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شناسایی مولکولی ژنهای انتروتوكسين استافيلوكوكوس اورئوس
جداشده از بثورات بافت پوستی انسان و شير ميشهای مبتال به ورم پستان
تحت حاد
عبداله كيانیسلمی ،1عزیزاله ابراهيمیكهریزسنگی ،2اعظم مختاری2٭
بیحركت ،فاقد اسپور ،هوازي و بیهوازي اختيارياند (.)8

چکيده
استافيلوكوكوس اورئوس باكتري كروي و گرم مثبت از خانواده ميكروكوكاسه است و

اعضاي اين جنس داراي بيش از 41گونه میباشند ،كه برخی از

با ترشح سموم مختلف از جمله انتروتوكسين شرايط تهاجم به ميزبان را فراهم

(S. aureus.)8

میآورد .هدف اين مطالعه شناسائی ژن انتروتوكسين

Sea, Seb, Sec

و

Sed

در

استافيلوكوكوس اورئوسهاي جداشده از عفونتهاي پوستی بافت انسان و ميشهاي
مبتال به ورم پستان تحت حاد بود .در اين تحقيق ،تعداد  111ايزوله مشكوك به
استافيلوكوكوس اورئوس از استان چهارمحال و بختياري جمعآوري شد ،ابتدا ايزولهها
با استفاده از روشهاي استاندارد ميكروبيولوژي تأييد شدند .سپس آزمون

PCR

بر

روي  76نمونه با استفاده از پرايمرهاي اختصاصی جهت شناسايی ژنهاي ذكر شده

گونهها براي انسان و حيوان بيماريزا هستند

يك عامل بيماري زاي فرصت طلب است كه به عنوان عامل

عفونت زخمهاي سوختگی پس از سودوموناس آئروژينوزا
در رتبه دوم قرار داشته و بسيار شايع است ( .)14اين باكتري
تعداد زيادي پروتئينهاي خارجی ترشح میكند كه از علل

انجام شد .نتايج نشان داد از  83ايزوله جدا شده از عفونتهاي بافت پوستی انسان 11

اصلی بيماريها در ميزبان میباشند ( .)11يكی از مهمترين اين

ايزوله از نظر حضور ژنهاي Sebو  Secمثبت بودند كه از آن ميان  6،ايزوله ()٪13/24

پروتئينها سم انتروتوكسين است .انتروتوكسينهاي

ژنSeb

و  14ايزوله ( )81/83ژن

Sec

را داشتند .همچنين از  41ايزوله جدا شده از

ميشهاي مبتال به ورم پستان تحت حاد 18،ايزوله از نظر

ژنهايSea, Seb, Sec

و

Sedمثبت شدند،كه از آن ميان 8،ايزوله ( )٪16/42ژن  2 ،Seaايزوله ( )%18/61ژن
 8 ،Sebايزوله ( )٪11/82ژن Secو  1ايزوله ( )%8/28ژن  Sedرا داشتند.نتايج با تعيين
توالی تأييد شد و نشان داد درصد بااليی از استافيلوكوكوس اورئوسهاي جدا شده از
نمونههاي بالينی داراي ژنهاي انتروتوكسين میباشند كه با توجه به اهميت توليد اين

استافيلوكوكوسی شامل انواع  Aتا Vهستند(18و .)7تحقيقات

مختلف نشان میدهد كه  % 18-31از موارد استافيلوكوكوس
اورئوس جداسازي شده از منابع مختلف ،قادر به توليد
انتروتوكسين میباشند(.)17

توكسينها توسط سويههاي بيماريزا ،در صورت بيان اين ژنها ،درمان سريع عفونت

التهاب پستان به وسيله طيف وسيعی از ميكروارگانيسمهاي

ضروري به نظر میرسد.

بيماريزا ايجاد میشود ،اما عفونتهاي پستانی ناشی از

واژگان كليدی :استافيلوكوكوس اورئوس ،انتروتوكسين ،عفونت پوستی انسان ،ورم
پستان تحت حاد ميش.
تاريخ دريافت 12/1/48 :تاريخ پذيرش12/14/8 :

استافيلوكوكوس اورئوس از اهميت بسيار زيادي برخوردار بوده
و در سراسر جهان و از آن جمله كشور ايران هرساله خسارات
اقتصادي قابل مالحظهاي را در اثر كاهش توليد شير ،كاهش
كيفيت شير ،هزينه درمان و غيره به صنعت دامپروري وارد

مقدمه

میسازد ( 2و .)4عفونت بافت پستان گاو از نظر تهديد سالمت

جنس استافيلوكوكوس ( )Staphylococcusدر خانواده

جامعه انسانی نيز اهميت زيادي دارد .در حال حاضر با استفاده

ميكروكوكاسه ) (Micrococcaceaeقرار دارند( .)1اين اجرام

از روشهاي كنترلی جامع ميزان بروز التهاب پستان در گاو

باكتـريايی ،كـروي و گـرم مثبت به قطـر  1/8تا 1/8ميكرون،

كاهش يافته است ،اما با اين حال در طی مطالعات مختلف انجام

 -1دانشجوي كارشناسی ارشد،گروه پاتوبيولوژي ،دانشكده دامپزشكی ،دانشگاه شهركرد ،شهركرد ،ايران

* -4استاديار،گروه پاتوبيولوژي ،دانشكده دامپزشكی ،دانشگاه شهركرد ،شهركرد ،ايران a.mokhtari@alumni.ut.ac.ir
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شده مشخص گرديده است كه استافيلوكوكوس اورئوس

 PCRبراي جستجوي اين ژنها بسيار مناسب است ( 44و ،41

همچنان به عنوان يكی از ميكرو ارگانيسمهاي بيماريزاي مهم در

.)16

ارتباط با التهاب پستان بالينی و تحت بالينی در گاو مطرح

مطالعات متعددي در ايران صورت گرفته كه از آن جمله

میباشد(11و.)8

میتوان به مطالعات انوري و همكاران در سال  4113و ايمانی

انتروتوكسينها به لحاظ ساختاري و عملكردي مشابه بوده اما از

فوالدي و همكاران در سال  4116اشاره نمود (11و .)6با توجه

نظر آنتیژنيك متفاوت از يكديگر هستند .بيش از  %11از

به اهميت اين انتروتوكسينها در بهداشت و سالمت جامعه

انتروتوكسينهاي استافيلوكوكوس كه عامل مسموميت غذايی

و اهميت سويههاي استافيلوكوكوس اورئوس در ايجاد

هستند جزء گروه  A-Eبوده و گروههاي  Aو  Dدر بين

عفونتهاي بيمارستانی و نقش انتروتوكسينهاي آنها به عنوان

انتروتوكسينهاي عامل مسموميت غذايی از بقيه مهمتر هستند

سوپر آنتیژن در ايجاد بيماريهاي مختلف اين مطالعه با هدف

( )8به طور كلی در موارد غير از مسموميت غذايی

جداسازي باكتري استافيلوكوكوس اورئوس از نمونههاي دامی

انتروتوكسينهاي  Aو  Bاز بقيه فراوانی بيشتري دارند (6و.)2

و انسانی و شناسايی جدايههاي واجد ژن كد كننده

ژنهاي رمزكننده انتروتوكسين استافيلوكوكی توسط عناصر

انتروتوكسينهاي  Aتا  Dبه روش مولكولی انجام شد.

ژنتيكی متحرك مثل باكتريوفاژها ( )sea, see, sepيا
پالسميدها()sed, sej, ser, ses, setو يا توسط جزيره هاي

مواد و روش كار

بيماريزايی ( )SaPIsبر روي قطعات كروموزمی استافيلوكوكوس

1ـ نمونهگيری

( )seb,sen, seo, sep, seq, sec, seh, sei, sek, sel, semرمز

اين مطالعه روي  111نمونه (از مهرماه  1814تا اسفندماه )1818

میشوند( .)44بنابراين ميتوان گفت ژنهاي انتروتوكسين به طور

در شهركرد انجام شد .جدايههاي استافيلوكوكوس اورئوس از

افقی نيز میتوانند ميانسويههاي استافيلوكوكوس منتقل شوند و

موارد عفونتهاي قارچی بافت پوستی انسان ،ارجاعی به

اين احتمال وجود دارد كه اين عناصر ژنتيكی متحرك نقش

درمانگاههاي

جدايههاي

مهمی را در تكامل استافيلوكوكوس اورئوس به عنوان يك

استافيلوكوكوس اورئوس از موارد بيماريهاي دامی

پاتوژن بازي كنند(.)13

دامداريهاي سطح شهركرد جمعآوري گرديدند .از نمونههاي

روشهاي مختلفی از جمله التكس آگلوتيناسيون ،االيزا ،ايمونو

پوست با استفاده از سواب مرطوب نمونهگيري به عمل آمد و

ديفيوژن و راديو ايمونواسی براي شناسايی عوامل بيماريزاي

سواب در محيط انتقالی استوارت (

نامبرده توسط اين باكتري وجود دارند كه در همهي اين

 )Himedia, Indiaبه آزمايشگاه منتقل گرديد .از موارد تحت

روشها به فراهم شدن شرايطی براي بيان شدن ژنهاي

بالينی التهاب پستان گاو با رعايت اصول نمونه گيري به روش

استافيلوكوكی نياز است .روشهاي تشخيصی مولكولی نيز براي

 Searsو همكاران –  1111نمونههاي شير در ويالهاي استريل

شناسايی ژنهاي استافيلوكوكی استفاده میشوند كه نه تنها

درپوش دار اخذ شد ( )41پس از دريافت جدايهها،

نيازي به فراهم شدن اين شرايط ندارند بلكه قادر به شناسايی

آزمايشهاي فنوتيپی تأييدي شامل كشت مجدد ،آزمايشات

استافيلوكوكهايی كه سم را به ميزان كم ترشح كردهاند نيز

بيوشيميايی و نيز كواگوالز انجام شد و در نهايت از  81نمونه

میباشند .روشهاي مولكولی ازجمله واكنش زنجيرهاي پلیمراز

عفونتهاي پوستی انسانی  83نمونه و از  71نمونه بيماريهاي
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پوست

سطح

شهركرد

و

Stuart transfer medium,

شناسایی مولكولی ژنهای انتروتوكسین استافیلوكوكوس اورئوس جدا شده از بثورات بافت پوستی انسان و شیر میشهای مبتال به ورم پستان تحت حاد

دامی  41نمونه تأييد شده وبراي جستجوي ژنهاي ،seb ،sea

براي آزمايش  PCRتوالیهاي پرايمرهاي مورد استفاده با

secوsedتوسط روشPCRمورد مطالعه قرار گرفتند.

استفاده از نرمافزار  Beacon designerطراحی شد .توالیهاي

2ـ آزمایشات فنوتيپی تأیيدی جدایههای استافيلوكوكوس

مورد نظر در جدول  1قابل مشاهده است .پرايمرها توسط

اورئوس (:)Staphylococcus aureus

شركت ژن فناوران ساخته شده و مورد استفاده قرار گرفتند.

نمونهها روي محيط آگار خون دار تهيه شده از خون گوسفندي

حجــم هــر واكــنش  PCRانجــام شــده در ايــن پــ وهش 48

كشت گرديد .پليتها  42ساعت در دماي  86oCدر انكوباتور

ميكروليتر در نظر گرفته شد كه اين حجـم شـامل DNA 4µl :و

(گرمخانه) قرار گرفته و بعد از مشاهده پليتها پرگنههاي به

 14/8µlمحلـــول

قطر 2تقريبی ميلیمتر ،صاف ،براق با منطقهي هموليز دوتايی به

 ، ID NO: 5200300 ،Ampliqon،2Xمحصـول دانمـارك)µl ،

عنوان پرگنههاي مشكوك به استافيلوكوكوس اورئوس انتخاب

 1/8از هر يك از پرايمرها با غلظت  11پيكومـول و  1/8 µlآب

شده و آزمونهاي كاتاالز ،كواگوالز ،اورهآز و رشد در محيط

مقطـــر ديـــونيزه اســـتريل بـــود .پـــس از مخلـــوط كـــردن،

مانيتول سالت آگاربراي آنها انجام گرفت (.)1

ميكروتيوبهاي  PCRدر داخل دستگاه ترموسـايكلر (Corbett-

3ـ استخراج DNA

 ،Researchاستراليا) قرار داده شد .پس از انجام  ،PCRنمونـههـا

به منظور استخراج  DNAبه روش جوشاندن ( ،)2باكتريهاي

در ژل آگاروز ( %1/8سيناژن،ايران ،شماره كاتـالو )MR7730C

كشت دادهشده در محيط  LBدر بن ماري  111oCبه مدت 11

با استفاده از سايز ماركر با نام تجـاري GeneRuler 50 bp DNA

دقيقه قرار داده شد .سپس محتويات به لوله هاي اپندورف

مــورد الكتروفــورز قــرار گرفتنــد .ســويههــاي توليــد كننــده

جديد منتقل و به مدت  8دقيقه با دور 7111rmpسانتريفوژ

انتروتوكســـين شـــامل ،ATCC14458:seb+،D4508: sea+

شدند .مايع رويی حاوي  DNAباكتريايی تا زمان انجام

 AB80002: sec+و  NCTC 9393: sed+تهيـه شـده از انسـتيتو

آزمايشهاي بعدي در دماي  -41oCقرار گرفت.

پاستور ايران به عنوان كنترل مثبـت در هـر واكـنش  PCRمـورد

PCR-2

استفاده قرار گرفتند.

) Red Taq polymerase mastermix

جدول  -1پرايمرهاي استفاده شده در اين مطالعه
طول باند

توالی پرایمر (´ 5به ´)3

نوع پرایمر

نام ژن

101

CTTGTAAATGGTAGCGAG

پرايمرF

sea

CCATAAATTGATTGGCAC

پرايمرR

sea

GTATGGTGGTGTAACTGAGC

پرايمرF

seb

CCAAATAGTGACGAGTTAGG

پرايمرR

seb

AGATGAAGTAGTTGATGTGTATGG

پرايمرF

sec

CACACTTTTAGAATCAACCG

پرايمر R

sec

AGCATTAATTGTTATGGTGG

پرايمرF

sed

TATGAAGGTGCTCTGTGG

پرايمرR

sed

161
151
100
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جدول 4ـ برنامه حرارتی دستگاه ترموسايكلر
تعداد سيکل

مدت

دما (سانتیگراد)

مرحله

1

 8دقيقه

12

دناتوراسيوان اوليه

30

 81ثانيه

12

دناتوراسيون

1

 28ثانيه
 28ثانيه
 28ثانيه
 28ثانيه
81ثانيه
 8دقيقه

)sed(88
)sec(26
)seb(23
)sea(23
64
64

اتصال

پيشروي
پيشروي
نهايی

 -5تعيين توالیبه منظور تأييد محصوالت بهدست آمده در واكنش 81 ،PCR
ميكروليتر از محصوالت  PCRبراي تعيين توالی به شركت
تكاپوزيست ارسال شد.

نتایج
PCR -1

در آزمون  ،PCRقطعه  211جفت بازي در نمونه كنترل مثبت و
نمونههاي مثبت از نظر حضور ژن ( Seaنگاره )1و قطعه 172

نگاره -4تصوير ژل الكتروفورز محصول  =1،PCRباند  172 bpمربوط

جفت بازي در كنترل مثبت و نمونههاي مثبت از نظر ژن ،Seb

به نمونه مثبت -4،sebكنترل مثبت  -8 ،)ATCC14458( sebكنترل

(نگاره  )4قطعه  281جفت بازي در نمونه كنترل مثبت و

منفیGene Ruler 100 bp DNA Ladder, Fermentas) -2 ،seb

نمونههاي مثبت از نظر حضور ژن ( Secنگاره )8و قطعه 211

)La100

جفت بازي در كنترل مثبت و نمونههاي مثبت از نظر ژن ،Sed
مشاهده شد(نگاره.)2

نگاره  -1تصوير ژل الكتروفورز محصول  =1،PCRباند  211 bpمربوط
به نمونه مثبت  -4 ،seaكنترل منفی GeneRuler 100 bp -8 ،sea
 = 2 ،)DNA Ladder, Fermentas) La100كنترل مثبت sea
()D4508
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نگاره -8تصوير ژل الكتروفورز محصول  -1،PCRباند  281bpمربوط
به نمونه مثبت -4 ،)AB80002( secكنترل مثبت Gene Ruler -8،sec

 -2 ، )100 bp DNA Ladder, Fermentas) La100كنترل منفی،sec

شناسایی مولكولی ژنهای انتروتوكسین استافیلوكوكوس اورئوس جدا شده از بثورات بافت پوستی انسان و شیر میشهای مبتال به ورم پستان تحت حاد

جدول  -2ميزان شيوع ژن انتروتوكسينهاي  A_Dدر نمونههاي دامی
اين مطالعه

نگاره -2تصوير ژل الكتروفورز محصول  -1،PCRباند  211bpمربوط به
نمونه مثبت  -4 ،sedكنترل مثبت Gene Ruler -8،)NCTC 9393( sed
) -2 ،100 bp DNA Ladder, Fermentas) La100كنترل منفی sed

به طور كلی از  83نمونه عفونت پوستی انسانی تعداد 1

نام ژن

تعداد موارد مثبت

درصد موارد مثبت

sea

8

%16/42

seb

2

%18/61

sec

8

%11/82

sed

1

%8/28

جمع

18

%22/34

 -2تعيين توالی
پس از تعيين توالی ،همترازي توالی گرفته شده از خوانش
سكانس محصوالت  PCRبا امپليكون مورد انتظار به خوبی
كفايت جداسازي ژنهاي مورد نظر را تأييد

نمود.

نمونه ( )%1داراي ژن  Seaبودند و در  6نمونه ()%13/24
باند  172جفت بازي مربوط به ژن  Sebمشاهده شد .تعداد

بحث

نمونههاي مثبت از نظر حضور ژن  14Secنمونه ()81/83

مطالعات نشان میدهد شيوع استافيلوكوكوس اورئوس به وي ه

بود و هيچ يك از جدايهها ژن  Sedرا نداشتند .از 41نمونه

در بيماران مستعد از قبيل بيماران سوختگی يا بيماران مبتال به

ميشهاي مبتال به ورم پستان تحت حاد در  8نمونه

بيماريهاي پوستی يا مخاطی رو به افزايش است ( .)2در

( )%16/42ژن  ،Seaدر  2نمونه ( )%18/61ژن  ،sebدر 8

مطالعه حاضر  %26/67از  76جدايه استافيلوكوكوس اورئوس

Sed

حداقل يكی از انواع ژنهاي رمزكننده انتروتوكسين را حمل

شناسايی شد %11/22 .از نمونهها نيز هم زمان دو يا تعداد

میكردند.

رديابی

بيشتري ژن مربوط به انتروتوكسينهاي مجزا را نشان دادند

انتروتوكسينهاي استافيلوكوكوس اورئوس در نمونههاي انسانی

(جدولهاي  8و .)2

در دسترس است .در مطالعهاي مانی فوالدي و همكاران

نمونه ( )%11/82ژن  secو در  1نمونه ( )%8/28ژن

جدول  -8ميزان فراوانی ژنهاي انتروتوكسينهاي  A_Dدر نمونههاي
انسانی اين مطالعه

مطالعات

ديگري

نيز

در

مورد

( )4116جدايههاي استافيلوكوكوس اورئوس جدا شده از 411
بيمار پوستی توليد كننده انتروتوكسينهاي نوع  Aو  Bبودند
( .)11انوري و همكاران (  ) 4113نشان دادند كه از  81جدايه

نام ژن

تعداد موارد مثبت

درصد موارد مثبت

sea

بالينی  %62استافيلوكوكوس اورئوس جدا شده از عفونتهاي

1

%1

seb

6

%13/24

زخم ،انتروتوكسين توليد میكردند ( .)6درد و مطالعه اخير نيز

sec

14

%83/81

sed

1

%1

جمع

11

%81

بر روي جدايههاي استافيلوكوكوس اورئوس جدا شده از
عفونتهاي پوستی كار شده است و تفاوت در ميزان شيوع
میتواند مربوط به افزايش توليد توكسين با توجه به گذشت
زمان يا مربوط به تفاوت در محل نمونهگيري باشد.
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نتايج مطالعه حاضر با نتايج ديگر مطالعات بيان شده ،متفاوت

داراي ژن  sedبودند ( .)2در اين مطالعه  %24از نمونهها حداقل

است .علت آن میتواند تفاوت در حجم نمونه مطالعه باشد،

دو ژن انتروتوكسين را حمل میكردند .نتايج اين مطالعه تا

زيرا مشخص شده كه فراوانی سويههاي  S. aureusتوليد كننده

حدودي با مطالعه حاضر همخوانی دارد اما به طور كلی در

انتروتوكسين بر اساس منشاء انسانی ،حيوانی ،موادغذايی ،نوع

ميزان فراوانی ژنها در مطالعات مختلف متفاوت است و

عفونت و محيط اطراف متفاوت است .در مطالعه حاضر ژن

البتهعاملی كه بايد مورد توجه قرار گيرد ،تفاوت در نوع

رمزكننده انتروتوكسين  (sec) Cدر بين ژنهاي كالسيك

نمونههاي بالينی در بين اين مطالعات میباشد .در واقع درصد

رمزكننده انتروتوكسين در جدايههاي انسانی ،فراوانترين ژن

جدايههاي داراي ژن انتروتوكسين براساس محلی كه از آن

( )٪44/81بود و به دنبال آن به ترتيب  sea،sebو  sedبا فراوانی

نمونه گيري انجام میشود تفاوت معنی داري دارد Nashev .و

كمتر شناسايی شدند .در واقع در نمونههاي انسانی مطالعه

همكاران در سال  sea 4116را به عنوان فراوانترين ژن

حاضر ژنهاي  seaو  sedشناسايی نشدند .اين در حالی است

انتروتوكسين ( )%48در جدايههاي استافيلوكوكوس اورئوس

كه فراوانی ژنهاي انتروتوكسين بطور قابل توجهی در ديگر

جدا شده از نمونههاي بينی گزارش دادند ( .)17میتوان گفت

مطالعات متنوع است .ساالري شريف و همكاران در سالهاي

فراوانی سويههاي توليد كننده انتروتوكسين در نمونههاي جدا

 1837تا  1836نمونههايی از محل زخم ،خون ،گوش ،استفراغ،

شده از عفونتهاي مختلف متفاوت میباشد كه البته نياز به

بينی و ادرار بيماران مراجعه كننده به مراكز درمانی كرمان را

بررسی دارد.

جمع آوري كرده و به روش  PCRاز  %48/38از نمونهها

در اين مطالعه  %11/22از جدايهها ،ژنهاي متفاوت رمز كننده

استافيلوكوكوس اورئوس جدا نمودند .نتايج كار آنها نشان داد

انتروتوكسينها را با هم حمل میكردند اين نتايج مخالف نتايج

 %62از نمونهها هر دو ژن  seaو  sebرا داشتند و  %44تنها ژن

 Akinedenو همكاران در سال  )8( 4113میباشد كه گزارش

مربوط به انتروتوكسين  Aو  %2نيز ژن انتروتوكسين  Bرا حمل

كردند هيچ نمونهاي بطور هم ـ مثبت نبوده است .علت آن

می كردند .در مطالعه ساالري شريف و همكاران رديابی ژنهاي

ممكن است تفاوت در روش انجام تحقيق و منشاء سويهها

 sedو  secانجام نشده بود ( .)8در مطالعه اي ديگر دادگر و

باشد.در مطالعه حاضر فراوانی ژنهاي  sec ،seb ،seaو sedدر

همكاران در سال  1814از  141مورد بيماران و  31مورد

جدايههاي دامی به ترتيب  %11/82 ،%18/61 ،%16/42و 8/28

حاملين سالم شاغل در مراكز درمانی گرگان استافيلوكوكوس

 %گزارش شد .اما اين ميزان شيوع در مطالعات ديگري كه

اورئوس جدا نموده و جدايه ها از نظر حضور ژنهاي

تاكنون انجام شده متفاوت است .از آن جمله Srinivasan ،و

انتروتوكسينهاي  A-Eبررسی شدند %36/8 .از جدايههاي اين

همكاران در سال  4117ميزان شيوع ژنهاي انتروتوكسين در

مطالعه حداقل يكی از ژنهاي  A-Eرا داشته و فراوانترين ژن

شير گاوهاي مبتال به ورم پستان را بررسی كردند و نشان دادند

 seaبود و فراوانی ژنهاي  see ،seb ،secو  sedبه ترتيب كمتر

 %18/7نمونهها از نظر حضور يك يا بيش از يك ژن

گزارش شد (.)4

انتروتوكسين مثبت بودند .در مطالعه آنها ترتيب فراوانی ژنهاي

گادياري و همكاران در سال  1811به رديابی مولكولی ژنهاي

انتروتوكسين

به

صورت

(،sen)%32/7

(،sem)%61/3

 sed ،sec ،seb ،seaدر نمونههاي زخم بيماران سوختگی

(،sei)%71/8

(،sed)%84/7

(،seg)%42/2

(،seq)%17/6

بيمارستان مطهري تهران پرداخته و نشان دادند  %14جدايهها

( ،seo)%14/3و ( seb)%1/8گزارش شد و هيچ يك از نمونهها

داراي ژن  %1 ،seaداراي ژن  %88 ،sebداراي ژن  secو %8

ژنهاي sel, ،sek،sej،see،sec ،seaو  sepرا نداشتند (.)48
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 Oliveraو همكاران در سال  ، 4111نشان دادند  %1/7از

استافيلوكوكوس اورئوس جدا شده از موارد التهاب پستان گاو

ايزولههاي استافيلوكوكوس اورئوس ژن  %4/2 ،secژن  sedرا

شايع میباشند (.)7

داشته و در ايزولههاي جدا شده ،ژنهاي ،sed،sec،seb ،sea

مطالعهاي كه توسط  Haveriو همكاران انجام گرفته است ،نشان

seeيافت نشد ( Cenci-Goga .)16و همكاران در سال 4118

داد از  111جدايه استافيلوكوكوس اورئوس جدا شده از التهاب

توليد انتروتوكسين استافيلوكوكوس اورئوس را در گاوهاي

پستان گاو 14 ،جدايه ( )%66/8قابليت توليد انتروتوكسين را

مبتال به ورم پستان با استفاده از تست التكس آگلوتيناسيون

داشته و در اين بين استافيلوكوكوس اورئوسهاي مولد

بررسی نموده و نشان دادند از بين  171جدايه

انتروتوكسين  seaدر مقايسه با بقيه غالب بوده است (.)11

استافيلوكوكوس اورئوس  44جدايه انتروتوكسين توليد می
كردند 6 .جدايه  14 ،secمورد sedو  8جدايه هر دو
انتروتوكسين  sedو secرا توليد كردند و هيچكدام از جدايهها
 seaو  sebرا توليد نمیكردند (.)3
احمدي و همكاران در سال  1814فراوانی ژنهاي توليد كننده
انتروتوكسين را در استافيلوكوكوسهاي جدا شده از نمونههاي
شير مربوط به التهاب پستان گاو گاوداريهاي تبريز و اروميه را
به روش  PCRمورد بررسی قرار داده و نشان دادند از 81
جدايه استافيلوكوكوس اورئوس  8جدايه ژن  7 ،secجدايه ژن

نتايج مطالعات فوق كه توسط محققان مختلف انجام گرفته
است نشاندهنده اختالف در پراكندگی ژنهاي مؤثر در توليد

انواع انتروتوكسين در بين جدايههاي مختلف استافيلوكوكوس
اورئوس میباشد كه اين امر احتماالً از تفاوتهاي جغرافيايی و
نيز اختالف در منشاء اكولوژيكی سويههاي جدا شده (شير،
انسان و دامهاي مختلف) ناشی میشود .همچنين الگوي
عفونت داخل پستانی استافيلوكوكوس اورئوس اغلب از گلهاي
به گله ديگر متفاوت است و اين الگوها میتواند به تفاوتهاي
بين سويهاي ،وي گیهاي جغرافيايی و خصوصيات ميزبان و
بافت مربوطه بستگی داشته باشد(42و )41،2با توجه به اهميت

 segو يك جدايه ژن  sehرا داشته و ژنهاي كد كننده مربوط

استافيلوكوكوس اورئوس در ايجاد التهاب پستان و نقش

به انتروتوكسينهاي  C ،B ،Aو Eدر هيچ كدام از جدايهها

توكسينهاي متنوع توليد شده توسط اين جرم در ايجاد بيماري

يافت نشد ( .)1در مطالعه انجام شده توسط  Naffaو همكاران

در انسان و دام و عدم وجود اطالعات كامل در مورد پراكندگی

در سال  ،4117گزارش گرديد كه در بين جدايههاي

وجود توكسينهاي مذكور در بين جدايههاي حاصل از موارد

استافيلوكوكوس اورئوس ژن  seaدر مقايسه با بقيه ژنهاي

التهاب پستان ،انجام مطالعات جامع در مورد انتشار ژنهاي مولد

مؤثر در توليد انتروتوكسين غالب بوده است (.)18

انتروتوكسين در گلههاي ديگر مناطق مختلف استان با تعداد

نتايج مشابهی در ارتباط با غالب بودن ژن  seaدر جدايههاي با

نمونه بيشتر توصيه میگردد .همچنين براي به دست آوردن

منشاء انسانی توسط  Beckerو همكاران در سال  4118و

اطالعات كامل در ارتباط با ژنهاي مذكور میتوان بررسیهاي

 Mehrotraو همكاران در سال  4111گزارش گرديده است .با

بيشتري در مناطق مختلف كشور و نيز در جدايههاي به دست

اين حال  Larsenو همكاران در سال  4114نشان دادند كه

آمده از منابع دامی ديگر انجام داد.

ژن secدر بين جدايههاي با منشاء گاوي معمولتر است)12( .

روشهاي مختلفی جهت شناسايی قابليت توليد توكسينها

در مطالعهاي كه توسط  Akinedenو همكاران در سال 4111

وجود دارد كه از جمله آنها میتوان به ايمونوديفوزيون،

انجام گرفته است ،مشخص شده است كه انتروتوكسينهاي I ،J

آگلوتيناسيون و االيزا اشاره نمود .اين روشها اغلب امكان

و  Gبيش از ساير انواع انتروتوكسين در بين جدايههاي

شناسايی غلظتهاي بسيار كم توكسين و شناسايی سويههايی با
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توانايی توليد بالقوه توكسين را ندارند ،لذا شناسايی مستقيم ژن

است .كنترل عفونتهاي استافيلوكوكوسی مقاوم به آنتی بيوتيك

كد كننده انتروتوكسينها با استفاده از روش  PCRمعيار مناسبی

و مولد توكسين بسيار مشكل است و هيچ راه درمانی سنتی و

جهت مشخص نمودن قابليت توليد توكسين توسط يك سويه

مشخصی در اين زمينه وجود ندارد .در اين حالت كنترل سرايت

میباشد ()41

اين قبيل ميكروارگانيسمها اهميت زيادي دارد و روشهاي

تحقيقات نشان میدهد كه انتروتوكسينهاي استافيلوكوكی در

دستهبندي فنوتيپی و ژنوتيپی در تشخيص كلوناليتی جدايهها و

خصوصيات ساختاري وبيولوژيكی مشابه هستند اما در مقادير

كنترل بهتر آنها بسيار سودمند خواهند بود .براي سيستم مراقبت

توليد شده و مكانيسمهاي بيان ژن ،نسبت به ديگر

بهداشتی هر جامعه بسيار الزم و ضروري است كه مطالعات

انتروتوكسينها متفاوت بوده و به ميزان بيشتري بيان میشوند

منطقهاي با هدف دستيابی به اطالعات در مورد گونه و نوع

( .)42با اين حال در مطالعه حاضر فقط وجود ژنهاي

استافيلوكوكوسها و همچنين مقاومت آنها انجام شود تا در

انتروتوكسين با استفاده از روش ژن و تيپی و  PCRمورد

انتخاب دستورالعمل درمانی مناسب و راهكارهاي درست

بررسی قرار گرفت و از نظر فنوتيپی ميزان بيان ژنها يا

پيشگيرانه راهگشا باشد.

انتروتوكسين ارزيابی نشد .در اكثر بيماريهاي ايجاد شده توسط
 S. aureusفاكتورهاي متعددي در بيماريزايی دخيل هستند.

تشکر و سپاسگزاری

تشخيص دقيق نقش هر فاكتور در ايجاد بيماري مشكل است.

نويسندگان بر خود الزم میدانند از حمايتهاي مالی معاونت

اما ايجاد ارتباط بين سويههاي جدا شده از بيماران و بيان عوامل

پ وهشی دانشكده دامپزشكی دانشگاه شهركرد (در قالب

بيماريزايی مشخص ،ممكن است مسيري را در پاتولوژي

پاياننامه دوره كارشناسی ارشد باكتريشناسی به شماره

بيماريهاي خاص پيشنهاد كند .براي دستيابی به اين هدف،

 ) 161/41/81قدردانی نمايند .در عين حال مراتب قدرشناسی و

كاربرد بيولوژي مولكولی در شناسايی فاكتورهاي بيماريزايی،

تشكر از زحمات كارشناسان آزمايشگاه ميكروبيولوژي دانشكده

پيشرفتهايی در نتايج تشخيصی بيماريهاي ناشی از

دامپزشكی دانشگاه شهركرد اعالم میگردد.

استافيلوكوكوس ايجاد خواهد كرد(.)48،18
به طور كلی نتايج اين مطالعه نتايج نشان داد از  83ايزوله جدا
شده از عفونتهاي بافت پوستی انسان  11ايزوله ( )%81از نظر
حضور ژنهاي  Sebو  Secمثبت بودند كه از آن ميان 6 ،ايزوله
( )٪13/24ژن  Sebو  14ايزوله ( )81/83ژن  Secرا داشته و
ژنهاي  Seaو  Sedشناسايی نشد در حاليكه از  41ايزوله جدا

فهرست منابع
 -1احمـدي ،م ،.دسـتمالچی سـاعی ،ح :)1814( .بررسـی فراوانــی
ژنهاي مولد انتروتوكسين در استافيلوكوكوسهاي جدا شـده از
نمونههاي شير مربوط به التهـاب پسـتان گـاو بـه روش ،PCR
مجله دامپزشكی ايران.88-46 :)8(1 ،

شده از ميشهاي مبتال به ورم پستان تحت حاد 18 ،ايزوله

 -4دادگر ،ت ،.قائمی ،ع.الف ،.بهادر ،ن ،.ايمانی فوالدي ،ع.ع،.

( )%22/38از نظر ژنهاي Sea, Seb, Secو  Sedمثبت شدند ،كه

كمره ئی ،ف :)1814( .تعيين ژنهاي انتروتوكسين نوع A_E

از آن ميان 8 ،ايزوله ( )٪16/42ژن  2 ،Seaايزوله ( )٪18/61ژن

باكتري استافيلوكوكوس اورئوس ،مجله علوم آزمايشگاهی6 ،

 8 ،Sebايزوله ( )٪11/82ژن  Secو  1ايزوله ( )٪8/28ژن

Sed

را داشتند .اين نتايج بيانگر اين مسأله است كه چه در دام و چه
در انسان فراوانی سويههاي توليد كننده انتروتوكسين قابل تأمل
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