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نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی

شنازایی و تایپینگ ازتافیلوکوکوس اورئوس جداشده از موارد ورم پستان بالینی گاوی
در شهرزتان زنند بر ازاس آنالیز PCR-RFLPژن
زعید خانی ،1الهام

aroA
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احمدی*2

 - 1دانشآموخته دکتری حرفهای دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنند  ،سنند .
 - 2گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنند  ،سنند .
دریافت مقاله 24 :آرر  ،1336بازنگری 14 :دی  ،1336پذیرش نهایی 12 :اسفند 1336

چکیده
استافیلوکوکو

اورئو

یکی از مهمترین عوامل ایجادکننده ورم پستان عفونی در دامهای اهلی است .به دلیل وجود سویههای متعدد

استافیلوکوکو

اورئو

و تفاوتهای سویهای در بازآرایی آللهای کروموزمی ،روشهای ژنوتایپینن متفاوتی همچون آنالیز  DNAکروموزمی

توسط ه م آنزیمی به منظور تایپینن ژنتیکی باکتری معرفی شدهاند .در بررسی حاضر ،برای اولین بار تنوع ژنتیکی سویههای استافیلوکوکو
اورئو

جدا شده از موارد ورم پستان بالینی گاوی در شهرستان سنند براسا

آنالیز  PCR-RFLPژن  aroAارزیابی گردید .در این تحقیق

تعداد  121نمونه شیر ورم پستان گاوی به روش استریل جمعآوری و بررسی گردید .استافیلوکوکو

اورئو

جدا شده به روش کشت و آزمایشات

روتین باکتریولوژیکی ،با روش  PCRمبتنی بر ژن  aroAآنالیز شد .قطعه حاصل از تکثیر با اندازه  1153جفت باز توسط آنزیم تعیین حدودی

اورئو

 TaqIه م و قطعات ایجاد شده الکتروفورز شدند 21 .سویه استافیلوکوکو
جدایهها مشاهده شد .در ه م آنزیمی ،دو نوع الگوی ه م قابل نامگذاری براسا

در روش فنوتیپی جداسازی و قطعه مورد نظر در تمام

مطالعات قبلی ایجاد شد .ژنوتیا  Bدر  23مورد ( 12درصد)

و ژنوتیا  Nدر پنج مورد ( 11درصد) شناسایی شد .نتایج نشان میدهند که استافیلوکوکو

اورئو

در ایجاد ورم پستان بالینی در سنند

دخیل بوده و علیرغم وجود ژنوتیاهای محدود ،تنوع سویهای در جدایههای این باکتری در منطقه وجود دارد .عدم شناسایی ژنوتیا جهانی A

و نیز ژنوتیا اختصاصی باکتری در سنند  ،برای اولین بار گزارش میشود.

واژگان کلیدی :استافیلوکوکو

اورئو  ،سنند  ،ورم پستان گاوی، aroA ،

PCR-RFLP

مقدمه

اسننتافیلوکوکو

ورم پسننتان گنناو در سرتاسننر جهننان بننه عنننوان یکننی از

عوامل عفونی ورم پسنتان اسنت کنه پنس از سنازگار شندن

مهمترین بیمناریهنای گاوهنای شنیری قلمنداد منیگنردد

بنا بافنت غنده ،بنه سنرعت تکثینر یافتنه و بنه دلینل ایجنناد

که به دلیل کناهش مقندار تولیند شنیر و نینز افنت کیفینت

واکنشهای التهابی بنه آسنیب بنافتی منجنر منیشنود (.)1

آن و همچنننین تهدینند سننالمت دام و انسننان باعنند ایجنناد

شننیوع بیمنناری در یننک گلننه اغلننب توسننط یننک سننویه

خسارت اقتصادی گسنترده منیشنود .اگرچنه بناکتریهنای

بنناکتری ایجنناد و بننه شننیوع بعنندی بیمنناری در بننین همننان

فراوانننی مننیتوانننند باعنند ایجنناد ایننن بیمنناری شننوند،

گونه دامی و در همان منطقه میانجامد.

* پست الکترونیک نویسنده مسئول مکاتبهelham.ahmadi.vet@gmail.com :

اورئننو

بننه عنننوان یکننی از شننایعتننرین

سعید خانی و الهام احمدی

در ایننن شننرایط جداسننازی و شناسننایی سننویه درگیننر بننه

نسننبت بننه گلیفننوزات بننوده و میننل پیوننندی بنناالیی بننرای

منظننور شننروع درمننان آنتننیبیننوتیکی مناسننب ،از ضننرورت

 PEPدارا اسننت ( .)4بننه دلیننل وجننود موتاسننیونهننای

بسنننیار بننناالیی برخنننوردار منننیباشننند .اگرچنننه بننناکتری

نقطننهای در ژن  ،aroAجایگنناه شکسننت آن در سننویههننای

سنخت رشند نبنوده و بنه راحتنی

مختلنا بنناکتری بنرای آنننزیم آنندونوکلئاز تعیننین حنندودی

قابننل کشننت و جداسننازی اسننت ،بننا ایننن وج نود بننه دلیننل

 TaqIمتفننناوت اسنننت و در نتیجنننه الگوهنننای حاصنننل از

وجننود سننویههننای متعنندد بنناکتری و تفنناوتهننای سننویهای

ه ننم آنزیمننی ژن مننیتواننند بننه عنننوان ابننزاری بسننیار

در بننازآرایی آلننلهننای کرومننوزومی و محتننوای عوامننل

مناسننب جهننت ژنوتایپینننن ایننن بنناکتری باشنند .از سننوی

ژنتیکننی کمکننی متغیننر ،روشهننای سننریع و اختصاصننی

دیگننر تایپینننن مولکننولی سننویههننای اسننتافیلوکوکو

مبتنی بر  DNAتوسنعه یافتنهانند ( .)2در سنالهنای اخینر

اورئننو

نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی

تحقیق آنهنا نشنان داده شند کنه منیتنوان
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استافیلوکوکو

اورئنو

آنننالیز چندشننکلی طننولی قطعننات برشننی (

مننیتواننند در توسننعه برنامننههننای کنترلننی جننامع

Restriction

ورم پسننتان ،ردیننابی منبننع عفونننت و نیننز راههننای انتشننار

 )Fragment Length Polymorphism: RFLPژنننننوم

آن حننائز اهمیننت باشنند ( .)5ایننن روش بننرای اولننین بننار

متعاقنننب تکثینننر در

توسننط  Marcosو همکنناران ( )5بننه منظننور شناسننایی

بننناکتری اسنننتافیلوکوکو

اورئنننو

واکننننش زنجینننرهای پلیمنننراز ( Polymerase Chain

بنناکتری اسننتافیلوکوکو

اورئننو

مننورد اسننتفاده قننرار

 )Reaction: PCRبنهطنور موفقینتآمینزی بنرای شناسنایی

گرفت .براسا

و تایپینن باکتری معرفی شدهاند (.)2، 3

از روش تکثیننر ژن  aroAبننهعنننوان ابننزاری قدرتمننند بننرای

ژن  aroAدر بنناکتری اسننتافیلوکوکو

اورئننو

مسننئول

تشنننخی

اینننن بننناکتری بهنننره جسنننت .همچننننین El-

سنننتز آنننزیم  -5انننول پیروویننل شننیکیمات -3فسننفات

 Huneidiو همکنناران در کشننور عمننان ( )6و دسننتمالچی

enolpyruvylshikimate

و همکنناران در شننمال غننرب ایننران ( )7از روش تکثیننر ژن

 )synthase: EPSPSبننه عنننوان ششننمین آنننزیم کلینندی

 aroAبنننننه منظنننننور ژنوتایپیننننننن جداینننننههنننننای

سننننننتاز (-5

3-phosphate

اورئنننو

در چرخننه هفننت مرحلننهای سنننتز اسننید آمینننههننای

اسنننتافیلوکوکو

آروماتیننک (شننیکیمات) اسننت .ایننن آنننزیم بننا کاتننالیز

اسننتفاده نمودننند .طننالبی سنناعتلو و همکنناران ( )1تکثیننر

نمنننودن فسنننفوانول پینننروات ( phosphoenolpyruvate:

ژن  aroAرا بننننه منظننننور تایپینننننن جدایننننههننننای

اورئنننو

از منننوارد ورم پسنننتان گننناوی

 )PEPو شننننننننیکیمات-3-فسننننننننفات (shikimate-3-

اسنننتافیلوکوکو

 )phosphate: S3Pآنننرا بننه -5انننول پیروویننل شننیکیمات

پوسنت و دسننتگاه ادراری انسنان مننورد اسنتفاده قننرار داده-

 -3فسنننفات (enolpyruvylshikimate 3-phosphate: -5

اند .با توجنه بنه عندم وجنود اطالعنات در زمیننه وضنعیت

جننندا شنننده از عفوننننتهنننای

 )EPSPو فسننفات غیرآلننی تبنندیل مننیکننند .دو نننوع آنننزیم

ژنننوتیپی بنناکتری اسننتافیلوکوکو

 EPSPSبننا تشننابه اسننید آمینننهای کمتننر از  51درصنند

پسنننتان در شهرسنننتان سننننند  ،در اینننن مطالعنننه از

 Iبنه طنور طبیعنی نسنبت بنه

تایپیننننن ژن  aroAبنننه منظنننور تفرینننق سنننویههنننای

شناسایی شده است .کنال

آنننزیم گلیفننوزات ( )glyphosateکننه معمننوالً در گیاهننان و
بنناکتریهننا قابننل شناسننایی اسننت حسننا
بننرعکس ،آنننزیم  EPSPSکننال

مننیباشنند.

 IIدارای تحمننل طبیعننی

اسننتافیلوکوکو

اورئننو

اورئننو

مسننبب ورم

جنندا شننده از مننوارد ورم پسننتان

گنناوی در گلننههننای سننط شهرسننتان اسننتفاده گردیننده
است.
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شناسایی و تایپینگ استافیلوکوکوس اورئوس ...

نمونههای شنیر ورم پسنتانی اخنذ شنده را نشنان منیدهند.

مواد و روشها
نمونتتهگیتتری ،جدازتتازی و شنازتتایی بتتاکتری

قبل از نمونهگینری انتهنای کاریتنههنا بنا پنبنه آغشنته بنه

ازتتتافیلوکوکوس اورئتتوس :در ایننن تحقیننق مشنناهده-

الکننل  71درصنند اسننتریل و چننند قطننرهی اول دور ریختننه
شنند و سننپس از هننر کاریتننه حنندود  11میلننیلیتننر نمونننه

ای-مقطعننی تعننداد  121نمونننه شننیر ورم پسننتانی در بننازه

شننیر در تننروف نمونننهگیننری اسننتریل ریختننه و پننس از

زمننانی شننش ماهننه ،از دی منناه  1335تننا خننرداد  1336از

مخلوط کردن ،بنه عننوان ینک نموننه در نظنر گرفتنه شند.

گاوهننای شننیری مبننتال بننه ورم پسننتان بننالینی حنناد در

دانشننکده دامپزشننکی دانشننگاه آزاد اسننالمی واحنند سنننند

آوری و شننمارهگننذاری گردینند .انتخنناب دامهننا براسننا

منتقل و در کوتناهتنرین زمنان ممکنن کشنت شندند .روش

وجود ورم پستان بنالینی بنه دنبنال مشناهده و لمنس غندد

نمونننهگیننری براسننا

در شننیر و نیننز

روش نمونننهگیننری اسننتاندارد ()3

میباشد.

عالئم التهنابی در کارتینههنا بنود .جندول  1توزینع فراواننی

جدول  -1توزیع فراوانی نمونههای شیر ورم پستانی اخذ شده در شهرزتان زنند
یک شکم
دو شکم
سه شکم
چهار شکم و بیشتر
مجموع

11
14
13
22
61

3
15
13
23
61

بنننه منظنننور جداسنننازی بننناکتری اسنننتافیلوکوکو

اورئننو

جنندا شننده از مننوارد ورم پسننتان تننا زمننان انجننام

اورئننو  ،مقنندار  311میکرولیتننر از هننر نمونننه شننیر بننر

آزمایشننات مولکننولی در محننیط تریپتیننک سننویا بننرا(

روی محننیط بننرد پننارکر آگننار (مننر  ،آلمننان) کشننت

(منننر  ،آلمنننان) حننناوی گلیسنننرول و در دمنننای -21

گردینند .پلیننتهننا بننه منندت  24-36سنناعت در دمننای 37

سانتیگراد نگهداری شدند.

درجننه سننانتیگراد انکوبننه شنندند .پرگنننههننای خاکسننتری-

آنتتالیز مولکتتولی جدایتتههتتای ازتتتافیلوکوکوس

سننیاه رنننن احاطننه شننده بننا هالننه شننفاف بننه عنننوان

اورئتتوس :بننه منظننور اسننتخرا ژنننوم بنناکتری بننرای

پرگنه های مشنکو

بنه اسنتافیلوکوکو

اورئنو

در نظنر

اسنننتفاده در آزمایشنننات مولکنننولی ،از کینننت اسنننتخرا

گرفتننه شنندند .رننننآمیننزی گننرم و تسننت کاتنناالز بننر روی

 DNAژنننومی بنناکتریهننای گننرم مثبننت شننرکت سننیناژن

تننککلنننیهننای رشنند یافتننه انجننام گرفننت .جدایننههننای

(تهنننران ،اینننران) و براسنننا

پروتکنننل شنننرکت سنننازنده

کوکسی گنرم مثبنت و کاتناالز مثبنت بنه محنیط منانیتول

استفاده شد.

سالت آگنار (منر  ،آلمنان) منتقنل و بنه مندت  24سناعت

آزمنننون  PCRبنننرای تأئیننند تشنننخی

بننناکتری

در دمنننای  37درجنننه سنننانتیگراد انکوبنننه شننندند (.)11

اسننتافیلوکوکو

کلنیهنای زرد رننن رشند یافتنه بنر روی محنیط منانیتول

اسنتفاده از جفنت پرایمنر بننا تنوالی Forward primer: 5΄-

سننالت آگننار بننه عنننوان نمونننههننای اسننتافیلوکوکو

AAG GGC GAA ATA GAA GTG CCG GGC-

اورئننو

براسننا

تکثیننر ژن  aroAو بننا
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تعداد زایش

گاوداری صنعتی

گاوداری نیمه صنعتی

نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی

نمونننههننا در کنننار ینن بننه آزمایشننگاه میکروبیولننوژی

اواسننط دوره شننیرواری و در شهرسننتان سنننند جمننع-

پسننتان ،وجننود لختننه خننون و یننا چننر

57

سعید خانی و الهام احمدی
Reverse

درصنند رننننآمیننزی شننده بننا  SYBR Safeدر ولتنناژ 11

΄ 3متنننناتر بنننا نوکلئوتیننندهای  41-63و

primer: 5΄-CAC AAG CAA CTG CAA GCA T

ولت بنه مندت  61دقیقنه الکتروفنورز شند .در اینن مرحلنه

΄-3متننناتر بننا نوکلئوتینندهای  1174-1132انجننام شنند
( .)5سنننتز پرایمرهننا توسننط شننرکت سننیناژن (تهننران،
اینران) و واکننش تکثینر در دسنتگاه ترموسنایکلر

BioRad,

 )T100 (USAصننورت گرفننت .واکنننش  PCRدر حجننم
مادر ( X2سنیناژن ،اینران) ،ینک میکرولیتنر از هنر کندام از
پرایمرهننای آغننازگر ،دو میکرولیتننر  DNAاسننتخرا شننده
بنننا غلظنننت  51ننننانوگرم و  1/5میکرولیتنننر آب دینننونیزه
دوبننار تقطیننر آمنناده شنند .چرخننه دمننایی واکنننش تکثیننر
ژن aroAشنننامل مراحنننل دناتوریزاسنننیون اولینننه در 34
درجننه سننانتیگراد بننه منندت دو دقیقننه 41 ،سننیکل تکننرار
یننک دقیقننه ،اتصننال پرایمننر در  51درجننه سننانتیگراد بننه
منندت یننک دقیقننه و بسننط در  72درجننه سننانتیگراد بننه
منندت یننکونننیم دقیقننه ،و مرحلننه بسننط نهننایی در 72
درجنننه سنننانتیگراد بنننه مننندت  11دقیقنننه بنننود (.)5
الکتروفننورز محصننول حاصننل از تکثیننر بننر روی ژل آگنناروز
 1/2درصنننند رننننننآمیننننزی شننننده بننننا
(اینننویتروژن ،آلمننان) و در ح

SYBRSafe

ننورbp plus DNA 111

( ladderسننیناژن ،ایننران) در ولتنناژ  11ولننت بننه منندت 61
دقیقنه انجننام شنند .کنتننرل مثبننت مننورد اسننتفاده ،بنناکتری

اسنننتافیلوکوکو

اورئنننو

سنننویه اسنننتاندارد

ATCC

 29213و کنترل منفی مخلوط مادر فاقد  DNAاست.
بننه منظننور ه ننم آنزیمننی محصننول حاصننل از تکثیننر
ژن  ،aroAبراسننا

پروتکننل شننرکت سننازنده ،مقنندار11

میکرولیتنننر محصنننول  PCRبنننا مقننندار ینننک میکرولیتنننر
آنننزیم( Fast digest TaqIسننیناژن ،ایننران) مجنناور و بننه
مننندت  15-31دقیقنننه در دمنننای  65درجنننه سنننانتیگراد
انکوبننه گردینند .پننس از پایننان منندت زمننان انکوباسننیون،
محصنننول ه نننم شنننده مجنننددا بنننر روی ژل آگنننارز 1/2

اسننتفاده شنند ،بننه ایننن ترتیننب کننه  11میکرولیتننر از

58

محصننول بننا  1میکرولیتننر از loading dyeمخلننوط و بننه
هر چاهنک منتقنل گردیند .در الگنوی ه نم  ،Aپننج بانند
بنننا انننندازه  12 ،244 ،254 ،536و  32جفنننت بنننازی ،در
الگنننوی ه نننم  ،Bچهنننار قطعنننه  244 ،341 ،536و 32
جفنننت بنننازی ،در الگنننوی ه نننم  ،Cچهنننار قطعنننه ،536
 17 ،433و  32جفننت بننازی و در الگننوی  ،Dپنننج باننند
 221 ،244 ،341 ،311و  51جفننت بننازی ایجنناد مننی-
گنننردد ( .)5الگنننوی  Nدارای پننننج قطعنننه ،253 ،237
 244 ،254و  17جفننت بننازی اسننت کننه چننون سننه قطعننه
 254 ،253و  244جفننت بننازی بننه صننورت یننک باننند
تنناهر مننیشننوند  ،لننذا در نهایننت سننه باننند مشننخ

در

الگوی  Nبه دسنت منیآیند ( .)6در الگنوی  Hکنه متشنکل
از چهنننار قطعنننه  244 ،254 ،561و  17جفنننت بنننازی
اسننت ،از آنجننائیکننه قطعننات  254و  244جفننت بننازی،
به صورت یک باند واحند تناهر منیشنوند ،لنذا در مجمنوع
سه باند مشخ

مشاهده میگردد (.)7

آنتتالیز آمتتاری دادههتتا :در نهایننت ،بننرای بررسننی
اخننتالف معنننیدار بننین متغیرهننای تعننداد زایننش و نننوع
گننناوداری بنننا مینننزان شنننیوع ورم پسنننتان ناشنننی از

اسنننتافیلوکوکو

اورئنننو

و نینننز الگوهنننای  RFLPبنننه

دسنننت آمنننده ،از ننننرم افنننزار ) SPSS (version 21.0و
آزمننون کننای اسننکوئر اسننتفاده گردینند .سننط معنننیداری
به صورت  P ≤ 0.05در نظر گرفته شد.

نتایج
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مراحننل دناتوریزاسننیون در  32درجننه سننانتیگراد بننه منندت

ایننران) بننه منظننور الکتروفننورز محصننوالت ه ننمشننده

نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی

نهننایی  25میکرولیتننر شننامل  12/5میکرولیتننر مخلننوط

از  loading dyeاختصاصنننی همنننراه آننننزیم (سنننیناژن،

شناسایی و تایپینگ استافیلوکوکوس اورئوس ...

نتتتتایج جدازتتتازی و شنازتتتایی بتتتاکتری

توجننه بننه خصوصننیات فنننوتیپی و بیوشننیمیایی آنهننا

ازتافیلوکوکوس اورئتوس :بنه دنبنال کشنت نموننههنای

جداسننننازی شنننند .توزیننننع فراوانننننی جدایننننههننننای

شنننیر ورم پسنننتانی جمنننعآوری شنننده از دامنننداریهنننای

اسننتافیلوکوکو

صنننعتی شهرسننتان سنننند  ،از مجمننوع  121نمونننه شننیر

زایننش و نننوع گنناوداری صنننعتی و نیمننهصنننعتی در جنندول

آلننوده ،تعننداد  21جدایننه اسننتافیلوکوکو

اورئننو

بننا

اورئننو

بننا توجننه بننه متغیرهننای تعننداد

 2آمده است.

تعداد زایش

گاوداری صنعتی

گاوداری نیمهصنعتی

یک شکم
دو شکم
سه شکم
چهار شکم و بیشتر
مجموع

2
1
2
6
11

1
2
5
3
17

نتتتتایج آنتتتالیز مولکتتتولی جدایتتتههتتتای

روی ژل آگننارز ،باننند  1153جفننت بننازی مننورد انتظننار در

بننا اسننتفاده از جفننت پرایمرهننای مننذکور و الکتروفننورز بننر

گردید (تصویر .)1

مشننناهده

تصویر  -1تصویر الکتروفورز حاصل از تکثیر ژن ( M: 100bp plus DNA ladder .aroAزیناژن ،ایران) :NC ،کنترل منفی :PC ،کنترل مثب :1-13 ،
محصول  PCRبا اندازه تقریبی  1153جف

باز در نمونههای ازتافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از شیر ورم پستانی

در ه نننم آنزیمنننی محصنننول  1153جفنننت بنننازی

ژنوتیننا  Bو  11درصنند جدایننههننا (پنننج نمونننه) دارای

حاصننننننل از تکثیننننننر ژن  aroAتوسننننننط آنننننننزیم

ژنوتیننا  Nبودننند (تصننویر  .)2توزیننع فراوانننی الگوهننای

انننندونوکلئاز ، TaqIدو الگنننوی ه نننم  RFLPمجنننزا در

 RFLPحاصننننل از ه ننننم آنزیمننننی جدایننننههننننای

مجمننوع  21جدایننه اسننتافیلوکوکو
آمننند کنننه براسنننا

اورئننو

بننه دسننت

سیسنننتم ژنوتایپیننننن  Marcosو

استافیلوکوکو

اورئنو

توسنط آننزیم  TaqIبنا توجنه بنه

متغیرهنننای تعنننداد زاینننش و ننننوع گننناوداری صننننعتی و

همکننناران ( )5و  El-Huneidiو همکننناران ( )6مشنننخ

نیمهصنعتی در جدول  3نشان داده شده است.

گردیننند کنننه  12درصننند جداینننههنننا ( 23نموننننه) دارای

.
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ازتتتافیلوکوکوس اورئتتوس :در تکثیننر  PCRژن aroA

تمنننام  21جداینننه اسنننتافیلوکوکو

اورئنننو

نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی

جدول  -2توزیع فراوانی زویههای ازتافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از نمونههای شیر ورم پستانی در شهرزتان زنند

59

سعید خانی و الهام احمدی

61

الگوی هضم آنزیمی  B1 ،Nو  :B2الگوی هضم آنزیمی .B
جدول  -3توزیع فراوانی الگوهای  RFLPحاصل از هضم آنزیمی زویههای ازتافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از نمونههای شیر ورم پستانی در شهرزتان
زنند
تعداد زایش

گاوداری نیمه صنعتی

گاوداری صنعتی
N=1
B=1
N=1
B=2
B=6
N=2
B=3

یک شکم

مجموع

N=1
N=2
B=5
B=3
N=3
B=14

آنالیز آماری دادهها :در بررسنی آمناری نتنایج بنه دسنت

بحث و نتیجهگیری

گردیند کنه بنا

بنناکتری اسننتافیلوکوکو

آمده توسنط آزمنون کنای اسنکوئر مشنخ

توجننه بننه مقنندار  Pبزرگتننر از  ،1/15بننین میننزان فراوانننی

ورم پسننتان ناشننی از بنناکتری اسننتافیلوکوکو

اورئننو

جلد /1شماره /1پائیز و زمستان 1931

دو شکم
سه شکم
چهار شکم و بیشتر

اورئننو

بننه عنننوان یکننی از

متننداولتننرین عوامننل عفننونی ایجنناد کننننده عفونننتهننای
بافنننت پسنننتان در دامهنننای اهلنننی بنننوده و باعننند بنننروز

بننا نننوع گنناوداری ( )P=0.074و همچنننین بننین میننزان

خسننارت اقتصننادی گسننترده در صنننعت دامپننروری مننی-

شننیوع ایننن نننوع ورم پسننتان بننا تعننداد زایننش در دام

گننردد .ایننن بنناکتری بننر روی پوسننت سرپسننتانک و یننا در

( )P=0.614اخننتالف آمنناری معنننیداری وجننود ننندارد .بننه

داخننل کانننال پسننتانی وجننود داشننته و در صننورت ایجنناد

عننالوه ،بننین توزیننع فراوانننی الگوهننای  RFLPحاصننل از

شننرایط مسنناعد باعنند بننروز بیمنناری ورم پسننتان بننا منشنأ

جنندا

درونزاد مننننیگننننردد .همچنننننین از طریننننق دسننننتگاه

شننده از نمونننههننای شننیر ورم پسننتانی بننا نننوع گنناوداری

شیردوشی ،فومینتهنا ،حولنه منورد اسنتفاده بنرای خشنک

اخننتالف آمنناری معنننیدار مشنناهده نگردینند (،)P=0.087

کننردن سرپسننتانکهننا ،دسننت شننیردوش و غیننره از دام

در حننالیکننه ایننن اخننتالف بننین الگوهننای  RFLPو تعننداد

مبتال به دامهنای سنالم منتقنل و باعند اشناعه بیمناری در

زایش معنیدار بود (.)P=0.032

گلننه بننا منش نأ بننرونزاد مننیشننود ( .)11هنندف از تحقیننق

ه ننم آنزیمننی سننویههننای اسننتافیلوکوکو

اورئننو

نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی

تصویر  -2محصول هضم آنزیمی حاصل از تکثیر ژن  aroAتوزط آنزیم اندونوکلئاز  :M .TaqIنردبان ژنتیکی  111جف

بازی (زیناژن ،ایران) N1 ،و :N2

شناسایی و تایپینگ استافیلوکوکوس اورئوس ...

حاضننر ژنوتایپینننن بننناکتری اسننتافیلوکوکو

اورئنننو

 Aو  Bمشنناهده و ژنوتینناهننای  Cو  Dدر هننیس یننک از

جننندا شنننده از منننوارد ورم پسنننتان بنننالینی گننناوی در

جدایننههننای مننورد مطالعننه مشنناهده نشنندند ( .)6بننا ایننن

ننم ژن aroA

وجننود  51درصنند جدایننههننای مننورد مطالعننه آنهننا از

شهرسننتان سنننند براسننا

الگوهننای ه

گنناوی تنهننا توسننط سننویههننای خننار و محنندودی بننا

 aroAتوسننط آنننزیم  TaqIالگننوی جدینندی بننه عنننوان N

پراکندگی جهنانی ایجناد منیشنوند ( ،)2، 12در حنالی کنه
برخننی دیگننر از مطالعننات نشننان مننیدهنند کننه سننویههننای

مشنناهده شنند ( .)6در مطالعننات دسننتمالچی و همکنناران

ایجناد کننننده ورم پسننتان عمندتاً دارای محنندودیت بننه هننر

( )7بننه منظننور ژنوتایپینننن جدایننههننای اسننتافیلوکوکو

منطقنننه و حتنننی گلنننه خنننار هسنننتند ( .)13سیسنننتم

اورئننو

(از کلمننه  novelبننه معنننی جدینند گرفتننه شننده اسننت)

غننرب ایننران عننالوه بننر الگوهننای  Aو  Bبراسننا

سیسننتم

 RLFPژن aroAبننه دلیننل سننادگی و سننرعت انجننام مننی-

 Marcosو همکننناران ( )5و الگنننوی  Nبراسنننا

سیسنننتم

تواند به عننوان یکنی از منؤترترین روشهنا بنرای شناسنایی

 El-Huneidiو همکنناران ( ،)6الگننوی جدینندی بننه نننام H

نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی

نتایج برخنی مطالعنات پیشننهاد منیکننند کنه ورم پسنتان

نکننرده و بننه دنبننال ه ننم آنزیمننی محصننول تکثیننر ژن

باشنند

مشنناهده گردینند .در مطالعننه طننالبی سنناعتلو و همکنناران
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بود.

سیسنننتم ژنوتایپیننننن  Marcosو همکننناران ( )5تبعینننت
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تایپینننن براسننا

محصننول  ،PCRهمچننون آنننالیز PCR-

و ژنوتایپیننن جدایننههنای اسننتافیلوکوکو

اورئنو

جنندا شننده از مننوارد ورم پسننتان گنناوی در شننمال

(.)5

( )1نینننز الگوهنننای  Aو  Bبراسنننا

سیسنننتم  Marcosو

در اینن مطالعنه از مجمنوع  121نموننه ورم پسنتان جمنع-

همکنناران ( )5و الگننوی  Nبراسننا

سیسننتم El-Huneidi

آوری شننده از مننوارد ورم پسننتان گنناوی از گنناوداریهننای

و همکنناران ( )6و الگننوی Hبراسننا

سیسننتم دسننتمالچی

صنننننعتی شهرسننننتان سنننننند  ،تعننننداد  21جدایننننه

و همکنناران ( )7بننه دسننت آمنند .در تحقیننق حاضننر ،بننه

اسننتافیلوکوکو
براسننا

اورئننو

بننا روش فنننوتیپی شناسننایی و

روش مولکننولی تکثیننر ژن  aroAمننورد تأییننند

دنبننننال تکثیننننر ژن  aroAبنننناکتری اسننننتافیلوکوکو
اورئو

جندا شنده از منوارد ورم پسنتان گناو و اسنتفاده از

قننرار گرفننت بننه گونننهای کننه قطعننه  1153جفننت بننازی

آنننزیم تعیننین حنندودی  ،TaqIبراسننا

مورد انتظار در تمام جدایهها بهدست آمد.

معرفننی شننده مننورد اشنناره ،الگوهننای  Bو  Nمشنناهده

بننه دنبننال ه ننم آنزیمننی محصننوالت حاصننل از تکثیننر

گردینند .مطالعننات  Marcosو همکنناران نشننان داد کننه 33

ژن aroAتوسنننننط آننننننزیم  TaqIدر جداینننننههنننننای

اسننتافیلوکوکو

اورئننو

درصنند جدایننههننای اسننتافیلوکوکو

سیسننتمهننای

اورئننو

متعلننق بننه

بننا منشنأ شننیر ورم پسننتانی گنناو

تینا  13 ،Aدرصند متعلنق بنه تینا  3 ،Bدرصند متعلنق

و گوسننفند در شننمال غننرب اسننپانیا توسننط  Marcosو

به تینا  Cو  44درصند متعلنق بنه تینا  Dبودنند ( .)5در

همکناران چهنار الگنوی ه نم  C ،B ،Aو  Dبنهدسنت آمنند

مطالعننات  El-Huneidiو همکنناران 33 ،درصنند جدایننههننا

( .)5در مطالعنننننه  El-Huneidiو همکننننناران بنننننر روی

دارای ژنوتیننا  11 ،Aدرصنند جدایننههننا دارای ژنوتیننا B

اورئننو

جنندا شننده

و  51درصنند جدایننههننا دارای ژنوتیننا  Nبودننند ( .)6در

از ورم پسننننتان گنننناوی در عمننننان براسننننا

سیسننننتم

مطالعننات دسننتمالچی و همکنناران ( )7ژنوتینناهننای Aو

ژنوتایپینننن  Marcosو همکنناران ( )1333فقننط الگوهننای

 Bدر مجمننوع دارای بیشننترین فراوانننی بننا 41درصنند در

ژنوتایپینننن بنناکتری اسننتافیلوکوکو

سعید خانی و الهام احمدی

مننورد ژنوتیننا Aو  51درصنند در مننورد ژنوتیننا  Bبودننند.

مننننوارد عفونننننتهننننای استافیلوکوکوسننننی انسننننان و

در  7درصد جداینههنا ژنوتینا  Hو در  2درصند جداینههنا

نشنخوارکنندگان را نشننان مننیدهننند ( .)15اگرچننه بررسننی

ژنوتیننا  Nمشنناهده گردینند .طننالبی سنناعتلو و همکنناران

اخننتالف آمنناری معنننیداری بننین فراوانننی ژنوتینناهننا بننا

( )1نشننان دادننند کننه در سننویههننای اسننتافیلوکوکو

تعننداد زایننش در دام در هننیس مطالعننهی دیگننری انجننام

اورئننو

پوسننت در انسننان ،تیننا  Nدارای بیشننترین فراوانننی (11

ژنوتیا  Nمحدود بنه دامهنای بنا تعنداد زاینش ینک ینا دو

درصنند) بننوده و پننس از آن تینناهننای  1( Bدرصنند) و H

و فراوانننی ژنوتیننا  Bبننهطننور غالننب در دامهننای بننا تعننداد

( 1درصنند) و تیننا  4( Aدرصنند) قننرار دارننند .در ایننن

زایننش بننیش از دو شننکم مشنناهده گردینند .ایننن یافتننه تننا

مطالعننه در مجمننوع  21جدایننه اسننتافیلوکوکو

اورئننو

حننندودی نشنننان منننیدهننند کنننه عنننالوه بنننر ژنتینننک و

 23منننورد ( 12درصننند) و تینننا  Nدر پننننج منننورد (11

کلننونیزه شنندن و ایجنناد بیمنناری توسننط ایننن جننرم م نؤتر

درصنند) مشنناهده گردینند .ژنوتینناهننای  A ،D ،Cو Hدر

است.

هننیسکنندام از جدایننههننا وجننود نداشننت .مقایسننه نتننایج بننه

اگرچننه نتننایج بننه دسننت آمننده از ایننن تحقیننق محنندود بننه

دسنننت آمنننده در تحقینننق حاضنننر ،تحقیقنننات  Marcosو

منطقهی جغرافینایی خاصنی اسنت ،بنا اینن وجنود ،یافتنه-

همکنننننننناران ( El-Huneidi ،)5و همکنننننننناران ( ،)6و

های سنایر محققنین را تأییند منیکنند کنه تنهنا ژنوتینا-

دسننتمالچی و همکنناران ( )7بننا نتننایج بننه دسننت آمننده از

هننای محنندودی از بنناکتری اسننتافیلوکوکو

مطالعننه طننالبی سنناعتلو و همکنناران ( )1نشننان مننیدهننند

ایجنناد ورم پسننتان بننالینی گنناو درگیننر مننیباشننند ( .)16از

کنننه احتمنننال فراواننننی ژنوتیننناهنننای اسنننتافیلوکوکو

سننوی دیگننر ،نتننایج سننایر مطالعننات نشننان مننیدهننند کننه

اورئننو

ایجنناد کننننده عفونننتهننای بافننت پسننتان گنناو در

مننناطق مننورد مطالعننه بننا فراوانننی ژنوتینناهننای غالننب

اسنننتافیلوکوکو

اورئنننو

اورئننو

در

ژنوتینننناهننننای  Hو Nبننننه ننننندرت از جدایننننههننننای

اسننتافیلوکوکو

اورئننو

در مننوارد ورم پسننتان گنناوی

جننندا شنننده از عفوننننتهنننای

جنندا مننیگردننند و ژنوتینناهننای  Aو  Bدارای بیشننترین

انسننانی کننامال متفنناوت اسننت .یننک احتمننال بننرای ایننن

فراوانننی هسننتند .نکتننه جالننب اینکننه بننرخننالف سننایر

مسنننأله اینننن اسنننت کنننه ماهینننت ژنتیکنننی بننناکتری

مطالعننات ،ژنوتیننا  Aدر بننین هننیس یننک از جدایننههننای

اسننتافیلوکوکو

اورئننو

در ایجنناد بیمنناری در بافننتهننا و

اسنننتافیلوکوکو

اورئنننو

مولننند ورم پسنننتان گننناوی در

نیز میزبنانهنای مختلنا منؤتر اسنت ،بنه اینن ترتینب کنه

منطقننه سنننند یافننت نگردینند .اگرچننه براسننا

تنناهراً ماهیننت ژنهننای حنندت بیننان شننده در یننک سننویه

سننایر محققننین ایننن ژنوتیننا در همراهننی بننا ژنوتیننا ،B

بنه طنور اولینه بنه عننوان

بیشترین عنادت ینافتگی بنه بافنت پسنتان گناو را دارد ،امنا

نننوعی عامننل تعیننینکننننده مهننم در اختصاصننیت میزبننان و

بننه دلیننل وجننود تفنناوت در تغییننرات ژنتیکننی ناشننی از

حتی بافنت منورد تهناجم عمنل منیکننند ( .)14همچننین

جهننشهننای نقطننهای در ژن  aroAدر هننر منطقننه نسننبت

آنننالیز ژنتیننک جمعیننت نیننز شننواهد قننوی از اختصاصننیت

بننه مننناطق دیگننر ( ،)14ژنوتیننا  Aدر ایننن مطالعننه یافننت

درگیننر در

نشنند .بننا ایننن وجننود در مجمننوع نمننیتننوان ایننن نکتننه را

باکتری استافیلوکوکو

اورئنو

میزبننانی کلننونهننای اسننتافیلوکوکو

اورئننو

نتننایج

جلد /1شماره /1پائیز و زمستان 1931

جنندا شننده از مننوارد ورم پسننتان بننالینی گنناوی تیننا  Bدر

فاکتورهنننای حننندت بننناکتری ،شنننرایط میزبنننان نینننز در

نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی

جنندا شننده از عفونننتهننای دسننتگاه ادراری و

نگرفتننه اسننت ،بننا ایننن وجننود در تحقیننق حاضننر فراوانننی

62

... شناسایی و تایپینگ استافیلوکوکوس اورئوس

 بنرای اولننین،تحقیقنات و نینز ژنوتیننا اختصاصنی منطقننه

نادیننده گرفننت کننه پراکننندگی وسننیع جغرافیننایی در مننورد

.بار در این مطالعه مشاهده گردید

.این ژنوتیاها وجود دارد
 در ژنN  وB نتیجننهگیننری کلننی اینننکننه ژنوتینناهننای

زپازگزاری

63

بننندینوسنننیله از همکننناران محتنننرم در آزمایشنننگاه

1931 پائیز و زمستان/1 شماره/1 جلد

نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی

میکروبیولننننوژی و تحقیقنننناتی دانشننننکده دامپزشننننکی
.دانشننگاه آزاد اسننالمی واحنند سنننند قنندردانی مننیشننود
ایننن مقالننه مسننتخر از پاینناننامننه دانشننجویی بننه شننماره
 همچنننننین بننننین.د مننننیباشنننند-د-ر34/1231 تبننننت
نویسننندگان و نیننز بننا هننیس مؤسسننه یننا ارگننان دولتننی و
.خصوصی تعاری منافع وجود ندارد
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Summary

Staphylococcus aureus is one of the most important causes of contagious mastitis in domestic animals.
Due to the existence of multiple strains of S. aureus and strain variations in chromosomal allelic
rearrangement, different genotyping methods, such as analysis of the chromosomal DNA following the
enzymatic digestion, are introduced for genetic typing of the bacterium. In the present survey, for the first
time, the genetic diversity of S. aureus recovered from clinical bovine mastitis in Sanandaj was investigated
based on PCR-RFLP analysis of the aroA gene. 120 bovine mastitic milk samples were collected aseptically
and assessed. S. aureus isolated in culture and routine bacteriological methods were analyzed by aroA genebased PCR. The amplicons with a size of 1153bp were digested with TaqI restriction enzyme and the
fragments were electrophoresed. 28 S. aureus strains were isolated in phenotypic method among which the
expected amplicon was observed in all of them. In enzymatic digestion, two RFLP patterns, nomenclatural
based on the previous studies were generated. Genotype B was detected in 23 (82.14%) isolates and
genotype N in 5 isolates (17.85%). The results demonstrate that S. aureus is involved in bovine mastitis in
Sanandaj and despite the presence of limited genotypes, strain variation of this bacterium exist in the region.
The presence of genotype B in all farms implies the same source of infection among farms, which should
be considered in control programs of mastitis. Non-detection of universal genotype A and specific genotype
of the bacterium in Sanandaj is reported for the first time.
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