترمدیوس را گزارش دادند ( .) 14

مربوط به ژن ترمونوکلئاز ( )nucمورد بررسی قرار

 Hanselmanو همکاران در مطالعهای ،کلونیزاسیون

یباشد.
و تنوع آن در حد متوسط م 

خانگی به ترتیب  14 ، 28و  4/3درصد و کلونیزاسیون

نوکلئوتیدی این ژن در گونههای مختلف جنس

درصد در انسان ،سگ و گربه گزارش نمودند (.)6

آزمایش  PCRدوگانه به طور موفق با حساسیت و

سوداینترمدیوس در سگ را  87 /4درصد گزارش

گرف .ت این ژن در اعضای جنس استافیلوکوکوس
محاف تظ

شده ا تس

 Takashi Sasakiو همکاران بر اساس تعیین توالی
استافیلوکوکوس ،پرایمرهایی را طراحی کردند که در
ویژگی  99/8درصد و  001درصد گونههای کوآگو زال
مث تب

ینمود
جنس استافیلوکوکوس را از هم متمایز م 

(  .) 15نتایج این تحقیق نشان داد که تعداد 54 / 91 ( 67

درصد) جدایههای استافیلوکوکوس ،کوآگو زال مث تب

استافیلوکوکوس اورئوس را در انسان ،سگ و گربههای
استافیلوکوکوس سوداینترمدیوس را  61 ،4/1و 11

 Rubinو همکاران ( )1 01 2شیوع استافیلوکوکوس

نمودند (  Sasaki .) 11و همکاران ( )7002شیوع

استافیلوکوکوسهای کوآگو زال مث تب

مقاوم به متی-

سیلین را بررسی کردند .از تعداد  57سگ ارجاعی به
بیمارستان بیمارستان آموزشی دامپزشکی (  26سگ

شناسایی مولکولی و بررسی کلونیزاسیون...

31

بستری شده و

سگ سرپایی)

استافیلوکوکوس کوآگو زال مث تب

18

جدایه

مقاوم به متیسیلین

87

درصد جمعیت افراد سالم ناقل استافیلوکوکوس

اورئوس میباشند) باالتر ا تس

( )12و این مساله احتماال

جدا گردید که  21مورد آن از  26سگ بستری شده

مربوط به استانداردهای بهداشتی پایین و رفتار اجتماعی

( 46 /2درصد) و  6مورد از  31سگهای سرپایی (19 /4

سگها (مانند خود تیماری سگها و تماس نزدیک

درصد) بودند که با استفاده از روشهای مولکولی
مشخص گردیده ا تس

یآنها استافیلوکوکوس
که تمام 

آنها با دیگر سگها و محیط) باشد .همچنین بینی ،دهان
و ناحیه پرینه مهمترین مکانهای کلونیزاسیون این

( )8 0 0 2

استافیلوکوکوسهای

سوداینترمدیوس تشخیص داده شدند ( Griffeth .)21و

باکتری در سگها میباشد ( .)8همچنین Duijkeren

شیوع

 Vanو  Weeseنشان دادند که کلونیزاسیون

همکاران

کوآگو زال مث تب
های با پو تس

را در پو تس

سگهای سالم و سگ-

ملتهب به ترتیب  74و  88درصد گزارش

کردند .از  74درصد استافیلوکوکوس کوآگو زال مث تب

در سگهای سالم  16درصد استافیلوکوکوس اورئوس
و  92درصد استافیلوکوکوس اینترمدیوس بودند (.)5
باالی

میزان

کلونیزاسیون

استافیلوکوکوس

سوداینترمدیوس در سگها در این مطالعات شاید دلیلی

بر اختصاصی بودن میزبان (سگ) برای این باکتری باشد

(  .) 13همچنین نتایج متنوع در مورد این شیوعها در
مطالعات مختلف میتواند ناشی از اختالفات جغرافیایی،
اختالف در نژادهای سگهای ارجاعی و مورد مطالعه،

استافیلوکوکوس اورئوس در سگها ممکن ا تس

موقتی باشد چرا که این باکتری یک باکتری همزیست
طبیعی غالب در سگ نمیباشد .لذا با توجه به اینکه
استافیلوکوکوس سوداینترمدیوس غالبترین همزیست

در سگ میباشد بنابراین دوام کلونیزاسیون آن نیز در
سگ بیشتر خواهد بود ولی با این حال مطالعات بیشتری
در مورد ارزیابی مدت زمان دوام کلونیزاسیون این
باکتری نیازمند ا تس

(  17و .) 19

از آنجایی که پتانسیل استقرار و کلونیزاسیون

استافیلوکوکوسهای به خصوص استافیلوکوکوس

سوداینترمدیوس در انسان وجود دارد و عالوه براین،

روشهای تشخیص و محل نمونهگیری باشد .در سگ-

وقوع استافیلوکوکوس سوداینترمدیوس در صاحبان

سوداینترمدیوس در مقایسه با استافیلوکوکوس اورئوس

( .)4بنابراین ،احتماال عفونت با استافیلوکوکوس-

به استافیلوکوکوس سوداینترمدیوس معمولتر

سیلین این باکتری خطر بیشتری برای صاحبان سگ در

ها

به

نظ ر

میرسد

شیوع

استافیلوکوکوس

باالتر باشد ( 1و  .) 10معموال حامل بودن سگهای سالم
نس تب

سگ به میزان قابل توجهی باالتر از افراد دیگر میباشد

سوداینترمدیوس و به ت عب آن سویههای مقاوم به متی-

میباشد ولی دینامیک کلونیزاسیون این باکتری در

مقایسه با سایر افراد دارد و همین امر لزوم توجه به

سگها هم در مورد فرکانس حامل بودن و هم در مورد

ریشهکنی موضعی و اقدام برای مبارزه و از بینبردن

تنوع سویهها در طول زمان و در قسمتهای مختلف

بدن متفاوت از آنچه استافیلوکوکوس اورئوس در انسان

دارد میباشد .بدین صورت که شیوع استافیلوکوکوس
سوداینترمدیوس در سگهای سالم در مقایسه با شیوع

استافیلوکوکوس اورئوس در انسان (معموال 20 - 30

کلونیزاسیون استافیلوکوکوسهای مقاوم به متیسیلین

در حیوانات حامل برای جلوگیری از آلودگی مجدد

حیوانات دیگر و جلوگیری از انتقال این باکتریها به
انسان را مضاعف میکند.
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با توجه به شیوع نسبتا باالی استافیلوکوکوسهای

و بخصوص استافیلوکوکوس

مث تب

کوآگو زال

سوداینترمدیوس در سگ در این مطالعه و احتمال انتقال
 رعایت اصول بهداشتی در مواجهه،آنها به صاحبان آنها

با این حیوانات از طرف صاحبان آنها ضروری به نظر
تهای
  همچنین با توجه به احتمال بروز مقاوم.میرسد
دارویی به خصوص در سویههای مقاوم به متیسیلین
استافیلوکوکوس و شیوع متفاوت آنها از لحاظ
کلونیزاسیون

اپیدمیولوژی

بررسی

،جغرافیایی

استافیلوکوکهای مقاوم به متیسیلین به منظور درک

ظهور آشکار این سویهها و توسعه استراتژیهای کنترل

-این باکتریها و تعیین الگوی حساسیت آنتی

منا بس

بیوتیکی آنها برای درمان موفقیتآمیز و جلوگیری از

-گسترش سویههای مقاوم به آنتیبیوتیک ضروری می
.باشد
تشکر و قدردانی
نویسندگان مقاله مراتب تشکر و قدردانی خود را از
حوزه معاونت محترم پژوهشی دانشگاه شهید چمران
 در تامین هزینه پژوهشی در قالب پژوهانه ابراز،اهواز
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Abstract: The purpose of this study was molecular identification and colonization of
Staphylococcus aureus and Staphylococcus pseudintemedius in apparently healthy dogs
referred to Veterinary teaching Hospital in Ahvaz. Nasal swabs from 143 dogs referred to
Veterinary Hospital were cultured and identified using routine biochemical and molecular
(duplex PCR) methods. Based on biochemical methods, 13 isolates (40/19%) were identified
as Staphylococcus aureus but a definite diagnosis of the remaining isolates (54 isolates) was
not possible. Thermonuclease gene (nuc), specified for Staphylococcus pseudintermedius and
Staphylococcus aureus was amplified by PCR. 13 (40/19%) and 54(59/80%) of coagulasepositive staphylococci, were identified as Staphylococcus aureus and Staphylococcus
pseudintermedius respectively by PCR. 7(44/10%) dogs showed mixed infection with
Staphylococcus aureus and Staphylococcus pseudintermedius. Considering high prevalence
of coagulase-positive staphylococci, especially Staphylococcus pseudintermedius in dogs and
potential transmission to humans, health care is necessary by the owners in the face of these
animals.
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