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چكيده
استافيلوكوكوس ارئوس یکی از عوامل اصلی بيماري ورم پستان گاوي ميیباشي  .ایي بياكت ي گسيت وسيي ی از عنو ي هيا و
بيماريهاي ته ی كنن

ز گی را در ا سان ایجاد می مای  .عوامل ح ت مختلنی در بيماريزایی ایي بياكت ي قي

مهمت ی فاكتورهاي ح ت استافيلوكوكوس ارئوس قابلي
فاكتورهاي پ وتئينی چسبي

بو سطح اس

تشکيل بيوفيلم میباش  .ای بياكت ي قيادر بيو تو يي پليیسياكاری ها و

كو منج بو تو ي بيوفيلم میشيود .در ایي مطا يو بيو منويور ب رسيی ميينان يودگی

استافيلوكوكوس ارئوس در شي هاي خام ،از  021مو و شي خام ع ضوش
مت اول ميک وبيو وژي كش داد ش

در سطح شه ستان سنن ج مو يوب داري و بيا رو هياي

و تایج با استناد از  PCRمورد ارزیابی ق ار گ ف  .بو منوور تشيخي

عنوان استافيلوكوكوس ارئوس با استناد از  PCRژن اختصاصی  nucو ب اي شناسایی ژنهاي عامل تو ي كنن
 icaDو  icaAاز پ ایم هاي اختصاصی م بوط بو ه ژن با استناد از رو
از كش

ميک وبی و تایي

ن با رو

تایيي ي د ایيوها بيو
بييوفيلم ،clfaB ،fnbA

 Multiplex PCRاستناد گ دی  .با تودو بو تایج حاصل

مو کو ی 94 ،د ایو بوسيلو زمای هاي بيوشييميایی اسيتا ارد و يين تک يي ژن ت مو وكلئياز

اختصاصی گو و ( )nucبوعنوان استافيلوكوكوس ارئوس شناسایی ش

 .ب اساس تایيج حاصيل از  Multiplex PCRژنهياي مو ي

بيوفيلم ( icaD )%83/77( ،clfaB )%82/9( ،fnbA)%94/83و ( icaA )%94/03در د ایوها تشخي
باالي شي خام ع ضوش

دار ي یکيی از

در سطح شه ستان سنن ج بو استافيلوكوكوس ارئوس و يين قابليي

داد ش  .تایج حياكی از يودگی
بياالي د ایيوهيا در تشيکيل بييوفيلم

میباشن .
واژههاي كليدي :شي خام ،استافيلوكوكوس ارئوس ،بيوفيلم ،سنن ج
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مقدمه

مهسا شجاعی و همکاران

خوواردگ سووطاح فلووز ی شووانن کاتووالیز ی کننوون

شیر و فرآوردههای آن به عنوانن کوم یطویغ ی وذی

) .(Costerton et al., 1999در نساافیلاکاکاس نرئواس

یوو تانننوون ن ووی ب وویار یووانری در ننا ووا ننووان

تشکیل بیافیلم ی الزم یجراعه کنهوای ()ica ADBC

ییکرونرگانی مهای عایل ف واد و عانیول بیرواریزن بوه

نسووت کووه بووا ریزگووذنری آنووزکمهووای دخیوول در سووناز

یصووور کننووونه یووو باشووون ).(Anonymous, 2011

پلوووو سوووواکارکنهای چ ووووبننه دنخوووول سوووولال

نساافیلاکاکاس نرئاس بهعنانن کک نز یهرارکن عانیل

) (polysaccharide intercellular adhesinصووارت

بیراریزن ی تاننن در شیر و فرنوردههای آن تکثیور پیونن

ی و گیوورد .لاکوواس  )Intercellular adhesion( icaنز

کرده و ینجر به بیرواریزنکو در نن وان شواد نز سوای

کنهای  icaC ،icaB ،icaAو  icaDتشکیل شنه نسوت.

دکگر ی تاننن نز طرکق تالیون بیوافیلم ن وی یهرو در

نز ییووان کنهووای لاکوواس  icaA ، icaو  icaDن ووی

نکجاد بیراری یزین ورم پ اان نکفا نراکن (Kumar and

بیشوواری رن بوورنی تشووکیل بیووافیلم در نسوواافیلاکاکاس

) .Anand, 1998نکوون بوواکاری ووادر بووه تالیوون پلوو

نرئوواس و نسوواافیلاکاکاس نپیوونریی

ساکارکنها و فاکاارهای پروتئین چ بننه به سطح نست

( .)Foster and Hook, 1998کنهووووای

که نز نکن طرکق در تالین بیافیلم ن ی دنرد .در ح ی وت
بیافیلم ،گروه نزییکررونرگانی مهوا یو باشون کوه بوا
شووبکهنی نز کانووا هووای دنخل و در یوواترکک

گلیکووا

پروتئین و پل ساکارکنی خوار سولال بوه نوام یواده
پلیرری خار سلال در نرتبوا ه وانن .یواده پلیروری

)protein
clfA
 ,clfB(clumping factorنیز ن ی یهر

دنرن ی و باشوونن
fnbA

fnbB(fibronectin-binding

رن در باال رفان

نحارا چ بینن باکاری به سطاح دنرنن (OConnell et

).al., 1998
هوون

نز ننجووام نکوون یطالسووه بررسو ییووزنن درصوون

خار سلال نز پل ساکارکن ،پروتئین ،ف فالیپین ،نسین

آلادگ شیرهای خام عرضوهشونه بوه نسواافیلاکاکاس

تیکاکیم و دکگر یاند پلیررکوم هینرنتوه بوا  ۵۸توا ۵۸

نرئوواس ،و تاننوواک نکوون ییکرونرگانی ووم نز ن طووه ن وور

درصن آب تشکیل شنه نست و نز نکن طرکق یو تانننون

دنشان کنهای عایل حنت تالینکنننه بیافیلم ی باشن.

باعث چ وبینه شونن ننوان عانیول بیرواریزن در روی
سطح دنخل کارتیهها و سطاح تجهیزنت صناکع غوذنک
شنه که نکون رونون باعوث ننا وا ننوان ییکوروبهوای
بیراریزن ی گردد .نز دکگر یشکالت بیافیلم در صوناکع
غذنک تشکیل آن در یکانهواک یاننون یبادلهکننونههای
حرنرت یاشینآالت صناکع غوذنک ی باشون کوه باعوث
کاهی بازده ننا ا حرنرت ی شواد .عوالوه بور نکون
برخووو نز ییکرونرگانی ووومهای یاجووواد در بیوووافیلم،
ونکنیهووای شوویریاک و بیالوواککک رن کووه ینجوور بووه

2

مواد و روشها
در نکن تط یق  021نرانه نز شیرهای خام تالیونی نز
 ۵یرکز عرنه پرورش گاوهای شیری به صوارت کوایال
تصادف در سطح شهرساان سوننن در بوازه زیوان دی
یاه سا  ۵0تا نردکبهشت یاه سا  ۵2در شرنکغ نسوارکل
نرانووهبووردنری و در یجوواورت کوو بووه آزیاکشووگاه
ییکروبیالاکی دننشکنه علام پزشوک کردسواان ننا وا
دنده شن.
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گردکوون .در یرحلووه بسوون  711ییکرولیاوور نز یطلووا

جداسازي استافيلوكوكوس ارئوس

برنی ترغیب رشن نساافیلاکاکاس  0ییل لیاور نز هور
کننم نز نرانههای نخذ شنه بسن نز ککنانخت کردن به ۵
ییل لیار یطویغ کشوت  Cooked meatبورن

(،Merck

آلران) ننا ا دنده و بوه یونت  22توا  2۵سواعت در 73
درجه سل یاس گریخانهگوذنری کورده سوپ

بور روی

یطیغ کشت جاین  ،Merck( Baird parker agarآلران)
با نسافاده نز روش کشت سوطط کشوت دنده و در 73
درجه سل یاس بوه یونت  2۵سواعت گریخانهگوذنری
شننن .هر کننم نز پرگنههای سیاه دنرنی هالوه روشون رن
در یرحله بسن بر روی یطیغ کشت نفارن

Mannitol

 ،Merck( agar saltآلران) بوه ین وار بررسو تخریور
یانیاا و ننجام ت تهای بیاشیریاک نز جرله کاتاالز و
کانگاالز یارد نرزکاب

رنر گرفانن .جننکههای یوانیاا ،

کاتواالز و کانگوواالز یثبوت بووه عنوانن نسوواافیلاکاکاس
نرئواس فور
یالکووال

گردکونه و توا زیوان ننجوام آزیاکشوات

در یطوویغ ،Merck( Tryptic soy broth

آلران) حاوی 0۸درصن گلی رو در دیوای  -21درجوه

رسابدهننه به یخلا نضافه شن و به وسویله حرکوت
دورنن به ینت  7تا  ۸نانیه یخلا گردکون و در دیوای
 –21درجه سل یاس بورنی  21د ی وه ورنر دنده شون.
سپ

در دور  02111برنی  01د ی ه سانارکفیاک شونه و

یاکع روک خال

گردکنه و کم ییل لیار بافر ش اشا به

رساب حاصله نضافه و برنی  7-۸نانیوه یخلوا شون و
به ینت  ۸د ی ه در دور  02111سانارکفیاک شن ،سوپ
بافر ش اشا به طار کایل خال گردکن و برنی  ۸د ی وه
در  5۸درجه سل یاس رنر دنده شون توا خشوم شواد.
یاده تهنشین در  71ییکرولیار نز بافر حلکنننه به وسیله
تکووان دندن آرنم و وورنر دندن در  5۸درجووه سل وویاس
بوورنی یوونت  ۸د ی ووه بووه طووار کایوول حوول شون .یوواند
غیریطلووا بووا سووانارکفیاک بووه یوونت  71نانیووه در دور
 02111تهنشین شن .یواده شوناور روکو

حواوی DNA

خالص نست .غل ت  .DNAبسن نز نلکاروفارز روی ک
نلکاروفووووووارز  %0/2ننووووووننزهگیووووووری شوووووون
(.(http://cinnagen.com
آزمون  PCRبراي شناسايي ژن ترمو نوكلئاز ()nuc

جهووت تشووخیص تاکیوونی جننکووههووای یشووکا

سل یاس نگهدنری شننن.

نساافیلاکاکاس نرئواس نز ن ور تکثیور کن تریاناکلئواز

استخراج DNA

هر کننم نز پرگنههای خالص شنه بوه  0/۸ییلو لیاور

) (nucنز روش  PCRنسافاده گردکون .ونکونی  PCRدر

ننا وا دنده و  22سواعت در  73درجوه

 ۸1ییکرولیار ،که در نکن حجم ،DNA 2 μl

ناترکنت بورن

سل یاس گرمخانهگوذنری شون و سوپ

بوا دور 3۸11

برنی  01د ی ه سانارکفیاک گردکن و در یرحلوه بسون بوه

حجم نهاک

Primer ، Taq DNA polymerase 1μl ، dNTPs 1μl
 1μl ,Mgcl2 2.5μl ,Buffer (10X) 6 μlو D.W.36.5

رسواب حاصوله  011ییکرولیاور بوافر پروتئواز و ۸

μlنسافاده گردکن .برنی کنار ینف نز آب ی طر نسارکل

ییکرولیار پروتئاز نضافه و به طار کایل به هروزده و بوه

بووهجووای نسووین ناکلئیووم نسووافاده کوورده و نز DNA

ینت  71د ی وه در  ۸۸سل ویاس ورنر دنده شون011 .

نساخرن شنه نز ساکه لیافیلیزه نساافیلاکاکاس نورئاس

ییکرولیاور نز هور نرانوه بوا  211ییکرولیاور نز یطلوا

 ATCC 12228بوه عنوانن کناور یثبوت نسوافاده شون.

لیزکنننه یخلا شن و بورنی  0۸توا  21نانیوه ورتکو
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ونکنی تکثیر بوا برنایوه زیوان  :دناتارنسویان نولیوه در

نکن ونکنی در حجم  ۸1ییکرولیار ،کوه شوایل کیوت

دیای  ۵۸درجه سل یاس بهینت  01د ی ه 73 ،چرخوه

ی ار  10.5 PCRییکرولیاور 0 ،ییکرولیاور پرنکرور (μL

دیاک شایل دناتارنسویان در  ۵2درجوه سل ویاس بوه

 1/۸پرنکرر  forwardو  1/۸ μLپرنکرور 3μL ,)reverse

ینت  0د ی ه ،نتصا در ۸۸درجه سل یاس به ینت71

نرانه  DNAهر کننم نز ساکههای جنن شنه و 7۸/۸ μL

نانیه و نیانند در دیای  32درجه سل یاس به یونت 0/۸

آب ی طر دوبار ت طیور شونه بورنی رسواننن بوه حجوم

د ی ه و در نهاکت گ ارش نهاک ونکونی در دیوای 32

رساننن تیاپهای  PCRیو باشون .توانل پرنکررهوای

درجووه سل وویاس بووه یوونت  ۸د ی ووه ننجووام

نخاصاص

گرفوت ) .(Brakstad et al., 1992ونکونی زنجیورهنی

و fnbAیارد ن ور در جونو  0آیونه نسوت .تکثیور کن

پلیرورنز در دسواگاه تریاسواککلر گرندکوان دنر (شورکت

در تریاساککلر با برنایه سیکلهای حرنرت شایل

 )Ependorphننجوام گرفوت .فورآورده  PCRپو

هن

یارد نسافاده برنی کنهوای icaD,clfB,icaA

نز

یرحله شرو در دیای  ۵2درجه سل یاس بوه یونت 2

نلکاروفارز روی ک آگاروز 0/2درصن و یشاهنه در زکر

د ی ه 7۸ ،سیکل شایل  ۵2درجه سل یاس به ینت 71

دساگاه یاورنء بونفی بررسو شون .ننوننزه یطصوا

نانیه ۸۸ ،درجه سل یاس به یونت  71نانیوه 32 ،درجوه

PCRبا نسافاده نز یارکرهوای سواخت شورکت فریناواز

سل یاس به ینت  0د ی ه و یرحله ب غ نهواک در 32

کشوووار آلروووان یشوووخص گردکووون .جننکوووههای

درجووه سل وویاس بووه یوونت  0د ی ووه صووارت گرفووت.

نز تشوخیص طسو وجواد

نز نلکاروفارز روی ک آگواروز

نساافیلاکاکاس نرئاس پ

یطصاالت حاصله پ

کن تریاناکلئاز به طا ت رکب  23۵جفت باز بوه عنوانن

 %0/۸و بوا نسوافاده نز دسواگاه ک دنکیاینوت یوارد

نساافیلاکاکاس نرئاس در ن ر گرفاه شننن.

عکو بووردنری وورنر گرفووت .بوورنی نشووان دندن ننووننزه

آزمون مولتي پلكس  PCRبراي شناسايي ژنهاي مولد

طسوات تکثیوری  100 bp DNA Ladderنسوافاده شون

بيوفيلم

(.)http://cinnagen.com

جدول  -1توالي پرايمرهاي مورد استفاده براي جستجوي ژنها
نام ژن

4

توالي پرايمر

منابع

دماي اتصال

اندازه محصول

icaD

ʹ 5ʹ-ATGGTCAAGCCCAGACAGAG-3
ʹ5ʹ-AGTATTTTCAATGTTTAAAGCAA-3

۸۸

0۵۵

Rohde et al., 2001

clfB

ʹ5ʹ-ACATCAGTAATAGTAGGGGCAAC-3
5ʹ-TTCGCACTGTTTGTGTTTGCAC-3

۸۸

217

Tristan et al., 2003

icaA

ʹ5-ACACTTGCTGGCGCAGTCAA-3
ʹ5’-TCTGGAACCAACATCCAACA-3

۸۸

0۵۵

Rohde et al., 2001

fnbA

ʹ5ʹ-CATAAATTGGGAGCAGCATCA-3
ʹ5ʹ- ATCAGCAGCTGAATTCCCATT-3

۸۸

02۵

Vancraeynest et al., 2004

nuc

ʹ5ʹ-GCGATTGATTGATGGTGATACGGTT-3
ʹ5ʹ-AGCCAAGCCTTGACGAACTAAAGC-3

۸۸

23۵

Brakstad et al.,1992
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يافتهها

نخاصاصو گانووه نسوواافیلاکاکاس نرئوواس 2۵ ،نرانووه

نز  021نرانه یارد بررس  ،بور نسواس روش کشوت،

( )%21/۵7نز ن طووه ن وور آلووادگ بووه نسوواافیلاکاکاس

ت تهای بیاشیریاک نساانننرد و ننجوام ت وت تائیونی

نرئوووواس یثبووووت گووووزنرش شووووننن (شووووکل .)0

یالکوووال

نز ن ووور دنشوووان کن تریوووا ناکلئووواز()nuc

شكل  -1ژل الكتروفورز محصول  PCRژن  nucبه منظور شناسايي ژنوتیپي ايزولههاي
مشكوک به استافیلوكوكوس ارئوس .ستون  :Mنشانگر  ،DNAستون  :1كنترل مثبت
استافیلوكوكوس ارئوس  ATCC-12228ستون :2كنترل منفي ،ستون  3-6ايزولههاي
مثبت

از نظر استافیلوكوس ارئوس ،ستونهاي :7ايزولههاي منفي از نظر استافیلوكوكوس
ارئوس.

در یطالسه حاضر هر کم نز کنهای عایل حنت یالن

 PCRیارد آنالیز رنر گرفانن .فرنونن هر کوم نز کنهوا

بیافیلم شوایل  icaD,clfaB, fnbAو icaAبوا نسوافاده نز

بوه ترتیوب (%7۵/33), clfaB (%72/5( fnbA )%5۵/7۵

پرنکررهای نخاصاص با نسافاده نز روش یوالا پلکو

 icaA )%۸۵/0۵icaDی باشن (شکل .)2
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شكل  -2نتايج  PCRمربوط به سويههاي استافیلوكوكوس ارئوس داراي ژن ،icaB ،icaA
 icaCو icaD

بحث و نتيجهگيري

طبیست شیریاک نکن الکه چ بنا هناز بوه طوار کایول

دسوواه وسوویس نز ییکرونرگانی وومهووای بیروواریزن

روشن نی ت ول شانهن نشان یو دهون کوه عرونتا نز

ی تانننن با تالین بیوافیلم ،ینبوع یهرو بورنی گ وارش

پل ساکارکنهای هینرنتوه تشوکیل شونه نسوت .یوم و

عانیل عفانتزن در روی سطاح یارد ترواس بوا ننوان

هرکوووارنن در سوووا  0۵۵5تانن وووانن دو سووواخاار

یاند غذنک باشونن کوه در نکون ییوان نسواافیلاکاکاس

پل و سوواکارکنی رن نز نکوون الکووه خووالصسووازی کننوون.

نرئاس بوه عنوانن ککو نز یهراورکن عانیول بیرواریزن

پل ساکارکن کم (بیی نز  )%۵1کم هراگلیکوان خطو

ی تاننن در شیر و فرنوردههوای آن تکثیور پیونن کورده و

نز نساخال

ینجر به بیراریزنک در نن وان گوردد و نز سوای دکگور

نست ،پل ساکارکن دو (کراور نز  )%21ی وننر کراوری نز

ی تاننن نز طرکق تالین بیوافیلم ن وی یهرو در نکجواد

نساخال

دی گلاکز آیینیلهای غیر نننسوایله دنرد و در

بیراری یزین ورم پ اان گاوی دنشاه باشن .(Armisalo

عوا

) et al., 2007باکاری نساافیلاکاکاس نرئواس در ییوان

ی باشن .پل سواکارکن کوم دنرنی بوار یثبوت نسوت در

(Slime

حالیکووه پل و سوواکارکن دو دنرنی بووار ینف و ی و باشوون.

) layerشناخاه شنه نست .باکاریهاک که ادر به تالیون

پل ساکارکن دو به عنانن کم ساخاار ینطصر به فورد بوا

الکه لساب نی انن باکافیلم ضسیفتری تشکیل ی دهنون.

پل ساکارکنی چ بننه دنخل سولال ( )PIAدر نرتبوا

باکاریهای دکگر نز جهوت تالیون الکوه لسواب

6

باا  5-0یاصل بوه نن نسوایل گلواکز آیوین

ف ووفات و ساک ووینات یاصوول بووه نسووار رن دنرن

دوره  ،4شماره  ،2پیاپی  ،44تابستان 4131

بهداشت مواد غذایی

بوواده کووه فسالیاشووان سووبب تشووکیل تجرسووات سوولال
ی شاد ).(Gotz, 2002

 0۸جننکه نز  ۸۵جننکه جونن شونه نز ورم پ واان دنرنی

در نکوون یطالسووه ییووزنن آلووادگ شوویر خووام بووه
نساافیلاکاکاس نرئاس در شهرسواان سوننن %21/۵7
گزنرش شن .در یرحله بسن پ

سیفایم و هرکارنن در سا  211۵گزنرش کردنن کوه
هر دو کن  icaAو  icaDبادنون و  05جننکوه دنرنی کن
 icaAو  7۵جننکه به ترتیب دنرنی کن  icaDبادنون .در

نز نرزکاب ییزنن حضار

یطالسهنی که تاسوغ دورنن و هرکوارنن در سوا 2101

کنهووای عایوول حوونت تالیوون بیووافیلم نز هوور کووننم نز

روی جننکوههوای نسواافیلاکاکاس نرئواس حاصوله نز

 PCRفرنونن هر کم

زخمهای جرنح به ین وار شناسواک کنهوای بیوافیلم

نز کنهوای  icaD ,icaA.fnbA,clfBبوه ترتیوب ،%72/5

ننجوام گردکون 5۵ ،جننکوه نز  ۵۵جننکوه یوارد یطالسوه

 %7۵/33 ،%۸۵/0۵ ،%5۵/7۵باد .در نکون یطالسوه ییوزنن

( 3۵/2درصوون) حوواوی کن  cnaو  ۵5جننکووه ()%۵3/3

حضار کن  fnbAن بت به ب یه بیشار گزنرش گردکن.

حاوی کن  fnbAبادهننن .در یطالسه نکرکوا و هرکوارنن

جننکهها با نسافاده نز یالا پلک

ونسنونن و هرکارنن در سا  2117گزنرش کردنن که
نز ییان  7۸جننکوه نسواافیلاکاکاس نرئواس حاصوله نز

در سووا  2100نز ییووان  23جننکووه نسوواافیلاکاکاس
نرئاس

جنن شنه نز خان  21جننکوه دنرنی کنهوای ica

ورم پ واان هرگو دنرنی کنهووای لاکواس  icaبادنوون

بادنن و در آزیاکی تشخیص فناتیپ بیافیلم  2۸جننکه

) .(Vaseduan et al., 2003یطالسات نشان ی دهن کوه

در ییکرو پلیت یثبت باد .آلادگ بواالی شویر خوام بوه

پروتئینهوای یاصول شواننه بوه فیبورونکاین ( fnbpAو
 )fnbpBن ی ب یار یهر در تجرع ،نتصوا و تهواجم

نساافیلاکاکاس نرئاس در نکون شهرسواان نشواندهننه
کاهی سوطح بهننشوا در گواودنریهوا و نیوز رعاکوت

نساافیلاکاکاس نرئاس به سلا هوای غونه پ واان و نز

نکردن یانزکن بهننشا نست .با تاجه به ناواک بنسوت

آن جرله غنه پ واان گواو دنرنون ( Dziewanowska et

آینه تاسغ یط ان دکگور و نایجوه یطالسوه حاضور ،در

 .)al., 1999توار و هرکوارنن در سوا  2101در کوم

پژوهی یا نرانهنی کافت نشن که به لطاظ وجواد  2کن

تط یووق نشووان دندنوون کووه  %3۵/25نز سوواکههووای

یارد بررس ینف باشن که نکن یطلب ابلیت باالی نکن

نساافیلاکاکاس نرئاس جننشنه دنرنی کنهوای  icaAو

باکاری رن در تشکیل باکافیلم نشان ی

دهن.

 icaDبادهننن که نکن درصن باالی آلادگ با یطالسوه یوا
همخانن دنرد.
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Abstract
Staphylococcus aureus is a major cause of bovine mastitis. Several virulence factors are involved in
mastitis. One of the important virulence factors is the ability of the bacterium to produce biofilms. These
bacteria are capable of producing polysaccharides and proteinaceous substances attached to the surfaces,
leads to biofilm formation. In this study, a total of 120 raw milk samples was obtained from Kurdistan
province and analyzed for the presence of S. aureus. The presence of S. aureus was assessed by
conventional culture method and confirmed by PCR assay. For this, nuc gene was exploited as the
specific target sequence to detect S. aureus. Moreover, Multiplex PCR was used to identify the presence
of clfaB, fnbA, icaD and icaA genes which encode biofilm formation. Based on results, S. aureus was
found in 49 (40.83%) of the samples. The frequency of each of the genes was determined as 69.38%,
32.6%, 38.77%, and 59.18 for fnbA, clfaB, icaD and icaA, respectively. Results revealed a high
contamination rate of raw milks with S. aureus, and the ability of the isolates to form biofilms.
Key words: Raw milk, Staphylococcus aureus, Biofilms, Sanandaj
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