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بررسي شيوع جدايههاي استافیلوکوکوس اورئوس توليد كننده انتروتوكسين
در نمونههای مخازن جمع آوري شير در شهر ماكو
*1

محمد رضا صادقی

 -1استادیار گروه ميكروبيولوژي ،دانشکده کشاورزی و علوم صنایع غذایی،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد ماکو ،ماكو ،ايران

تاریخ دریافت 61 :دی 2931

تاریخ پذیرش 02 :اردیبهشت 3931

چکیده
یشود .تا به
یهای اصلی سازمان غذا و دارو و سازمان بهداشت جهانی محسوب م 
یهای ناشی از مواد غذایی یکی از نگران 
بیمار 

امروز بیش از  ۰۵۲نوع بیماری مرتبط با مواد غذایی توصیف شده و باکتری ها مسئول دو سوم موارد این بیماریها هستند .يكي از
يهاي ناشي از مواد غذا يي  ،مسمومیت غذایی باکتریال است كه معموال با مصرف مواد غذا يي آلوده به باكتريهاي
شايع ترين بيمار 

توكسين زا مرتبط است .در بین باکتری های عامل مسمومیت غذایی ،استافیلوکوکوس اورئوس شایع ترین عامل مسمومیت غذایی

در دنیا محسوب مي شود .شیر و محصوالت لبنی شایع ترین مواد غذایی مرتبط با مسمومیت غذایی استافیلوکوکی هستند .بنابراين،

مطالعه حاضر به منظور بررسی شیوع جدايههاي انتروتوکسیژنیک استافیلوکوکوس اورئوس در نمونههای شيرگاو وگوسفند شهر
ماكو انجام شد .در این مطالعه در مجموع  871نمونه شیر شامل  92نمونه شیر گاو و  86نمونه شیرگوسفند از مخازن جمع آوري
شهای آگلوتيناسيون التكس معكوس ( )RPLAو  PCRچندگانه
شیر نمونه گیری شد ۷۶ .جدايه از نمونههای شیر ،به ترتیب با رو 

از نظر تولید انتروتوکسین و حضور ژن های مرتبط مورد آزمایش قرار گرفتند .به ترتیب از  ۴۴و  ۳۲جدايه از نمونههای شیرگاو و

 SECشایع ترین توکسینهای شناسایی

گوسفند )% 43 /1( 19 ،و  )% 40 /6( 13جدايه تولید کننده انتروتوکسین بودند SED ،SEA .و
شده در تمامی جدايهها بود .شیوع انتروتوکسینهای کالسیک و ژن های مربوطه در هر دو روش  RPLAو  Multiplex PCRتطابق

یدهد .عدم تطابق در دو جدايه  seaمثبت که فاقد
 % 91 /1را در تمامی جدايههاي استافیلوکوکوس اورئوس آزمایش شده نشان م 
 secبود ،مشاهده شد .اين مطالعه حا يك از
توانایی تولید  SEAبودند ،و جدايه اي با توانایی تولید  SEA/SECکه فقط دارای ژن 

شيوع باالي جدايههاي انتروتوكسيژنيك استافيلوكوكوس اورئوس در نمونههاي شيرگاو و گوسفند شهر ماكو مي باشد.
کلمات کلیدی :استافیلوکوکوس اورئوس ،توليد كننده انتروتوكسين ،مخازن جمع آوري شير ،ماكو
* نويسنده مسئول :محمدرضا صادقي

آدرس :استادیار گروه ميكروبيولوژي ،دانشکده کشاورزی و علوم صنایع غذایی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ماکو ،ماكو ،ايران .تلفن۰۴۶۲۳۲۷۹۹۰۰ :

پست الكترونيكphdmohammadreza@gmail.com :
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مقدمه

است ئروا سوكوكوليفا و سسسسسس س ش یا ععع ع ت لماع نیر       

مسمومیت غذایی در انسان ،و ی لماوع نیرتمهم زا یک    

س یبب    ت اتسپ مرو نننننن ن در گاوه يم ا  دشاب ((((((((( ( 4و .) 13
استافیلوکوکوس اورئوس شیر را از طریق ترشح مست میق

از غ راچد یناتسپ دد        ت رو مم م ب  ینیلا ی تمالع نودب ا

      

استافیلوکوکی و ی اب یگدولآ قیرط زا ا نم ا ،رگید عب       

یکند .شير و محص زا لصاح ينبل تالو ،ریش     
آلوده م 
عمدهه هت طبترم ییاذغ داوم نیر

یمومسم اب تییاذغ        

       

استافیلوکوکی هستند (  .) ۱۲شايعترين انتروتوكسينهاي
است يمومسم اب طبترم یکوکولیفا ت ذغ  ا يي           

         

استافيلوكو يك شامل ان عاو  SED ،SEC ،SEB ،SEAو

 SEEم حت هك دشاب ي ت ورتنا ناونع  تو يسك نن نننننننننن نننه اا اي
كالسي كككك

توص  دنا هدش فی ((((((((( ( .)۷در دهه     ۱۹۷۰

انتروتوکسین های استافیلوکوکی جدیدی تحت ناونع    
انتروتوكسي نن نه اا اي غيركالسي ككك

 SEIو  SEJن  زی گ هدش شراز
شناس و ییا

هدش فیصوت

ش لما    ،SEH ،SEG

ژ و نننننن ن ه زین هطوبرم یا      

 دنا (((((((( (((  .) ۳۱اخ ری ًاًا ننژ ن ه یا   

جدیدی از انتروتوکسینهای استافیلوکوکی ش لما

،sek

 ser ،seq ،sep ،seo ،sen ،sem ،selو  seuن خانش زی ته     

شده اند (  ،) ۲۰اما نقش انتروتوكسينها اي غيركالس كي

و ژن ه ريخا يا ًاًا يمومسم داجيا رد هدش يياسانش  ت             

غذا يي استافيلوكو يك بخوبي مش صخ

 تسا هدشن ((( ((((.)۸

انتروتوکسی نن نه اا ای است کولیفا وکی     ،D ،C ،B ،Aو ،E
مس لوئ     

یه اااا ای مس ییاذغ تیموم         
 % ۹۵اپ مدی یییی 

استافیلوکوکی بوده و انتروتوکسینها ای است یکوکولیفا

جدید ًاًا توصیف شده ممکن است با  %۵موارد مسمومیت
غذایی استافیلوکوکی مرتبط باشند ( .)۶اما مي عويش ناز   

جدايههاي توليد كننده انتروتوكسين ،و همچنين ش يا ععع-
ترين تيپهاي سرولوژيكي مربوط به انتروتوكسينها اي
شناس نم و اهروشك رد هدش ييا ا قط مختل فففففففففف ف ،در ب ني   

مطالعات نومن يور رب هك يددعتم  هههههههههه هه اا اي ش  واگري ووو

گوسفند صورت گرفته ،بس  تسا توافتم راي ((( ((((،27 ،22
 28و  .)29تشخ صی

براساس عالئم و ینیلاب

مس ،یکوكولیفاتسا ییاذغ تیموم    
مس صیخشت

رد ذغ داوم ا یی       

شه یا
یباشد (  .) ۱۷چندین کیت تجاری بر اساس رو 
م 

ایمونواسی شامل اال ،ازي ايمونوديفي نويسانيتولگآ ،نژو   

التك زا س

لمج هههههه ههStaphylococcal Enterotoxin-

Reverse Passive latex Agglutination (SET) ،RPLAبص رو ت نیتور   یارب ت صيخش                      

نه اا ای است کولیفا وک فتسا دروم ی ا رق هد ار       
انتروتوکسی نن 
گرفته است  اما  .ا ور نی ششش ششششه هب رداق طقف ا صیخشت     

انتروتوکسی نن نه اا ای كالس كي   

 A-Eب و هدو اسح س تي     

پاييني دارند .اما پیشرفتهای اخیر در زمینه تکنیکهای

مولکولی و در دسترس بودن اطالعات مربوط ب یلاوت ه   

نوکلئوت ژ یدی نن ن ه تورتنا یا و م ،نیسک ن دافتسا هب رج ه          
معمو لللل ل از روش وا ز شنك ن ريج هههههههه هاي پل زارم ي         
) Polymerase Chain Reaction (PCRبرای تشخ صی

انواع انتروتوکسینهای استافیلوکوکي ش  تسا هد

ش دشر یارب یبوخ یارتسبوس ری     

(( ((( .) 17

      است کولیفا وکوس   

اورئوس و تولید انتروتوکسین میییباش نیا رب هوالع .د     

نه اا ای مق یکوکولیفاتسا ترارح هب موا         
انتروتوکسی نن 

فعالیت بیولوژیک خود را حت نویسازیروتساپ زا سپ ی    

حفظ كرده و حتي موارد متعددي از مس تيموم

غ يياذ

ناشي از مصرف شير پاستور زي ه شده و شير خشك بويژه

در نوزادان گزارش شده است ( .)۳ب ا هب هجوت ا ه تيم     

این مسئله در سالمت انسان ،انج اعلاطم ما ت هب ،عیسو     
منظ يادج عویش نیمخت رو هههههههه هههه اا اي انتروتوکس کینژی   

استافیلوکوکوس اورئوس در مواد غذایی خصوص ًاًا ريش    
و محصوالت لبني ض ور ررری است ب هجوت اب  .ه بلاطم      

مذکور ،این مطالعه به منظور بررسي ش يادج عوی هه هههها اي

است کولیفا وکو وئروا س سسسس س و جداي هه هه اا اي توليدكنن هد   

بررسي شيوع جدايههاي استافیلوکوکوس اورئوس92 ...

انتروتوكسين و توزیع انواع انتروتوکسینهای کالس کی

و ژنه یا       sei ،seh ،seg ،see ،sed ،sec ،seb ،seaو
 ،sejدرنمونههاي شیرگاو وگوسفند ش وكام ره    در نظر
گرفته شد.

( .) ۹

تشخيص جدايههاي انتروتوكسيژنيك با شور 

SET-RPLA

تعداد  76جدايههه است وئروا سوکوکولیفا سس سسس پ زا س

مواد و روش كار

تع  نیی هه هویتسا اب ،هيلوا  تفا تیک زا هد

جمع آوري نمونه و شناسايي جدايهها

واق ابرذآ ناتسا رد ع ی وم یبرغ ناج ر رارق هعلاطم د               

گرفتند .حجم  150ميلي ليت زا ر  871تان ،ريش لاقتنا ك    
مشتمل بر  92تانك شیرگاو و  86تانك شیرگوسفند ،در

كيسههاي پالستيكي استريل جمع آوري و تحت شرايط
سرد به آزمايشگاه انتقال داده ش لصاح بوسر زا .دند    

از سانتريفيوژ نمونهها در  3500دور در دقيقه بم تد

دقيقه ،ب کراپدرب طیحم یور ر ررررررر) (OXOIDح یوا

15

%۵

) Egg yolk tellurite (OXOIDکشت هداد 

شد .پس از  48ساعت انكوباس يامد رد نوي   

 35درجه

سانتي گراد تحت شرايط هوازي،کلونیهای سياه با هاله

شفاف بر روي محیط برد پارکرآگار به لولههای ح یوا

نوترینت براث انتقال داده شد .پس از انکوباسیون بمدت
 24ساعت تحت همان شرايط ۲۵ ،م کی رولیتر از هر لوله

بر روی محیط مانیتول س راگآ تلا    ) (OXOIDکشت

داده ش نولک .د یییی یه اا ای م بثم لوتینا تت تت (زرد رن )گ

رد   

مرحله بعد بر روی محیط بالد آگار خ هب ،دنفسوگ نو    
منظ  رو ر  شنکاو هدهاشم ،مرگ یزیمآ گن ه ،زیلوم     

         

تستهای کات الوگآوک و زالا زز ززز (ب یامسالپ زا هدافتسا ا    
ت شور اب شوگرخ هزا    

 ) Tube testکشت .دش هداد    

کلونیهایی که بعنوان استا افیلوکوکوس اورئوسسس م درو
شناسایی ق زا سپ ،دنتفرگ رار

ت در مح عیام طی   
شك تتت ت تتتت

) Brain heart infusion broth (OXOIDح یوا

  

     

SET-RPLA

س خا ت كرش  ت           ( OXOIDا الاي ت هدحتم  )))))))))) )

در این مطالعه هشت دامداری در حوم وکام رهش ه    

امولس نوی

گلیسرول در -02درج دندش یرادهگن دارگ یتناس ه      

% ۱۵

( Staphylococcal Enterotoxin Reverse Passive

 )Latex Agglutinationاز نظ  ر ت  ییاناو ت دیلو   

         

انتروتوکسین مورد بررسي قرار گرفتند .برای این منظ رو

تمامي جدايهها ا در  10ميل یحم رتيل ي ططط طططط Brain heart

 (OXOID) infusion brothكشت ش هداد  د و دن       

انکوباسیون بمدت  ۲۴ساعت در دمای  ۳۷درج یتناس ه   
گراد همراه با  Shakingتحت شرایط هوازی انجام ش .د

ته م یا ا یاهرتلیف زا دعب هلحرم رد عی                     
ک شت ت ت 
0/ 45م کی رومتری ) (Nalgen labware,NY,USAعبور

ت
داده شد و عصارههای بدست آمده ب ا هدافتسا ا زز ززز کیت ت
 (OXOID) SET-RPLAمطابق با توصیهها ای ش تکر
سازنده برای تشخ صی

 SEC، SEB،SEAو  SEDم درو

آزمایش قرار گرفتند .اين روش بر اساس آگلوتيناس نوي

ذرات التك ح س س نآ اب هدش سات داب ي يييييييييييييييييي يه ااا اي
ضدانتروتوكسين مي باشد (.)81

تشخيص ژنهاي انتروتوكسين با استفاده از
روش Multiplex-PCR

است جارخ     DNAمط  قبا با شور       

 Cremonesiو

همکاران (  ) 2006از یک میل نابش عیام تشک رتیل ی ههههه هههههه
 Brain heart infusion brothحاوی حدود یک تا سه
بیل رامش( لولس نوی ش یواح رکراپدرب طیحم رد       

      

فیبرینوژن پالسمای خرگوش) انج  دش ما (( (((  .) ۱۰مراحل
استخراج  DNAشامل دو بار شستشو با سالين است و لير
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 15دقيق رد ه     6000 gدر دم يا    4

س تدمب ژويفيرتنا     

درجه س ندرك هفاضا اب يرتكاب زيل ،دارگ يتنا

     

300

ميكروليتر ب ديناوگ( زيل رفا ي سويت ن ي تانا       3م ،رالو 02

ميل وم ي لللل ل  40 ،Tris-HCLميكروگ ليم رد مر ي رتيل        

 10 ،Triton X-100ميل د مرگ ي ر يل يليم  تر

       DL-

 ،)dithiothreitolو  00 2ميكروليتر Binding solution

(محلول  40ميلي گرم در ميلي ليتر  Silicaدر بافر ليز) و
انكوباسيون بمدت  5دقيقه در دم  قاتا يا و ناس ت ژويفير    
بمدت   

 30ثاني رد ه     ، 4500 gشستش رفاب اب تلپ يو       

شستشو (اتانول  ،% 25ا زي وپروپ لونا

 10 ،% 25ميل لوم ي   

 10 ،NaClميلي موللل )Tris-HCLو س دمب ژويفيرتنا ت   
 30ثاني رد ه     ، 4500 gخش تلپ ندرك ك دمب ت

دقيق ندرك هفاضا و ه

      

10

مول Tris-HCLو  1ميل لوم ي     )EDTAو انكوباس نوي

در  65درجه سانتي گراد بمدت  15دقيق ژويفيرتناس و ه   

بمدت     5دقيق رد ه     4500 gو انتق لا     supernatantبه   
ميكروتيوپ بود .بطور میانگین  ۱۰م کی روگ مر  DNAاز
پرایمره  یارب مزال يا ت ریثک

انتروتوکس کولیفاتسا نی وک  ی

 ۱۰ ۸ Cfu/mlبدست .دمآ      

صاصتخا یییییییییییی یی ژن ها یییی
(( ((( ۹ژن) ش لما

دییات و     

انتروتوکسینها در جدايههاي استافیلوکوکوس اورئوس
مورد مقایسه قرار گرفت.

نتایج

نتايج تشخيص جدايههاي انتروتوكس اب كينژي   
روش SET-RPLA

در مجموع  ۷۶جدايههه است وئروا سوکوکولیفا سس سسس از

كشت  871نمون لماش ريش ه      ۴۴جدا نومن زا هي هه هههها اي
شیرگاو و  ۳۲جدايه از نمونهههها اي شیرگوس تسدب دنف   
آمد .توانایی تول تورتنا عاونا دی و یسک ننن ننننها اي كالس كي

         10 ( Elution bufferميلي    

سوسپانس تظلغ اب ینوی       

روش  SET-RPLAب ییاسانش روظنم ه

         

sei, seh,

 seg, see, sed, sec, seb, seaو  ،sejدر ج لود    ۱
ليست تسا هدش  (((((( (  .) ۲۱تکث ری     DNAب  ا ا  هدافتس ا زززز زز

استافیلوکوکی با استفاده از کیت  SET-RPLAارزی یبا

ش نآ ساسارب هكد     % 42 /1از يادج لك هه هههها ا (  ۳۲از ۷۶
جدا لماش )هي       % 43 /1جداي هه هه اا اي ش  واگري و % 40 /6

جداي هههه هه اااا اي شيرگوس  ییاناوت یاراد دنف ت دیلو   

         

انتروتوکس دندوب نی  . ......ش  عوی و يادج اشنم  ههههههههه ههه ااا اي
انتروتوکس یت و کینژی

پپپپپپپپپپ پپه ااااا ای س یکیژولور      

انتروتوکسینهاي مربوطه در جدول  ۲درج ش .تسا هد

یدهدکه  SEAش یا ععع ت نیر
نتایج  SET-RPLAنشان م 

  

انتروتوکسین شناسا يي شده در بين تمامي جدايهههها ا (02
یباش ددد د .پ زا س
از  76جدا هي  )% 26 /3 ، ،،،م ییی 

    SEAبه    

ترتیببب ۱۰ ( SED ،جدا هي  )% 13 /1 ،،و  ۷( SECجدا هي ، ،،

Icycler

 ،)%9/2شایع ترین انتروتوکسینها ای است لیفا وووکوکی در

 Invitrogenانجام شد .تکثیر  DNAدر  ۳۰س کی ل شامل

نتایج  SET-RPLAسه جدايه انتروتوکسینهاي  SEAو

(Bio-Red,
Munich,
)Germany
و Platinum Taq DNA Polymeraseش كر ت    

 ۹۵درجه سانتی گراد بمدت  60ثانیههه ۵۵ ،درج یتناس ه   

ت ۶۰
گراد بمدت  ۶۰ثانیه و  ۷۲درجه س دمب دارگ یتنا تتت تتت
ثانیه با تكثير نهایی در  ۷۲درج دمب ه تتتتت  ۱۰دقیق  ه اانج ما

شد (  .) ۲۱محص تالو

 PCRپ لژ رد زروفورتکلا زا س   

آگاروز با استفاده از ترنس لومين .دندش نایامن روتا     در

این مطالعه نتایج روش  PCRچندگانه با نتایج مربوط به

بین جدايههاي استافیلوکوکوس اورئوس بودند .بر طبق

 ،SEDی یسکوتورتنا هيادج ک نننننن نه اا ای  SECو  SEDو
ی یسکوتورتنا هيادج ک نننننن ننه اا ای  SEAو SECرا بط رو   

همزمان توليد مي كردند .در این تست هیچ جدايه تولید

کنن هد     SEBشناس یا ییی نش نیا رب .د ا ،ساس عویش           

جدايههاي انتروتوکسیژنیک است وئروا سوکوکولیفا سس سس
س
از مجم عو    

 ۷۶جدا ،هي      % 42 /1بودک ماش ه لللللل ل% 43 /1

بررسي شيوع جدايههاي استافیلوکوکوس اورئوس...

جداي ههه ههه ااا اي ش اگری ووو وو (  ۱۹جدا زا هي     )۴۴و % 40 /6

تطبا قق ق فق هيادج ود رد ط       seaمثبترظن زا هک        SEA
منفی بودند و یک جدايه  SEAو  SECمثبت طقف هک     

یباشد.
جدايههاي شیرگوسفند (  ۱۳جدايه از  ) ۳۲م 

دارای ژن  secبود ،دیددده ش .د

نتايج تكثير ژنهاي انتروتوكسين با روش PCR

 31جدا زا هي

ششششششششش ش

 SET-RPLAمورد شناسا يي قرارگرفت .در اين بررسي

در اين تحقيق ،تمامی جدايهههها اي است سوکوکولیفا

ژن ه یا     sebو  seeدر ه يادج چی هههه هاي م سانش درو ا یی     

اورئو سس س از نظ ژ روضح ر نننن نه تورتنا یا و دروم نیسک       

قارر ن .تفرگن  ت طوبرم جیا

 ۳۲جدا هدننک دیلوت هي       

انتروتوکسین كالسيك بر اس شور سا

 34جدا هي

( )% 91 /1داراي ژن انتروتوكس ور اب كيسالك ني

چندگانه

بررس یمامت .دنتفرگ رارق ی        
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یش هب وع ژ عون و ننننننن ن نننننن ن هیا   

مرب هب طو نا ت یسکوتور ننننننننن نننه ااا ای است رد یکوکولیفا

 PCRچندگانه

جدايههاي نمونههای شیرگاو وگوس لودج رد دنف     ۳و

دارای ژن انتروتوکسی نن نه اا اي كالس ندوب كي د جیاتن        .

الکتروف تالوصحم زرو         PCRمرب هب طو ریثکت         

است کولیفا وک و ی ژ نن نه اا ای مربوط سا اب هک ه تفا زا هد         

شده است.

نها اي كالس كي
مربوط به شیوع تیپها ای انتروتوکسین ن

ل ۱نش هداد نا
اختصاصي ژنهای انتروتوکس كش رد نی لل لل

روشهای  SET-RPLAو  PCRچندگانه مورد ارزیابی
قرار گرفته بودند ،تطابق  % 91 /1را نشان میییدهن مدع .د   

جدول  -1توالي پرایمرهای اختصاصي ژن های انتروتوکسین استافیلوکوکی
پرایمر

ژن

توالی پرایمر

sea-F
sea-R
seb-F
seb-R
sec-F
sec-R
sed-F
sed-R
see-F
see-R
seg-F
seg-R
seh-F
seh-R
sei-F
sei-R
sej-F
sej-R

sea
seb
sec
sed
see
seg
seh
sei
sej

۱۵۴

Mehrotra et al.2000

۲۷۸

Mehrotra et al.2000

۲۰۹

Mehrotra et al.2000

۷۰۴

MacLauchlin et al. 2000

۴۹۵

MacLauchlin et al. 2000

۶۳۰

MacLauchlin et al. 2000

۲۴۱

Mehrotra et al.2000

استافیلوکوکوس اورئوس شناسايي شده با روش SET-RPLA

)SEC/SED n (/%

)SEA/SED n (/%

)SEA/SEC n (/%

)SED n (/%

)SEC n (/%

)SEB n (/%

)SEA n (/%

۰/۰

(۹)02/4

۰/۰

۰/۰

(۷)12/8
(۱۶ )12

ایزولههای انتروتوکسیژن کی

( ۵)6/ 58

۱۶۴

Mehrotra et al.2000

(۱۹ ) 43 /1

(۱۳ ) 40 /6

(۳۲ ) 42 /1

تعداد ایزوله

(۱)1/3

(۶)7/9

۰/ ۰

( ۳)9/ 37

( ۲)6/ 25

۱۰۲

Mehrotra et al.2000

تعداد نمونه

(۱)1/3

(۳)3/9

(۱)3/21

( ۱)2/ 27

(۳)6/8

(۳)6/8

منابع

۴۴

۹۲

۷۶

۱۷۸

۳۲

۸۶

منبع

( ۱)2/ 27

(۲)4/5

۰/۰

اندازه امپلیکون

GGT TAT CAA TGT GCG GGT GG
CGG CAC TTT TTT CTC TTC GG
GTA TGG TGG TGT AAC TGA GC
CCA AAT AGT GAC GAG TTA GG
AGA TGA AGT AGT TGA TGT GTA TGG
CAC ACT TTT AGA ATC AAC CG
CCA ATA ATA GGA GAA AAT AAA AG
ATT GGT ATT TTT TTT CGT TC
AGG TTT TTT CAC AGG TCA TCC
CTT TTT TTT CTT CGG TCA ATC
TGC TAT CGA CAC ACT ACA ACC
CCA GAT TCA AAT GCA GAA CC
CGA AAG CAG AAG ATT TAC ACG
GAC CTT TAC TTA TTT CGC TGT C
GAC AAC AAA ACT GTC GAA ACT G
CCA TAT TCT TTG CCT TTA CCA G
CAT CAG AAC TGT TGT TCC GCT AG
CTG AAT TTT ACC ATC AAA GGC AC

جدول  -۲شیوع جدايههاي انتروتوکسیژن کی

  

شیر خام گاو

شیر خام گوسفند
مجموع
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جدول  -۳توزیع ژن های انتروتوکسینهای استافیلوکوکی در جدايههاي استافیلوکوکوس اورئوس
شیوع ژن های انتروتوکسینهای کالس کی

شیوع ژن های

seg/sei

seh

seg

sec/sed

sea/sed

sea/sec

see

sed

sec

۴

۱۳

۱

۳

۰

۰

۶

۶

seb

0

۱

۱

۰

se
Sea

0

۰

۱

۱

۳

۹

۴

۱

۰

۲

۱

۰

۰

۰

۰

۳

۳

۴

۲

۰

۰

نمونه

تعداد سویههای دارای ژن

seg/sej

نهای غیر کالس کی
انتروتوکسی 

تعداد

ایزوله

تعداد

منبع

۱۱

۷
۱۸

۳۳
۲۲

۵۵

۴۴

۹۲

۷۶

۱۷۸

۳۲

۸۶

شیر خام گاو

شیر خام گوسفند
مجموع

كهاي : 3-1
شكل  -۱الکتروفورز محصوالت  PCRحاصل از تكثير ژن هاي انتروتوكسين بر روي ژل آگاروز .چاهك 100 bp DNA ladde: M؛ چاه 

جدايههاي مثبت براي ژن هاي  sec ،seaوsed؛ چاهك  :4جدايه مثبت براي هردو ژن  segو sei؛ چاهك هاي  :6-5جدايههاي مثبت براي ژن هاي
 sejو seh

بحث

مسموميت غذا يي استافيلوكو يك يكي از شايع ت نير

بيماريهاي مرتبط با مواد غذا يي است عويش تلعب هك    

گسترده استافيلوكوكوس اورئوس و توان زا يرايسب ييا   

سويهها اي آن در س يسكوتورتنا زتن نن نننها اي مختل يم ف   

باش اب ينبل تالوصحم یگدولآ .د            است کولیفا وکوس   

اورئوس نتیجه ای از حضور اين ب هیلوا داوم رد یرتکا    

خام بویژه شیر است ( 5و  .) 23اهمیت ای هژیوب هلئسم ن    
در کشورهایی با تولید انب زا ینبل تالوصحم هو هلمج     

یشود .در ا هعلاطم ني   
غذایی استافیلوکوکی محسوب م 

فراواني كلي است وئروا سوكوكوليفا سس سسس در نمونهههها اي
بررسي شده نسبت ًاًا باال ( )% 42 /7بود كه ش لما

 % 47 /8در

نمونههاي شير گاو و  % 37 /2در نمونههاي شير گوس دنف

مي باشد .اين ميزان آلودگي بطور قابل توجهي ب زا رتالا

آل نومن يگدو هههه ههاااي ش  واگري (( ( )%61و گوس  دنف (( ( )% 10
است ريخا هك دشاب يم سراف نا ًاًا ت و يميحر طسو       

       

همكاران (  ) 2013گزارش شده است (  .) 22همچن رد ني
ا عويش هعلاطم ني

        است ئروا سوكوكوليفا و سسسسسس سس در

پنیر و س ب رایسب ،ینبل تالوصحم ریا ا  تسال ((((( ((((((  .) ۳۰در

نمونههاي ش ناهفصا رهش واگري      % 23 /4گ هدش شراز   

یشودکه عمدت ًاًا از شیر پاستوریزه نش هیهت هد   
محسوب م 

باشد (  .) 22ميزان شيوع باالي استافيلوكوكوس اورئوسسس

آذربایجان ،پنیر گوسفند ی یتنس و یموب لوصحم ک     

ش و هد  یارب یمهم عبنم ناونعب هجیتن رد م یمومس ت     

         

است كه پايين تر از ميزان ش يم وكام رهش رد نآ عوي    
در نمونههاي شير گاو و گوس هب تبسن وكام رهش دنف

   

بررسي شيوع جدايههاي استافیلوکوکوس اورئوس...

استان فارس و اصفهان مي تواند بعلت شيوع باالي ت مرو

پستان بدون عالمت درگاو وگوسفندان شهر ماكو باشد.

بر طبق نتايج اين تحقيق شيوع استافيلوكوكوس اورئوس
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با شیوع  ،SEA % 50نشان دهنده شیوع باالی جدايهها اي

تولید کننده انتروتوکسین و همچنین ش یالاب عوی    SEA

در نمونههای شیرگاو استان فارس نسبت ب وكام رهش ه    

در نمونههاي شيرگاو شهر ماكو پايين تر از شيوع آن در

یباش ازيم نينچمه .د ن يادج عویش ههههههههههههههه هههههه ااا اي
م ییی 

توسط     Jorgensenو همك را ا  ن (( (  ) 2005گ  شراز ش هد     

نمونههای شیر گ یهجوت لباق روطب هعلاطم نيا رد وا       

    

نمونههههاااي ش  ژورن روشك واگري (((((( (  )% 75م هك دشاب ي

انتروتوکس کینژی     

استا ففففف فیلوکوکوس اورئو سسسسس س در

است ( .)21در این مطالعه تولید انتروتوکسین در % 40 /6

پایین تر از نتایج ارائه شده توسط  Morandiو همکاران

جداي هههه اا اي ش ب عویش اب دنفسوگ ماخ ری ا یال              SEA

(  ) 2007مبنی بر  ۳۹جدايه تولید کنن زا نیسکوتورتنا هد   

( )%12/8مشاهده شد .نتایج متفاوتی توسط  Morandiو

هم راک ا  ن (( (  ) 2007مبن عویش رب ی       
انتروتوکس کینژی     

 ۵۳%جداي هه هه اا اي

است وئروا سوکوکولیفا سسسسسسسسسس س در

نمون هه هه اا ای ش عویش اب ،دنفسوگ ماخ ری           

SEC % 100

یباشد
 ۷۱جدايه شیرگاو( )%۵۵و با شیوع باالی  SEAم 

(  .) ۱۶ب سا ر اس ،يلبق تاعلاطم 

انتروتوکس کینژی     

ادج عویش ييي ي يييييييييييي هه اا اي

است وئروا سوکوکولیفا سسسسسسسسسس س در

نمونههای مواد غ یاذ ی تالوصحم ،ریش لثم فلتخم 

     

گ  شراز ش تسا هد (((((( (((  .) ۱۶اما     Adwanو هم اک رر ران

تهیه شده از ش و تشوگ ،ری

انتروتوکس  کینژی ((((((( (  ۲۳جدا زا هي          ۵۲جداي ههههههه ه

اسلوواکی ،چین ،فرانسه ،سوئيس و ژاپن بس توافتم رای   

گوسفند با شیوع باالی  )% 60 /9( SEBارائ هکدنا هداد ه   

(  29و  .) ۲۶ ، ۲۴ ، ۱۹ ، ۱۱ ، 27 ، 28این شیوع برای نمونهههها ای

(  ) 2005گزارش عویش رب ینبم ی

        % 44 /2جداي هه هه اا اي

استافیلوکوکوس اورئوسسس) را در نمونهههها ای ش ماخ ری   
از لح ش ظا ی يادج عو ههههههههه ههه ااا اي انتروتوکس رد کینژی

نمونههای شیر گوسفند با نتایج این تحقیق مطابقت دراد 

  

د غرم مخت ر ییاهروشک      

مث دئوس ،اکیرمآ ،لیزرب ل ، ،دنله ،یبونج هرک               

ب زا و هدو   

    %4/7تا          %77/4متغ ا ری سسسسسسس س سسسسسسس ت

شیر ن زی در بین مطالعات مختل توافتم ف    میییباش رد .د
ای رازگ زین نار ششششش ششها ای متف و توا

عویش زا یدودحم       

( .)۱در تحقیق دیگری ک ناراکمه و یمیحر طسوت ه     

جدايههاي انتروتوکسیژنیک است وئروا سوکوکولیفا سس سس
س

جدايههاي انتروتوکسیژنیک در نمونههای شیر گوس دنف

یتواند ناشی از متفاوت بودن منابع آل قطانمرد یگدو   
م 

(  ) 2013در است  سراف نا ا  ،دش ماجن م عویش نازی      

       

ته اا ا
در م وافت نیا .دراد دوجو فلتخم ییاذغ داو تت ت تت تت ت تت ت

 %۵۷با شیوع  ،SEC ۱۰۰%گزارش شده است ک ناشن ه   

شها ای
مختلف ،منشا اکولوژیکی سویهها ،حساسیت رو 

دهن ورس یالاب عویش هد تی پپپپپپپپپپپپ پپه ااا ای انتروتوکس نی    

تشخیص ت و هعلاطم دروم یاهنژ ،ي ع داد ب هنومن ا .دش               

استافیلوکوکی تیپ  Cدر بین جدايهها اي ش دنفسوگ ری   

برطبق نتایج این تحقیق ،انتروتوکسینها ای SEC ، SEA

حاض يادج عویش نازیم ر هههههههه ههههه اا اي انتروتوکس کینژی   

جدايههاي شیر خ ما میییباش طوبرم جیاتن اب هک دن       به

استان فارس نسبت ب وكام ه    میییباش  د ((  .) ۲۲در تحق قی

استافیلوکوکوس اورئوس در نمونههای شیرگاو ،% 43 /1

با شیوع  SEAبه ميزان  %02/4بدست آم نیا هسیاقم .د    

نتایج با یافته های حاصله در تحقیق رحیم مه و ی ککککک اران
(  ) 2013مبنی بر شیوع  %۵۷جدايههای انتروتوکسیژنیک

و  ،SEDش یسکوت نیرت عیا نننننن نه اا ای شناس رد هدش ییا

  

مطالعا تتت Balabanو هم  ناراک ((( ( ) 000 2و رحیم ییی ی و

همکاران (  ) 2013مطابقت دارد (  22و .)4بن جیاتن نیاربا   

این مطالعه حاکی از حض رو است وئروا سوکوکولیفا سس سسس

در نمونههای شیر خام گاو وگوس و هدوب وكامرهش دنف
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تاكيد كننده خطر بالقوه مس فرصم رد يياذغ تيموم    

اورئوس با روش  PCRم یات درو ی گ رارق د ر لیلد .تف      

كنندگان محص ب ينبل تالو ووو وووويژه در غي ور با شششها اي

اصلی عدم تطابق مشاهده شده ب جیاتن نی    SET-RPLA

بهداشتي و ممانعتكننده از توليد انتروتوكسين ميباشد.

و  PCRدر مورد سه جدايه ممکن است حساسیت پ یا ین

شه ااا ای ایمونواس  ی ت رب یراج ای        
بعلت ور دوبن  شششششش 

انتروتوكسين ،احتمال وجود انتروتوکسینهای ناش هتخان

در این مطالعه ارزیابی تولید انتروتوکسینها ای I,H,GوJ

انتروتوکسینهای غیرکالسیک انجام نش  رد اما .د ر شو   

 PCRژن ه هعلاطم نیارد .دش ییاسانش هطوبرم یا    

        

ارتباط نزدیکی بین منشا جدايههاي انتروتوکس و کینژی

نوع انتروتوکسین تولید شده دیده نشد .طوری که شیوع

 SEAدر بین جدايههاي شیرگاو وگوسفند تف لباق توا   

یده رد هک تسا یلاح رد نیا .د   
ت  ناشن يهجو نن نننم یی 

روش  ،SET-RPLAتغ  یریذپ ریی ت یلاو ژ ننننننننن نن ه یا    

ب نکاو ا شششششششش ش س ور رد عطاقتم کیژولور شششششششش شه اااا ای
ایمونولوژیک و عدم وجود ارتب روضح نیب یعطق طا

ژن انتروتوکسی نن ن است کولیفا وک و ی
انتروتوکس رد نی

    

ب ای و نآ نایب ی نا       

ایسب حوطس ر  دشاب نییاپ ((((((((((((((( ((( .) ۱۴

س ک راد ه ای   
جداي هه هه اا ا يي از است کولیفا وکو وئروا س سسسس س

       

سطوح معینی از واکنش متقاطع ايمونولوژ اب كي    SEA

و SECدر جداي هه هه اا اي ش گری اا او ،ش ناشن یرتشیب عوی       

شناسایی نشده ،توسط Jorgensenو همکاران (  ) 2005و

مطالعات مشابه SEA ،در ب يادج نی هه هههها اي شیرگوس دنف
یدهند ( 81 ،2و .) 25
م 

در ای هعلاطم ن       55جدا زا هي     ۷۶جدا  هي (( ()% 72 /3

استافیلوکوکوس اورئوس جدا ش نومن زا هد هه هههها ای ش ری

هس تتند ،ام ینژ چیه ا

شور ساسا رب       

   

 PCRدر آنها   

همچنی نننننن ن  MacLauchlinو هم  ناراک (((((( ( ) 000 2در
محصوالت لبن  شرازگ ی ش  دنا هد (((( ((((( 12و  .)15در این

مطالعه ژن  seeو  sebدر هیچیک از جدايهها ا تش صیخ

خ راد ما ا تورتنا نژ ی و هکدندوب یکوکولیفاتسا نیسک         

داده نشدکه از این نظر با نت علاطم جیا اا ااات  Jorgensenو

نه ااا اي كالسي كككك
یباش ژ .د ننن ن ه  یا ا ورتن ت یسکو نننننن 
م ییی 

خوانی دارد ( 21و .)16

ش لما   

 22جدا دنفسوگریش هي     

 33جدا و واگریش هي   

است کولیفا وک امت رد ی م يادج ی هههههه هههه اا اي تول هدننک دی     

انتروتوکسین بجز یک جدايه  SEA/SECمثبت که فقط
دارای ژن  secبود ،تشخ صی

داده شد .ژن ه طوبرم یا   

به انتروتوکسینهای غیرکالسیک ب ادعت ه د نژ کی 

ای    

همکاران (  ) 2005و  Morandiو هم  ناراک ( (  ) 2007هم

مسمومیت غذایی استافیلوکوکی بعنوان ی هلئسم ک   

مهم در بهداشت و سالمت جامعه مطرح است .مدلهای
متع دشر یوگلا ینیب شیپ روظنم هب یدد دیلوت و

     

       

انتروتوکس رد نی    است کولیفا وکو وئروا س سسسس س در صن اا ایع

ترکیبی از دو ژن مختلف مورد شناسایی قرار گرفت .اما

غذایی مورد مطالعه قرار گرفته اند .فاکتورهای متعددی

بص  ترو ت د یراج ر سه سرتسد  ت فرص ،دن ًاًا یارب              

بوده و به همین دلیل شناس یا ی اهروتکاف نیا یبایزرا و      

شه اا ای ایمونواس هک ی     
ب کنیا هب هجوت ا ه مت اااااااااا امی رو 

تشخ صی

انتروتوکسینهای کالسیک طراحی ش ،دنا هد   

ام  یسررب ناک ت  ییاناو ت لو ید رد اهنآ

يادج هههههههههههه هههههه اا اي

نه اا اي كالسي ككك
ه تورتنا یا و یسک نننن 

است کولیفا وک رد ی   

استافیلوکوکوس اورئوس وج ژ روضح .تشادن دو ننن نننن-

تم يادج یما هه هههها اي انتروتوکس کینژی

استکولیفا وکوس   

بر رشد و تولید انتروتوکسین در این ب ذگریثات یرتکا اا ااار
ن رتشیب تاعلاطم هب زای

 ار ت هیجو            م یی یکن یرادهگن .د     

مناس رد یمهم لماع ییاذغ داوم ب

زا یریگولج             

مسمومیت غذایی است .مطالعه عوامل موثر بر م شنکنای

بین استافیلوکوکوس اورئوس و مواد غ یاذ ی نینچمه و    

نها و س یو هههها ای انتروتوکس کینژی
شناسایی انتروتوکسی 
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نوظه یدایز دودح ات رو ر ام ا د  رررررر ر ررر ر زمین زا یریگشیپ ه

.مسمومیتهای غذایی استافیلوکوکی یاری خواهد نمود

    همچنین روشهای جدید و حساس ت  دیاب یر د هنیمز ر
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 تش تورتنا صیخ و یسک نننن
     دنریگ  ا ني. مواد غذایی مورد مطالعه بیشت ارق ر ر  جياتن

      رد
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س
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Abstract: Food-borne diseases are one of the major concerns of food and drug administration
(FDA) and world health organization (WHO). Up to the present day, more than 250 types of
food-borne diseases have been described and bacteria are responsible for two-third of them.
Bacterial food poisoning is one of the most common food-associated diseases that are usually
related to the consumption of contaminated foods with toxigenic bacteria. Among the
bacterial agents responsible for food poisoning, staphylococcus aureus is the most common
food poisoning agent worldwide. Milk and dairy products are the most common foods
associated to staphylococcal food poisonings. Therefore, this study was considered to
investigate the prevalence of enterotoxigenic isolates of Staphylococcus aureus in bovine and
sheep bulk tank milk samples of Maku city. In this study, a total of 178 milk samples including
bovine (n=92) and sheep (n=86) milk samples were collected. A total of 76 isolates from milk
samples was examined for the production of staphylococcal enterotoxins and associated
genes using Reverse Passive Latex Agglutination (RPLA) and Multiplex PCR(Polymerase
Chain Reaction) respectively. Out of 44 and 32 isolaes from bovine and sheep bulk tank milk
samples 19 (43.1%) and 13 (40.6%) were enterotoxin producers respectively. SEA, SED and
SEC were the most common toxins detected in all isolates. The prevalence of classical
enterotoxins and related genes are shown by SET-RPLA and m-PCR corresponded in 91.1%
of all S.aureus isolates, analyzed by both methods. Non-correspondence was observed in two
sea positive isolates that were SEA negative, and in one isolates that were SEA and SEC
positive only genes for sec were detected. This study indicated a high incidence of
enterotoxigenic isolates of staphylococcus aureus in bovine and sheep bulk tank milk samples
in Maku city.
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