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 -1دانزآموخته دکتری حرفهای دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنند  ،سنند  ،ایران
 -2گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنند  ،سنند  ،ایران
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چکیده
اسددتافی وکوکوس اورئددوس یکددی از مه تددرین عوامددل ایجادکننددده ورد پسددتان عفددونی در دادهددای اه ددی اسددت .بدده
دلیددل وجددود سددویههددای متادددد اسددتافی وکوکوس اورئددوس و تفاوتهددای سددویهای در بددازآرایی آللهددای کرومددوزمی،
روشهددای ژنوتایپین د

متفدداوتی همچددون آنددالیز  DNAکرومددوزمی توسددت هض د آنزیمددی بدده مندددور تایپین د

ژنتیکددی

باکتری مارفی شدهاند .در بررسدی حاضدر ،بدرای اولدین بدار تندو ژنتیکدی سدویههدای اسدتافی وکوکوس اورئدوس جددا شدده
از مددوارد ورد پسددتان بددالینی گدداوی در شهرسددتان سددنند بددر اسدداس آنددالیز  PCR-RFLPژن  aroAارزیددابی گردیددد .در

ایددن ت قید تاددداد  121نموندده شددیر ورد پسددتان گدداوی بدده روش اسددتریل جمددرآوری و بررسددی گردیددد .اسددتافی وکوکوس
اورئددوس جدددا شددده بدده روش کشددت و آزمایشددات روتددین بدداکتریولوژیکی ،بددا روش  PCRمبتنددی بددر ژن  aroAآنددالیز شددد.
طهادده حاصددل از تکایددر بددا اندددازه  1153جفددت بدداز توسددت آنددزی تایددین حدددودی  TaqIهض د و طهاددات ایجدداد شددده
الکتروفددورز شدددند 21 .سددویه اسددتافی وکوکوس اورئددوس در روش فنددوتیپی جداسددازی و طهادده مددورد ندددر در تمدداد
جدایددههددا مشدداهده شددد .در هض د آنزیمددی ،دو نددو الگددوی هض د طابددل نادگددذاری براسدداس مهالاددات طب ددی ایجدداد شددد.
ژنوتید  Bدر  23مددورد  12درصددد) و ژنوتید  Nدر پددنج مددورد  11درصددد) شناسددایی شددد .نتددایج نشددان مددیدهنددد کدده
اسددتافی وکوکوس اورئددوس در ایجدداد ورد پسددتان بددالینی در سددنند دخیددل بددوده و ع یددرغ وجددود ژنوتی د هددای م دددود،
تنددو سددویهای در جدایددههای ایددن بدداکتری در منهقدده وجددود دارد .عدددد شناسددایی ژنوتیدد جهددانی  Aو نیددز ژنوتیدد
اختصاصی باکتری در سنند  ،برای اولین بار گزارش میشود.

واژگان کلیدی :استافی وکوکوس اورئوس ،سنند  ،ورد پستان گاوی،

* پست الکترونی

PCR-RFLP ، aroA

نویسنده مسئو مکاتبهelham.ahmadi.vet@gmail.com :

سعید خانی و الهام احمدی

 )phosphate synthase: EPSPSبدده عنددوان ششددمین

مقدمه
ورد پسددتان گدداو در سرتاسددر جهددان بدده عنددوان یکددی

آنددزی ک یدددی در چرخدده هفددت مرح ددهای سددنتز اسددید

از مه تدددرین بیماریهدددای گاوهدددای شدددیری ط مدددداد

آمینههدای آروماتید

شدیکیمات) اسدت .ایدن آندزی بدا

میگردد کده بده دلیدل کداهز مقددار تولیدد شدیر و نیدز

کاتدددددددالیز نمدددددددودن فسدددددددفوانو پیدددددددروات

افدددت کیفیدددت آن و همچندددین تهدیدددد سدددالمت داد و

 )phosphoenolpyruvate:و شددددددیکیمات-3-

PEP

میشدود .اگرچده بداکتریهدای فراواندی مدیتوانندد باعدل

اندددددو پیروویدددددل شدددددیکیمات  -3فسدددددفات

ایجاد ایدن بیمداری شدوند ،اسدتافی وکوکوس اورئدوس بده
عنددوان یکددی از شددایرتددرین عوامددل عفددونی ورد پسددتان
است که پ

از سازگار شددن بدا بافدت غدده ،بده سدرعت

EPSP

3-phosphate:

-5

 )enolpyruvylshikimateو

فسفات غیرآلدی تبددیل مدیکندد .دو ندو آندزی

EPSPS

بددا تشددابه اسددید آمینددهای کمتددر از  51درصددد شناسددایی

تکایر یافتده و بده دلیدل ایجداد واکدنزهدای التهدابی بده

شده اسدت .کدالس  Iبده دور بیادی نسدبت بده آندزی

آسددیو بددافتی منجددر مددیشددود  .)1شددیو بیمدداری در

گ یفدددوزات  )glyphosateکددده مامدددوالم در گیاهدددان و

سدویه بداکتری ایجداد و بده

باکتریهددا طابددل شناسددایی اسددت حسدداس مددیباشددد.

شددیو بادددی بیمدداری در بددین هم دان گوندده دامددی و در

بددددرعک  ،آنددددزی  EPSPSکددددالس  IIدارای ت مددددل

ید

گ ده اغ دو توسدت ید

بیاددی نسددبت بدده گ یفددوزات بددوده و میددل پیوندددی

همان منهقه میانجامد.
در این شدرایت جداسدازی و شناسدایی سدویه درگیدر

بددداالیی بدددرای  PEPدارا اسدددت  .)4بددده دلیدددل وجدددود

بدده مندددور شددرو درمددان آنتددیبیددوتیکی مناسددو ،از

موتاسددیونهای نقهددهای در ژن  ،aroAجایگدداه شکسددت

ضددرورت بسددیار بدداالیی برخددوردار مددیباشددد .اگرچدده

آن در سدددویههدددای مخت دددب بددداکتری بدددرای آندددزی

بدداکتری اسددتافی وکوکوس اورئددوس سددخت رشددد نبددوده و

آندددونوک ئاز تایددین حدددودی  TaqIمتفدداوت اسددت و در

به راحتی طابل کشدت و جداسدازی اسدت ،بدا ایدن وجدود

نتیجدده الگوهددای حاصددل از هض د آنزیمددی ژن میتوانددد

به دلیل وجود سدویههدای متاددد بداکتری و تفداوتهدای

ایدن

به عنوان ابدزاری بسدیار مناسدو جهدت ژنوتایپیند

سددویهای در بددازآرایی آلددلهددای کرومددوزومی و م تددوای

بددداکتری باشدددد .از سدددوی دیگدددر تایپینددد

عوامددل ژنتیکددی کمکددی متغیددر ،روشهددای سددریر و

سدددویههدددای اسدددتافی وکوکوس اورئدددوس میتواندددد در

اختصاصددی مبتنددی بددر  DNAتوسدداه یافتددهانددد  .)2در

توسدداه برنامددههددای کنترلددی جددامر ورد پسددتان ،ردیددابی

سا های اخیدر آندالیز چندشدک ی دولی طهادات برشدی

منبددر عفونددت و نیددز راههددای انتشددار آن حددائز اهمیددت

Restriction Fragment Length Polymorphism:

مولکدددولی

باشددد  .)5ایددن روش بددرای اولددین بددار توسددت

Marcos

 )RFLPژنددددود بدددداکتری اسددددتافی وکوکوس اورئددددوس

و همکدددداران  )5بدددده مندددددور شناسددددایی بدددداکتری

متااطددددو تکایددددر در واکددددنز زنجیددددرهای پ یمددددراز

اسددتافی وکوکوس اورئددوس مددورد اسددتفاده طددرار گرفددت.

 )Polymeraseبدددده ور

براسدداس ت قی د آنهددا نشددان داده شددد کدده مددیتددوان از

بدداکتری

روش تکایددر ژن  aroAبددهعنددوان ابددزاری طدرتمنددد بددرای

PCR

Reaction:

Chain

موفقیددتآمیددزی بددرای شناسددایی و تایپیندد

تشددخید ایددن بدداکتری بهددره جسددت .همچنددین El-

مارفی شدهاند .)2، 3

ژن  aroAدر بددداکتری اسدددتافی وکوکوس اورئدددوس

 Huneidiو همکدددددداران در کشددددددور عمددددددان  )1و

مسددئو سددنتز آنددزی  -5انددو پیروویددل شددیکیمات -3

دسددتمالچی و همکدداران در شددما غددر ایددران  )7از

فسددددددفات سددددددنتاز

3--5

enolpyruvylshikimate

روش تکایددددر ژن  aroAبدددده مندددددور ژنوتایپیندددد

نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی جلد /1شماره /2پائیز و زمستان 1931

انسدددان باعدددل ایجددداد خسدددارت اطتصدددادی گسدددترده

فسددفات  )shikimate-3-phosphate: S3Pآنددرا بدده -5

97

شناسایی و تایپینگ استافیلوکوکوس ...
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جدایدددههدددای اسدددتافی وکوکوس اورئدددوس از مدددوارد ورد

تدددا خدددرداد  1331از گاوهدددای شدددیری مبدددتال بددده ورد

پسدددتان گددداوی اسدددتفاده نمودندددد .دددالبی سددداعت و و

پسدددتان بدددالینی حددداد در اواسدددت دوره شدددیرواری و در

همکدداران  )1تکایددر ژن  aroAرا بدده مندددور تایپیندد

شهرسددتان سددنند جمددرآوری و شددمارهگددذاری گردیددد.

جدایددههددای اسددتافی وکوکوس اورئددوس جدددا شددده از

انتخددا دادهددا براسدداس وجددود ورد پسددتان بددالینی بدده

عفونددتهددای پوسددت و دسددتگاه ادراری انسددان مددورد

غددد پسدتان ،وجدود لختده خدون

دنبا مشاهده و لمد

نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی جلد /1شماره /1پائیز و زمستان 1931

استفاده طرار دادهاند .بدا توجده بده عددد وجدود ا العدات

و یددا چددر

در زمیندده وضددایت ژنددوتیپی بدداکتری اسددتافی وکوکوس

بددود .جدددو  1توزیددر فراوانددی نمونددههددای شددیر ورد

اورئددوس مسددبو ورد پسددتان در شهرسددتان سددنند  ،در

پسدددتانی اخدددذ شدددده را نشدددان مدددیدهدددد .طبدددل از

ایددن مهالادده از تایپیندد

ژن  aroAبدده مندددور تفریدد

در شددیر و نیددز عالئد التهددابی در کارتیددههددا

نمونهگیری انتهای کاریتدههدا بدا پنبده آغشدته بده الکدل

سددویههددای اسددتافی وکوکوس اورئددوس جدددا شددده از

 71درصد اسدتریل و چندد طهدرهی او دور ریختده شدد

مدوارد ورد پسدتان گدداوی در گ دههددای سدهح شهرسددتان

و سپ

از هدر کاریتده حددود  11می یلیتدر نمونده شدیر

استفاده گردیده است.

در ظدددروا نموندددهگیدددری اسدددتریل ریختددده و پددد
مخ ددو کددردن ،بدده عنددوان ی د

مواد و روشها

از

نموندده در ندددر گرفتدده

شد .نمونههدا در کندار یدخ بده آزمایشدگاه میکروبیولدوژی

نمونهههگیههری ،جداسههازی و شناسههایی بههاکتری

دانشدددکده دامپزشدددکی دانشدددگاه آزاد اسدددالمی واحدددد

اسهههتافیلوکوکوس اورئههههوس :در ایدددن ت قیدددد

سددنند منتقددل و در کوتدداهتددرین زمددان ممکددن کشددت

مشددداهدهای-مقهادددی تادددداد  121نمونددده شدددیر ورد

شدددند .روش نمونددهگیددری براسدداس روش نمونددهگیددری

پسددتانی در بددازه زمددانی شددز ماهدده ،از دی مدداه 1335

استاندارد  )3میباشد.

جدول  -1توزیع فراوانی نمونههای شیر ورم پستانی اخذ شده در شهرستان سنندج
تاداد زایز

گاوداری صناتی

گاوداری نیمه صناتی

ی شک
دو شک
سه شک
چهار شک و بیشتر
مجمو

11
14
13
22
11

3
15
13
23
11

بددده منددددور جداسدددازی بددداکتری اسدددتافی وکوکوس

جدایددههای کوکسددی گددرد مابددت و کاتدداالز مابددت بدده

اورئوس ،مقددار  311میکرولیتدر از هدر نمونده شدیر روی

م یت مانیتو سدالت آگدار مدر  ،آلمدان) منتقدل و بده

م ددیت بددرد پددارکر آگددار مددر  ،آلمددان) کشددت گردیددد.

مددددت  24سددداعت در دمدددای  37درجددده سدددانتیگراد

پ یتهددا بدده مدددت  24-31سدداعت در دمددای  37درجدده

انکوبه شدند  .)11ک ندیهدای زرد رند

رشدد یافتده بدر

سددانتیگددراد انکوبدده شدددند .پرگنددههای خاکسددتری -

روی م یت مدانیتو سدالت آگدار بده عندوان نموندههدای

احا دده شددده بددا هالدده شددفاا بدده عنددوان

اسدددتافی وکوکوس اورئدددوس جددددا شدددده از مدددوارد ورد

بدده اسددتافی وکوکوس اورئددوس در

پسددتان تددا زمددان انجدداد آزمایشددات مولکددولی در م ددیت

سددیاه رندد

پرگنددههای مشددکو

سددویا بددرا

مددر  ،آلمددان) حدداوی گ یسددرو

ندر گرفته شددند .رند آمیدزی گدرد و تسدت کاتداالز بدر

تریپتید

روی ت ک نیهددددای رشددددد یافتدددده انجدددداد گرفددددت.

و در دمای  -21سانتیگراد نگهداری شدند.

سعید خانی و الهام احمدی

آنالیز مولکهولی جدایههههای اسهتافیلوکوکوس

اسددتافی وکوکوس اورئددوس سددویه اسددتاندارد

اورئههوس :بدده مندددور اسددتخرا ژنددود بدداکتری بددرای

 29213و کنتدددر منفدددی مخ دددو

اسددتفاده در آزمایشددات مولکدددولی ،از کیددت اسدددتخرا

است.

ATCC

مدددادر فاطدددد DNA

 DNAژنومی بداکتریهدای گدرد مابدت شدرکت سدیناژن

به منددور هضد آنزیمدی م صدو حاصدل از تکایدر

تهددران ،ایددران) و براسدداس پروتکددل شددرکت سددازنده

ژن  ،aroAبراسدداس پروتکددل شددرکت سددازنده ،مقدددار11

استفاده شد.
آزمدددون  PCRبدددرای ت ییدددد تشدددخید بددداکتری

آندزی  Fast digest TaqIسدیناژن ،ایدران) مجداور و بده

اسددتافی وکوکوس اورئددوس براسدداس تکایددر ژن  aroAو

مدددت  15-31دطیقدده در دمددای  15درجدده سددانتیگراد

Forward primer:

از پایددان مدددت زمددان انکوباسددیون،

با اسدتفاده از جفدت پرایمدر بدا تدوالی

انکوبدده گردیددد .پ د

5΄-AAG GGC GAA ATA GAA GTG CCG

م صددو هضدد شددده مجددددا بددر روی ژ آگددارز 1/2

΄ GGC-3متندددداظر بددددا نوک ئوتیدددددهای  41-13و

درصددد رند آمیددزی شددده بددا  SYBR Safeدر ولتدداژ 11

CTG

CAA

AAG

5΄-CAC

primer:

Reverse

΄CAA GCA T -3متندداظر بددا نوک ئوتیدددهای -1132
 1174انجدداد شددد  .)5سددنتز پرایمرهددا توسددت شددرکت
سددیناژن تهددران ،ایددران) و واکددنز تکایددر در دسددتگاه
ترموسددایک ر )BioRad, T100 (USAصددورت گرفددت.
واکددنز  PCRدر حجدد نهددایی  25میکرولیتددر شددامل
 12/5میکرولیتددر مخ ددو مددادر  X2سددیناژن ،ایددران)،
یدد

میکرولیتددر از هددر کددداد از پرایمرهددای آغددازگر ،دو

میکرولیتدر  DNAاسددتخرا شدده بددا غ ددت  51نددانوگرد
و  1/5میکرولیتددر آ دیددونیزه دوبددار تقهیددر آمدداده شددد.
چرخدده دمددایی واکددنز تکایددر ژن aroAشددامل مراحددل
دناتوریزاسددیون اولیدده در  34درجدده سددانتیگراد بدده مدددت
دو دطیقدده 41 ،سددیکل تکددرار مراحددل دناتوریزاسددیون در
 32درجدده سددانتیگراد بدده مدددت یدد

دطیقدده ،اتصددا

پرایمدر در  51درجده سدانتیگراد بده مددت ید

دطیقدده و

بسددت در  72درجدده سددانتیگراد بدده مدددت یدد

و نددی

دطیقدده ،و مرح دده بسددت نهددایی در  72درجدده سددانتیگراد
بدده مدددت  11دطیقدده بددود  .)5الکتروفددورز م صددو
حاصدددل از تکایدددر بدددر روی ژ آگددداروز  1/2درصدددد
رن د آمیددزی شددده بددا  SYBRSafeاینددویتروژن ،آلمددان)
و در حضدددور bp plus DNA ladder 111سدددیناژن،
ایددران) در ولتدداژ  11ولددت بدده مدددت  11دطیقدده انجدداد
شددددد .کنتددددر مابددددت مددددورد اسددددتفاده ،بدددداکتری

ولددت بدده مدددت  11دطیقدده الکتروفددورز شددد .در ایددن
مرح ددده از  loading dyeاختصاصدددی همدددراه آندددزی
سددیناژن ،ایددران) بدده مندددور الکتروفددورز م صددوالت
هض شدددده اسدددتفاده شدددد ،بددده ایدددن ترتیدددو کددده 11
میکرولیتددر از م صددو

بددا  1میکرولیتددر ازloading dye

مخ ددو و بدده هددر چاهدد

منتقددل گردیددد .در الگددوی

هضدد  ،Aپددنج بانددد بددا اندددازه  12 ،244 ،254 ،531و
 32جفدت بدازی ،در الگدوی هضد  ،Bچهدار طهاده ،531
 244 ،341و  32جفدددت بدددازی ،در الگدددوی هضددد ،C
چهدددار طهاددده  17 ،433 ،531و  32جفدددت بدددازی و در
الگددددوی  ،Dپددددنج بانددددد  221 ،244 ،341 ،311و 51
جفددت بددازی ایجدداد مددیگددردد  .)5الگددوی  Nدارای پددنج
طهادده  244 ،254 ،253 ،237و  17جفددت بددازی اسددت
که چدون سده طهاده  254 ،253و  244جفدت بدازی بده
صددورت ید

بانددد ظدداهر مددیشددوند  ،لددذا در نهایددت سدده

بانددد مشددخد در الگددوی  Nبدده دسددت مددیآیددد  .)1در
الگدددوی  Hکددده متشدددکل از چهدددار طهاددده ،254 ،511
 244و  17جفددت بددازی اسددت ،از آن جددائی کدده طهاددات
 254و  244جفددت بددازی ،بدده صددورت یدد

بانددد واحددد

ظدداهر مددیشددوند ،لددذا در مجمددو سدده بانددد مشددخد
مشاهده میگردد .)7

نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی جلد /1شماره /2پائیز و زمستان 1931

میکرولیتددر م صددو  PCRبددا مقدددار یدد

میکرولیتددر
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آنههالیز آمههاری دادهههها :در نهایددت ،بددرای بررسددی
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اسهههتافیلوکوکوس اورئهههوس :بددده دنبدددا کشدددت

نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی جلد /1شماره /1پائیز و زمستان 1931

اخددتالا مانددیدار بددین متغیرهددای تاددداد زایددز و نددو

نموندددههدددای شدددیر ورد پسدددتانی جمدددرآوری شدددده از

گددداوداری بدددا میدددزان شدددیو ورد پسدددتان ناشدددی از

دامددداریهددای صددناتی شهرسددتان سددنند  ،از مجمددو

اسددتافی وکوکوس اورئددوس و نیددز الگوهددای  RFLPبدده

 121نموندددده شددددیر آلددددوده ،تاددددداد  21جدایدددده

دسددت آمددده ،از نددرد افددزار ) SPSS (version 21.0و

اسددتافی وکوکوس اورئددوس بددا توجدده بدده خصوصددیات

آزمون کدای اسدکوئر اسدتفاده گردیدد .سدهح ماندیداری

فنددوتیپی و بیوشددیمیایی آنهددا جداسددازی شددد .توزیددر

به صورت  P ≤ 0.05در ندر گرفته شد.

فراوانددی جدایددههددای اسددتافی وکوکوس اورئددوس بددا توجدده
بدده متغیرهددای تاددداد زایددز و نددو گدداوداری صددناتی و

نتایج

نیمهصناتی در جدو  2آمده است.

نتهههایج جداسهههازی و شناسهههایی بهههاکتری
جدول  -9توزیع فراوانی سویههای استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از نمونههای شیر ورم پستانی در شهرستان سنندج
تاداد زایز

گاوداری صناتی

گاوداری نیمهصناتی

ی شک
دو شک
سه شک
چهار شک و بیشتر
مجمو

2
1
2
1
11

1
2
5
3
17

نتهههایج آنهههالیز مولکهههولی جدایههههههههای

الکتروفددورز بددر روی ژ آگددارز ،بانددد  1153جفددت بددازی

اسهههتافیلوکوکوس اورئهههوس :در تکایدددر  PCRژن

مدددورد انتددددار در تمددداد  21جدایددده اسدددتافی وکوکوس

 aroAبدددا اسدددتفاده از جفدددت پرایمرهدددای مدددذکور و

اورئوس مشاهده گردید تصویر .)1

تصویر  -1تصویر الکتروفورز حاصل از تکثیر ژن ( M: 100bp plus DNA ladder .aroAسیناژن ،ایران) :NC ،کنترل منفی :PC ،کنترل مثبت،
 :1-13محصول  PCRبا اندازه تقریبی  1153جفت باز در نمونههای استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از شیر ورم پستانی

در هضددد آنزیمدددی م صدددو  1153جفدددت بدددازی

آمدددد کددده براسددداس سیسدددت ژنوتایپینددد

 Marcosو

حاصددددددل از تکایددددددر ژن  aroAتوسددددددت آنددددددزی

همکددداران  )5و  El-Huneidiو همکددداران  )1مشدددخد

انددددونوک ئاز ، TaqIدو الگدددوی هضددد  RFLPمجدددزا در

گردیددد کدده  12درصددد جدایددههددا  23نموندده) دارای

مجمددو  21جدایدده اسددتافی وکوکوس اورئددوس بدده دسددت

ژنوتیدد  Bو  11درصددد جدایددههددا پددنج نموندده) دارای

سعید خانی و الهام احمدی

ژنوتی د  Nبودنددد تصددویر  .)2توزیددر فراوانددی الگوهددای

و همچندین بددین میددزان شددیو ایددن نددو ورد پسددتان بددا

 RFLPحاصددددل از هضدددد آنزیمددددی جدایددددههددددای

تاددددداد زایددددز در داد  )P=0.614اخددددتالا آمدددداری

اسددتافی وکوکوس اورئددوس توسددت آنددزی  TaqIبددا توجدده

مانیداری وجدود نددارد .بده عدالوه ،بدین توزیدر فراواندی

بدده متغیرهددای تاددداد زایددز و نددو گدداوداری صددناتی و

الگوهددای  RFLPحاصددل از هضدد آنزیمددی سددویههددای

نیمهصناتی در جدو  3نشان داده شده است.

استافی وکوکوس اورئدوس جددا شدده از نموندههدای شدیر

دسددت آمددده توسددت آزمددون کددای اسددکوئر مشددخد

مشدداهده نگردیددد  ،)P=0.087در حددالیکدده ایددن اخددتالا

گردیدد کدده بددا توجدده بده مقدددار  Pبزرگتددر از  ،1/15بددین

بددین الگوهددای  RFLPو تاددداد زایددز مانددیدار بددود

میددددزان فراوانددددی ورد پسددددتان ناشددددی از بدددداکتری

.)P=0.032

اسددتافی وکوکوس اورئددوس بددا نددو گدداوداری

)P=0.074

تصویر  -9محصول هضم آنزیمی حاصل از تکثیر ژن  aroAتوسط آنزیم اندونوکلئاز  :M .TaqIنردبان ژنتیکی  111جفت بازی (سیناژن ،ایران) N1 ،و
 :N2الگوی هضم آنزیمی  B1 ،Nو  :B2الگوی هضم آنزیمی .B
جدول  -3توزیع فراوانی الگوهای  RFLPحاصل از هضم آنزیمی سویههای استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از نمونههای شیر ورم پستانی در
شهرستان سنندج
تاداد زایز
ی

گاوداری صناتی

شک

دو شک
سه شک
چهار شک و بیشتر
مجمو

بحث و نتیجهگیری
بدداکتری اسددتافی وکوکوس اورئددوس بدده عنددوان یکددی

گاوداری نیمه صناتی

N=1
B=1
N=1
B=2
B=1
N=2
B=3

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

دامپددروری مددیگددردد .ایددن بدداکتری بددر روی پوسددت
سرپستان

و یدا در داخدل کاندا پسدتانی وجدود داشدته

از متدددداو تدددرین عوامدددل عفدددونی ایجددداد کنندددده

و در صددورت ایجدداد شددرایت مسدداعد باعددل بددروز بیمدداری

عفونتهددای بافددت پسددتان در دادهددای اه ددی بددوده و

ورد پسددتان بددا منشدد درونزاد مددیگددردد .همچنددین از

باعددل بددروز خسددارت اطتصددادی گسددترده در صددنات

ریدد دسددتگاه شیردوشددی ،فومیددتهددا ،حولدده مددورد

نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی جلد /1شماره /2پائیز و زمستان 1931

آنالیز آماری دادههها :در بررسدی آمداری نتدایج بده

ورد پسددتانی بددا نددو گدداوداری اخددتالا آمدداری مانددیدار
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اسددتفاده بددرای خشدد

کددردن سرپسددتان هددا ،دسددت

شیردوش و غیره از داد مبدتال بده دادهدای سدال منتقدل

39

سیسددددت ژنوتایپیندددد

 Marcosو همکدددداران )1333

فقددت الگوهددای  Aو  Bمشدداهده و ژنوتیدد

هددای  Cو D

از جدایددههددای مددورد مهالادده مشدداهده

و باعددل اشدداعه بیمدداری در گ دده بددا منشدد بددرونزاد

در هددیچ یدد

مددیشددود  .)11هدددا از ت قیدد حاضددر ژنوتایپیندد

نشدند  .)1بدا ایدن وجدود  51درصدد جدایدههدای مدورد

نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی جلد /1شماره /1پائیز و زمستان 1931

بدداکتری اسددتافی وکوکوس اورئددوس جدددا شددده از مددوارد

مهالادددده آنهددددا از سیسددددت ژنوتایپیندددد

ورد پسدددتان بدددالینی گددداوی در شهرسدددتان سدددنند

همکدداران  )5تبایددت نکددرده و بدده دنبددا هضد آنزیمددی

براساس الگوهای هض ژن  aroAبود.

م صددو تکایددر ژن  aroAتوسددت آنددزی  TaqIالگددوی

 Marcosو

نتددایج برخددی مهالاددات پیشددنهاد مددیکننددد ک ده ورد

جدیدی بده عندوان  Nاز ک مده  novelبده ماندی جدیدد

پستان گاوی تنها توسدت سدویههدای خداا و م ددودی

گرفتدده شددده اسددت) مشدداهده شددد  .)1در مهالاددات

بددا پراکندددگی جهددانی ایجدداد مددیشددوند  ،)2، 12در

دسددتمالچی و همکدداران  )7بدده مندددور ژنوتایپیندد

حددالی کدده برخددی دیگددر از مهالاددات نشددان میدهددد کدده

جدایددههددای اسددتافی وکوکوس اورئددوس جدددا شددده از

سددویههددای ایجدداد کننددده ورد پسددتان عمدددتام دارای

موارد ورد پستان گاوی در شدما غدر ایدران عدالوه بدر

م دددودیت بدده هددر منهقدده و حتددی گ دده خدداا هسددتند

الگوهددای  Aو  Bبراسدداس سیسددت  Marcosو همکدداران

براسددداس م صدددو ،PCR

 )5و الگددددوی  Nبراسدددداس سیسددددت  El-Huneidiو

همچدددون آندددالیز  PCR-RLFPژن aroAبددده دلیدددل

همکدداران  ،)1الگددوی جدیدددی بدده ندداد  Hمشدداهده

سددادگی و سددرعت انجدداد میتوانددد بدده عنددوان یکددی از

گردیددد .در مهالادده ددالبی سدداعت و و همکدداران  )1نیددز

مددد رترین روشهدددا بدددرای شناسدددایی و ژنوتایپینددد

الگوهدددددای  Aو  Bبراسددددداس سیسدددددت  Marcosو

جدایههای استافی وکوکوس اورئوس باشد .)5

همکدددداران  )5و الگددددوی  Nبراسدددداس سیسددددت

 .)13سیسدددت تایپینددد

El-

در ایددن مهالادده از مجمددو  121نموندده ورد پسددتان

 Huneidiو همکددددداران  )1و الگدددددوی Hبراسددددداس

جمدددرآوری شدددده از مدددوارد ورد پسدددتان گددداوی از

سیسددت دسددتمالچی و همکدداران  )7بدده دسددت آمددد .در

گدداوداریهددای صددناتی شهرسددتان سددنند  ،تاددداد 21

ت قیدد حاضددر ،بدده دنبددا تکایددر ژن  aroAبدداکتری

جدایددده اسدددتافی وکوکوس اورئدددوس بدددا روش فندددوتیپی

اسدددتافی وکوکوس اورئدددوس جددددا شدددده از مدددوارد ورد

شناسددایی و براسدداس روش مولکددولی تکایددر ژن aroA

پسددتان گدداو و اس دتفاده از آنددزی تایددین حدددودی ،TaqI

مددورد ت ییددد طددرار گرفددت بدده گونددهای کدده طهادده 1153

براسدداس سیسددت هددای مارفددی شددده مددورد اشدداره،

جفددت بددازی مددورد انتدددار در تمدداد جدایددههددا بددهدسددت

الگوهددای  Bو  Nمشدداهده گردیددد .مهالاددات

آمد.

و همکددداران نشدددان داد کددده  33درصدددد جدایدددههدددای

بدده دنبددا هضدد آنزیمددی م صددوالت حاصددل از

Marcos

اسدددتافی وکوکوس اورئدددوس متا ددد بددده تیددد 13 ،A

تکایددر ژن aroAتوسددت آنددزی  TaqIدر جدایددههددای

درصد متا د بده تید

اسددتافی وکوکوس اورئددوس بددا منشدد شددیر ورد پسددتانی

و  44درصدددد متا ددد بددده تیددد  Dبودندددد  .)5در

گددداو و گوسدددفند در شدددما غدددر اسدددپانیا توسدددت

مهالاددات  El-Huneidiو همکدداران 33 ،درصددد جدایدده-

 C ،B ،Aو D

هدددا دارای ژنوتیددد  11 ،Aدرصدددد جدایدددههدددا دارای

 Marcosو همکدداران چهددار الگددوی هضدد

بددهدسددت آمددد  .)5در مهالادده  El-Huneidiو همکدداران

 3 ،Bدرصدد متا د بده تید

ژنوتیدد  Bو  51درصددد جدایددههددا دارای ژنوتیدد

C

N

بدداکتری اسددتافی وکوکوس اورئددوس

بودندددد  .)1در مهالادددات دسدددتمالچی و همکددداران )7

جدددا شددده از ورد پسددتان گدداوی در عمددان براسدداس

ژنوتیدددد هددددای Aو  Bدر مجمددددو دارای بیشددددترین

بددر روی ژنوتایپین د

سعید خانی و الهام احمدی

Aو  51درصددد

مدددیدهندددد  .)15اگرچددده بررسدددی اخدددتالا آمددداری

فراوانددی بددا 41درصددد در مددورد ژنوتی د

در مددورد ژنوتیددد  Bبودنددد .در  7درصدددد جدایددههدددا

ماندیداری بدین فراواندی ژنوتید هدا بدا تادداد زایددز در

ژنوتید  Hو در  2درصدد جدایددههدا ژنوتید  Nمشدداهده

داد در هددیچ مهالاددهی دیگددری انجدداد نگرفتدده اسددت ،بددا

گردید .دالبی سداعت و و همکداران  )1نشدان دادندد کده

ایدددن وجدددود در ت قیددد حاضدددر فراواندددی ژنوتیددد

N

عفونددتهددای دسددتگاه ادراری و پوسددت در انسددان ،تی د

ژنوتیدد  Bبدده ور غالددو در دادهددای بددا تاددداد زایددز

 Nدارای بیشددترین فراوانددی  11درصددد) بددوده و پ د

از

بددیز از دو شدددک مشددداهده گردیددد .ایدددن یافتددده تدددا

آن تی د هددای  1 Bدرصددد) و  1 Hدرصددد) و تی د

A

و

حدددودی نشددان مددیدهددد کدده عددالوه بددر ژنتیدد

 4درصددد) طددرار دارنددد .در ایددن مهالادده در مجمددو 21

فاکتورهددای حدددت بدداکتری ،شددرایت میزبددان نیددز در

جدایدده اسددتافی وکوکوس اورئددوس جدددا شددده از مددوارد

ک دونیزه شددن و ایجداد بیمداری توسدت ایدن جدرد مد ر

ورد پسددتان بددالینی گدداوی تیدد  Bدر  23مددورد 12

است.

درصددد) و تی د  Nدر پددنج مددورد  11درصددد) مشدداهده

اگرچه نتایج بده دسدت آمدده از ایدن ت قید م ددود

گردیددد .ژنوتیدد هددای  A ،D ،Cو Hدر هددیچکددداد از

بدده منهقددهی جغرافیددایی خاصددی اسددت ،بددا ایددن وجددود،

جدایهها وجدود نداشدت .مقایسده نتدایج بده دسدت آمدده

یافتددههددای سددایر م ققددین را ت ییددد میکنددد کدده تنهددا

در ت قیدد حاضددر ،ت قیقددات  Marcosو همکدداران ،)5

ژنوتیدد هددای م دددودی از بدداکتری اسددتافی وکوکوس

 El-Huneidiو همکدددددددداران  ،)1و دسددددددددتمالچی و

اورئدددوس در ایجددداد ورد پسدددتان بدددالینی گددداو درگیدددر

همکاران  )7با نتدایج بده دسدت آمدده از مهالاده دالبی

مددیباشددند  .)11از سددوی دیگددر ،نتددایج سددایر مهالاددات

سدداعت و و همکدداران  )1نشددان میدهنددد کدده احتمددا

نشددان میدهنددد کدده ژنوتی هددای  Hو Nبدده ندددرت از

فراوانددی ژنوتیدد هددای اسددتافی وکوکوس اورئددوس ایجدداد

جدایددههددای اسددتافی وکوکوس اورئددوس در مددوارد ورد

مدورد

هددای  Aو B

کننده عفوندتهدای بافدت پسدتان گداو در مندا

پسددتان گدداوی جدددا میگردنددد و ژنوتیدد

مهالاده بدا فراواندی ژنوتید هدای غالدو اسدتافی وکوکوس

دارای بیشددترین فراوانددی هسددتند .نکتدده جالددو اینکدده

اورئددوس جدددا شددده از عفونددتهددای انسددانی کددامال

برخدالا سدایر مهالادات ،ژنوتید  Aدر بدین هدیچ ید

احتمدا بدرای ایدن مسد له ایدن اسدت

از جدایدددههدددای اسدددتافی وکوکوس اورئدددوس مولدددد ورد

کدده ماهیددت ژنتیکددی بدداکتری اسددتافی وکوکوس اورئددوس

پستان گداوی در منهقده سدنند یافدت نگردیدد .اگرچده

در ایجاد بیماری در بافدتهدا و نیدز میزبدانهدای مخت دب

براساس نتدایج سدایر م ققدین ایدن ژنوتید در همراهدی

م ر اسدت ،بده ایدن ترتیدو کده ظداهرام ماهیدت ژنهدای

 ،Bبیشدترین عدادت یدافتگی بده بافدت پسدتان

متفاوت است .ی

حدددددت بیددددان شددددده در یدددد

با ژنوتی

سددددویه بدددداکتری

گدداو را دارد ،امددا بدده دلیددل وجددود تفدداوت در تغییددرات

استافی وکوکوس اورئوس به دور اولیده بده عندوان ندوعی

ژنتیکددی ناشددی از جهددزهددای نقهددهای در ژن  aroAدر

عامدددل تایینکنندددده مهددد در اختصاصدددیت میزبدددان و

هددر منهقدده نسددبت بدده منددا

حتدددی بافدددت مدددورد تهددداج عمدددل مدددیکنندددد .)14

در ایددن مهالادده یاف دت نشددد .بددا ایددن وجددود در مجمددو

همچنددین آنددالیز ژنتی د

جمایددت نیددز شددواهد طددوی از

اختصاصدددیت میزبدددانی ک دددونهدددای اسدددتافی وکوکوس

دیگددر  ،)14ژنوتی د

A

نمددیتددوان ایددن نکتدده را نادیددده گرفددت کدده پراکندددگی
وسیر جغرافیایی در مورد این ژنوتی ها وجود دارد.

اورئدددددوس درگیدددددر در مدددددوارد عفوندددددتهدددددای

نتیجددهگیددری ک ددی ایددنکدده ژنوتی د هددای  Bو  Nدر

استافی وکوکوسددی انسددان و نشددخوارکنندگان را نشددان

ژن  aroAجدایددددههددددای اسددددتافی وکوکوس اورئددددوس

نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی جلد /1شماره /2پائیز و زمستان 1931

در سددویههددای اسددتافی وکوکوس اورئددوس جدددا شددده از

م دود به دادهای بدا تادداد زایدز ید

یدا دو و فراواندی

33

... شناسایی و تایپینگ استافیلوکوکوس

ایجادکننددده ورد پسددتان در گدداو در شهرسددتان سددنند

بدینوسدددی ه از همکددداران م تدددرد در آزمایشدددگاه

 وجددود اخددتالا آمدداری مانددیدار بددین.شناسددایی شددد

میکروبیولدددوژی و ت قیقددداتی دانشدددکده دامپزشدددکی

 بیددانگر نقددز،شددیو ژنوتید هددا بددا تاددداد زایددز در داد

.دانشدگاه آزاد اسدالمی واحدد سدنند طددردانی مدیشدود

احتمدددددالی شدددددرایت فیزیولدددددوژیکی داد در روندددددد

این مقالده مسدتخر از پایاننامده دانشدجویی بده شدماره

بیمددداریزایی بددداکتری اسدددتافی وکوکوس اورئدددوس در

 همچندددین بدددین.د مدددیباشدددد-د-ر34/1231 بدددت

 وجددود تنددو ژنتیکددی.مددوارد ورد پسددتان بددالینی اسددت

نویسددندگان و نیددز بددا هددیچ م سسدده یددا ارگددان دولتددی و
.خصوصی تاارخ منافر وجود ندارد

H

 وA م دودتر بده دلیدل عددد شناسدایی ژنوتید هدای
گدددزارش شدددده از سدددایر ت قیقدددات و نیدددز ژنوتیددد

 بددرای اولددین بددار در ایددن مهالادده،اختصاصددی منهقدده
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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 gene-based 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. Nondetection of universal genotype A and specific genotype of the bacterium in Sanandaj is reported for
the first time.
Keywords: aroA, Bovine mastitis, PCR-RLFP, Sanandaj, Staphylococcus aureus

