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چکیده
هدف این مطالعه بررسی میزان آلودگی شیر خام و فرآوردههای لبنی سنتی استان آذربایجانغربی با استافیلوکوکوس اورئوس و ارزیابی وجود
ژن مولد زهرابه  ،TSST-1الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی و قابلیت تولید بیوفیلم در جدایههای این باکتری بود .برای این منظور  18نمونه شیر
خام و فرآوردههای آن (شامل پنیر ،خامه و کشك سنتی) بههمراه  28نمونه سواب بینی تولیدکنندگان این محصوالت با روش تصادفی
طبقهای جمعآوری شد .نمونهها با استفاده از روشهای متداول کشت ،جداسازی و شناسایی گردیدند و سپس وجود ژن  TSST-1با استفاده
از  PCRارزیابی شد .بر اساس نتایج مطالعه 39 ،نمونه آلوده به استافیلوکوکوس اورئوس بودند که از این بین ژن  TSST-1در  1نمونه پنیر و
 2نمونه سواب بینی ردیابی گردید .یافتههای مقاومت آنتیبیوتیکی نشان داد اکثر جدایههای استافیلوکوکوس اورئوس نسبت به
آنتیبیوتیكهای پنیسیلین ،ونکومایسین و متیسیلین مقاوم و نسبت به کوتریموکسازول ،جنتامایسین ،ریفامپین ،اگزاسیلین و سفولوتین
حساس بودند .همچنین تولید بیوفیلم در  11/19 ،2/19و  18درصد جدایهها بهترتیب زیاد ،متوسط و کم برآورد گردید .فراوانی باالی
آلودگی به استافیلوکوکوس اورئوس و وجود سویههای دارای ژن حدت  TSST-1در بین آنها ،همچنین مقاومت باال به آنتیبیوتیك مختلف
و قابلیت تولید بیوفیلم ،بیانگر مخاطره بهداشتی در ارتباط با مصرف فرآوردههای لبنی سنتی است.
واژههای کلیدی :استافیلوکوکوس اورئوس ،ژن  ،TSST-1مقاومت آنتیبیوتیکی ،بیوفیلم ،محصوالت لبنی سنتی
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مطالعه میزان آلودگی ،مقاومت آنتیبیوتیکی ،تولید بیوفیلم و ...

نسبت به شرایط نامساعد محیطی نظیر فعالیت آبی

مقدمه
خانواده

 pH ،8/19اسیدی و  14درصد نمك ،موجب رشد و

میکروکوکاسه و یك باکتری گرم مثبت ،غیراسپورزا،

بقای آن در بسیاری از فرآوردههای شیر میگردد

فاقد کپسول ،غیرمتحرک و بیهوازی اختیاری است.

( Bennett and Monday, 2003; Lindqvist et al.,

استافیلوکوکها از باکتریهای مهم در پزشکی و

.)2002

جنس

استافیلوکوکوس

متعلق

به

دامپزشکی هستند ،به این معنی که برخی از اعضای این

استافیلوکوکوس اورئوس فاکتورهای ویروالنس

جنس از شایعترین عوامل ایجاد عفونتهای پستانی در

متعددی دارد که بیماریزایی و کلونیزه شدن باکتری را

گاو و گوسفند میباشند و از این نظر ضررهای اقتصادی

به آنها نسبت میدهند .انتروتوکسینهای باکتری و

زیادی را متوجه اقتصاد دامداری میکنند ( Quinn et al.,

زهرابه سندرم شوک توکسیك ( )TSST-1از جمله

 .)1994برخی گونههای این جنس عامل ایجاد عوارضی

فاکتورهای ویروالنس مهم این باکتری و از دسته

نظیر زخمهای پوستی ،دمل ،عفونتهای بیمارستانی

سوپرآنتیژنهای زهرابه پیروژنیك ( )PTSAgsمیباشند

بسیار خطرناک و گاهی مقاوم به درمان در انسان

که تأثیرات بسیار مهمی بر میزبان خود دارند .(Fueyo

میباشند .اعضای این جنس در زیستگاههای مختلف

) et al., 2005یکی دیگر از فاکتورهای ویروالنس

پراکندهاند .برخی از آنها در پوست ،غدد پوستی و

استافیلوکوکوس اورئوس توانایی تشکیل بیوفیلم است

غشاهای مخاطی جانوران وجود دارند و از این طریق

( .)Archer et al., 2011بیوفیلم غشای نازکی است که

به فرآوردههای حیوانی و منابع محیطی منتقل میشوند.

باکتریها پس از ایجاد کلونی بر روی سطوح و ترشح

استافیلوکوکوس اورئوس ازجمله گونههای شاخصی

مواد خارج سلولی لزج ( ،)Slimeبهصورت تودهای و

است که عالوه بر بیماریزایی برای انسان ،در فساد مواد

با شکل نامنظم ایجاد میکنند (.)Fueyo et al., 2005

غذایی نیز نقش دارد (.)Bennett and Monday, 2003

تولید بیوفیلم بهطور چشمگیری بقای باکتریها در

استافیلوکوکوس اورئوس در مجاری بینی ،گلو،

محیط را افزایش میدهد ( .)Srey et al., 2013گسترش

پوست و موی بیش از  98درصد افراد سالم حضور

روزافزون مقاومت آنتیبیوتیکی یکی دیگر از مشکالتی

دارد .عرضهکنندگان مواد غذایی معموالً منبع اصلی

است که پزشکان با آن سر و کار دارند و بهعلت

آلودگی غذا در شیوع مسمومیت غذایی هستند .همچنین

پیدایش

در

این باکتری میتواند از طریق پستان مبتال به ورم پستان

استافیلوکوکوس

استافیلوکوکی بالینی یا تحت بالینی شیر را آلوده کند و

آنتیبیوتیكهای در دسترس برای درمان این عفونتها

در طول مراحل تولید و نگهداری در داخل شیر و

کاهش مییابد ( .)Molla Abbaszadeh et al., 2011لذا

فرآوردههای آن رشد و تکثیر نموده و منجر به تولید

با توجه به اهمیت موضوع و همچنین تولید و مصرف

انتروتوکسینهای بیماریزا گردد ( Moroni et al.,

باالی فرآوردههای لبنی سنتی در منطقه آذربایجانغربی،

 .)2010بهعالوه ،مقاومت زیاد استافیلوکوکوس اورئوس

در مطالعه حاضر آلودگی شیر خام و برخی از
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فرآوردههای لبنی محلی و همچنین افراد تولید این

) Random Samplingنمونهگیری انجام گرفت .در

فرآوردهها به استافیلوکوکوس اورئوس بررسی گردید و

مجموع  188نمونه شامل  28نمونه از هر یك از

جدایهها از نظر وجود ژن  ،TSST-1الگوی مقاومت

نمونههای شیر خام ،پنیر ،خامه و کشك سنتی بههمراه

آنتیبیوتیکی و قابلیت تولید بیوفیلم مورد ارزیابی قرار

 28نمونه سواب بینی از افراد تولیدکننده فرآوردههای

گرفتند.

سنتی طی سالهای  1352-1353جمعآوری و در
شرایط سرد به آزمایشگاه میکروبیولوژی انتقال یافت و
در اسرع وقت مورد آزمونهای میکروبی قرار گرفت.

مواد و روشها
 -روش نمونهگیری

استان آذربایجانغربی به  4منطقه (طبقه) تقسیمبندی
و با استفاده از روش تصادفیطبقهای (Stratified

شکل ( -)1مناطق چهارگانه نمونهگیری در
استان آذربایجانغربی

 -غنیسازی ،جداسازی و شناسایی استافیلوکوکوس

حاوی  8/1میلیلیتر محلول  1درصد تلوریتپتاسیم

اورئوس

) (Merck, Germanyکشت و بهمدت  24ساعت در 31

مقدار  18گرم از هر نمونه پنیر ،خامه و کشك با 58

درجه سلسیوس گرمخانهگذاری گردید (Lancette and

میلیلیتر سرم رینگر استریل در داخل ارلن حاوی پرل

) .Bennet, 2001در مورد نمونههای شیر خام و سواب

شیشهای ،مخلوط و بهمدت  38دقیقه در بنماری ~48

بینی ،مقدار  1میلیلیتر از نمونه بهصورت مستقیم در

درجه سلسیوس قرار گرفت .سپس بهمدت  9دقیقه در

محیط کشت داده شد.

شیکر با شدت  238 rpmهمگن گردید .مقدار 1

برای جداسازی استافیلوکوکوس اورئوس مقدار 188

میلیلیتر از سوسپانسیون تهیه شده به  15میلیلیتر محیط

میکرولیتر از محیط  Giolitti-Cantoni brothدر محیط

کشت )Giolitti-Cantoni broth (Scharlou, Spain

) Baird-Parker agar (Merck, Germanyکشت
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سطحی و بهمدت  24-41ساعت در دمای  31درجه

بهمدت  18دقیقه در دمای  4درجه سلسیوس سانتریفیوژ

سلسیوس گرمخانهگذاری شد .سپس تعداد  3کلونی با

و فاز رویی به میکروتیوب جدید انتقهال یافهت .در ایهن

رنگ سیاه و هاله لیسیتیناز انتخاب و در محیط

مرحله  988میکرولیتر مخلوط کلروفرم و ایزوآمیلالکهل

) Mannitol salt agar (Merck, Germanyکشت خطی

(با نسبت  )24: 1به میکروتیوبها اضهافه و سهانتریفیوژ

داده شد ( 24-41ساعت در  31درجه سلسیوس).

گردید .پس از انتقال فاز رویی بهه میکروتیهوب جدیهد،

کلونی های زرد رنگ رشد کرده در محیط مانیتول سالت

مقدار همحجم آن ایزوپروپانول ( )Merck, Germanyبا

آگار برای بررسی آزمونهای افتراقی در محیط عمومی

دمای  -28درجه سلسهیوس بهه آن اضهافه گردیهد و بها

) BHI agar (Merck, Germanyکشت گردید

شدت  12888 rpmبهمدت  18دقیقه در دمای  4درجهه

) .(Barrow and Feltham, 2003برای شناسایی

سلسیوس سانتریفیوژ شد .فاز رویهی دور ریختهه شهد و

استافیلوکوکوس اورئوس از آزمونهای مورفولوژیکی و

پس از خشك شدن ،مقدار  38میکرولیتر آب یونزدایهی

بیوشیمیایی استاندارد شامل رنگآمیزی گرم ،کاتاالز،

شههده عههاری از نوکلئههاز ( Nuclease-free deionized

کواگوالز ،ترمونوکلئاز ،Voges-Proskauer ،تولید اسید

 )waterبه آن اضافه و کهامالً مخلهوط شهد (خهاکپور و

از مانیتول و مالتوز و آزمون همولیز (در محیط آگار

همکاران .)1351 ،بههمنظهور تعیهین غلظهت و خلهو

خوندار حاوی  1درصد خون دفیبرینه گوسفند) استفاده

 DNAاستخراج شده از نانودراپ ( Thermo Scietific,

شد ).(Lancette and Bennet, 2001

 )USAاستفاده گردید .درنهایهت  DNAاسهتخراج شهده

 -جستجوی ژن

TSST-1

برای استخراج  ،DNAجدایههههای اسهتافیلوکوکوس
اورئههوس

تا زمهان انجهام  PCRدر فریهزر  -48درجهه سلسهیوس
نگهداری شد.

در محههیط Luria-Bertani broth (Merck,

جهههت ردیههابی ژن  TSST-1از جفههت پرایمههر بهها

) Germanyکشت و پس از  24ساعت گرمخانهگذاری،

تههههوالیههههههای ACCCCTGTTCCCTTATCATC

میکروتیوبها با شدت  12888 rpmبهمهدت  18دقیقهه

( )GTSSTR-1و TTTTCAGTATTTGTAACGCC

سانتریفیوژ و مایع رویی دور ریخته شهد و  1میلهیلیتهر

( )GTSSTR-2استفاده شد .مخلوط واکنش شهامل2/9 :

لیزبافر ( )Sinaclon, Iranبهه رسهوب حاصهله اضهافه و

میکرولیتهههر از بهههافر × 1 ،18میکرولیتهههر 8/9 ،dNTPs

بهمدت  49دقیقه در بنماری  08درجه سلسهیوس قهرار

میکرولیتر  1 ،MgCl2میکرولیتر از هر یك از پرایمرهای

داده شد .میکروتیوبها با شهدت  12888 rpmبههمهدت

 Fو  8/9 ،)Eurofins, Germany( Rمیکرولیتههر آنههزیم

 18دقیقه در دمای  4درجه سلسیوس سانتریفیوژ و مایع

 Taq DNAپلی مراز 1 ،میکرولیتهر از  DNAالگهو بهود.

رویی به میکروتیوب جدید انتقال داده شد .سپس 1888

حجم نهایی بها افهزودن آب دیونهایز عهاری از  DNAو

میکرولیتر فنول-کلروفرم-ایزوآمیلالکل (با نسبت 24: 1

 RNAبه  29میکرولیتر رسید .شرایط دمایی  PCRطبهق

 )Merck, Germany( )29:به آن اضافه و پهس از چنهد

جدول ( )1اعمال گردید:

بار وارونه کهردن میکروتیهوب ،بها شهدت 12888 rpm
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جدول ( -)1مراحل دمایی و زمانی سیکلهای )Mehrotra et al., 2000( PCR
دما ()°C

زمان (دقیقه)

تعداد سیکل

دناتوراسیون اولیه

54

9

1

دناتوراسیون

54

2

اتصال

91

2

توسعه

12

1

توسعه نهایی

12

1

مرحله

محصول  PCRدر ژل آگارز  1درصد ( Invitrogen,

سفتازیدیم

39
1

(g

،)38

سفولوتین

(g

،)38

 )USAحههاوی  8/1میکروگههرم در میلههیلیتههر رنههگ

کوتریموکسازول ( ،)1/29-23/19 gسیپروفلوکساسین

سایبرگرین ((Sigma-Aldrich, USA) )SYBR Green

( )9 gو جنتامایسین ( )18 gبرای آنتیبیوگرام

الکتروفورز گردید و با دستگاه ژلداکیومنت ( Syngene,

استفاده شد .کشتها به مدت  24تا  41ساعت در دمای

 )UKعکسبرداری انجهام گرفهت ( Parsonnet et al.,

 31درجه سلسیوس گرمخانهگذاری و نتایج مربوط به

 .)2008از اسهتافیلوکوکوس اورئهوس ()ATCC 29213

قطر هاله عدم رشد بر اساس جداول استاندارد

به عنوان کنترل مثبت برای مراحل مختلف  PCRاسهتفاده

استافیلوکوکوس اورئوس قرائت گردید ( Wikler et al.,

شد.

.)2007

 -تعیین الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی

 -تعیین قابلیت تولید بیوفیلم

جهت بررسی مقاومت جدایههای استافیلوکوکوس

برای بررسی تولید بیوفیلم جدایهها از روش کمی

اورئوس به آنتیبیوتیكهای مختلف ،روش انتشار

 Microtiter Plate Assayاستفاده شد .برای این منظور

دیسکی ) (Kirby-Bauer disc diffusionمورد استفاده

جدایهها در محیط

قرار گرفت .از کشت تازه ( 24ساعته) جدایههای

) Germanyحاوی  8/9درصد (وزنی -حجمی) عصاره

استافیلوکوکوس اورئوس جهت تهیه سوسپانسیون

مخمر ( )Merck, Germanyبهمدت  24ساعت در 31

معادل  8/9مكفارلند استفاده شد .سپس  198میکرولیتر

درجه سلسیوس کشت و سپس تا رسیدن به =OD620

از سوسپانسیون بر روی محیط Muller-Hinton agar

 0.01رقیقسازی گردید .مقدار  158میکرولیتر از محیط

) (Scharlou, Spainبهصورت سطحی کشت داده شد و

تریپتیكسوی براث حاوی  2درصد (وزنی -حجمی) از

از  13دیسك آنتیبیوتیکی شامل و نکومایسین (g

هر یك از قندهای گلوکز و ساکارز ،به هر گوده

 ،)38تتراسایکلین ( ،)38 gگلوکزاسیلین (،)1 g

میکروپلیت انتقال داده و مقدار  18میکرولیتر از

اریترومایسین ( ،)19 gاگزاسیلین ( ،)1 gمتیسیلین

سوسپانسیون میکروبی تهیه شده در آن تلقیح گردید.

( ،)9 gریفامپین ( ،)9 gپنیسیلین (،)18 U

تمامی جدایهها و همچنین شاهد منفی (محیط کشت

Tryptic Soy broth (Merck,

5
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مطالعه میزان آلودگی ،مقاومت آنتیبیوتیکی ،تولید بیوفیلم و ...

استریل) ،در سه تکرار آزمایش گردیدند .نمونهها

در شرایط محیطی خشك گردید .سپس برای حلکردن

بهمدت  41ساعت در  31درجه سلسیوس

کریستالویوله باقیمانده ،به هر گوده  108میکرولیتر

گرمخانهگذاری شدند .پس از تخلیه گودهها 3 ،مرتبه با

اسیداستیك  33درصد اضافه شد و شدت رنگ با

 298میکرولیتر فسفات بافر سالین شستشو و تخلیه

 ELISA Readerدر طول موج  452نانومتر اندازهگیری

گردید .برای تثبیت بیوفیلمها 288 ،میکرولیتر متانول 55

گردید ( .)Djordjevic et al., 2002نتیجه میزان تولید

درصد به هر گوده اضافه و پس از  19دقیقه تخلیه و با

بیوفیلم با استفاده از الگوی ارایه شده در جدول ()2

هوا خشك شد .سپس  288میکرولیتر کریستالویوله 2

تفسیرگردید:

درصد به هر گوده اضافه و بعد از  9دقیقه آبکشی و
جدول ( -)2میزان جذب نوری و محاسبه تولید

بیوفیلم در جدایههای استافیلوکوکوس اورئوس
جذب نوری

*

تولید بیوفیلم

ODS.a≤ODC

عدم تولید

ODC<ODS.a≤2ODC

کم

2ODC<ODS.a≤4ODC

متوسط

ODS.a>4ODC

زیاد

* ODCو  ODS.aبهترتیب نشاندهنده میزان جذب
نوری نمونههای شاهد و مجهول میباشد.

نشان دادهشده است .مطابق این جدول میزان آلودگی بهه

یافتهها
در جدول ( )3میزان و درصد شیوع استافیلوکوکوس
اورئهوس در شهیر و فهرآوردهههای محلهی و ههمچنهین

استافیلوکوکوس اورئوس در شهیر خهام نسهبتاً بهاالتر از
سایر نمونهها برآورد گردید.

تولیدکنندگان این محصوالت در استان آذربایجهانغربهی
جدول ( -)3میزان و درصد شیوع استافیلوکوکوس اورئوس در نمونههای مختلف
نوع نمونه

6

تعداد نمونه

تعداد ( )%موارد مثبت

شیر

28

)49( 5

پنیر

28

)39( 1

خامه

28

)38( 0

کشك

28

)38( 0

سواب بینی

28

)39( 1

کل

188

)39( 39
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بهداشت مواد غذایی

که  2مورد آن مربوط به سواب بینی و  1مورد در جدایه

براساس شکل ( )2در  3نمونه از  39جدایه
استافیلوکوکوس اورئوس ،ژن ( TSST-1 )tstردیابی شد

مربوط به پنیر شناسایی گردید.

شکل ( -)2تصویر ژلالکتروفورز و مشاهده قطعه اختصاصی  320جفت
بازی ژن ( TSST-1 )tstدر نمونههای شماره  5 ،4و 18؛  P ،Mو

N

بهترتیب بیانگر نشانگر و نمونههای مثبت و منفی میباشند.

میزان مقاومت و حساسیت سویههای استافیلوکوکوس

میزان مقاومت بهترتیب نسبت به ونکومایسین بود .در

اورئوس به  13آنتیبیوتیك مختلف در جدول ( )4نشان

این بین ،مقاومت  11/14درصدی جدایهها نسبت به

دادهشده است .مطابق این جدول بیشترین و کمترین

متیسیلین قابلتوجه میباشد.

جدول ( -)4مقاومت آنتیبیوتیکی جدایههای استافیلوکوکوس اورئوس
آنتیبیوتیك

حساس

بینابینی

مقاوم

ونکومایسین

1/91

8

51/42

پنیسیلین

11/42

8

11/91

متیسیلین

22/19

8

11/14

سفتازیدیوم

28

21/91

91/42

تتراسایکلین

31/42

34/21

34/21

سیپروفلوکساسین

22/19

41/91

21/91

اریترومایسین

8

14/21

29/11

گلوکزاسیلین

91/14

29/11

11/14

سفولوتین

12/19

9/11

11/42

ریفامپین

11/91

2/19

1/91

اگزاسیلین

11/91

2/19

1/91

جنتامایسین

11/91

9/11

9/11

کوتریموکسازول

51/42

9/11

2/19

7
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بررسی کمی میزان تولید بیوفیلم توسهط جدایههههای

همه سویههای جداسازی شده قادر بهه تشهکیل بیهوفیلم

اسههتافیلوکوکوس اورئههوس از نمونههههههای مختلههف در

بودند و در این میان 0 ،جدایه مقدار متوسهط و  1سهویه

نمودار ( )1نشان دادهشده است .براساس ایهن یافتهههها،

مقدار زیاد بیوفیلم تولید نمود.

2.5

سواب بینی

شیر

خامه

پنیر

کشك
2

1

2C

جذب نوری ( 452نانومتر)

4C

1.5

0.5

C

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

نمونه
نمودار ( -)1میانگین میزان تولید بیوفیلم جدایههای استافیلوکوکوس اورئوس در نمونههای مختلف؛  2C ،Cو  4Cبهترتیب نشانگر مقدار جذب
نوری در نمونه شاهد ( ،)Controlدو برابر و چهار برابر نمونه شاهد میباشد.

بحث و نتیجهگیری

اسههتافیلوکوکوس اورئههوس بودنههد کههه بیشههترین میههزان

مصرف باالی شیر خام و فرآوردههای سهنتی از یهك

آلودگی در شیر خام ( 49درصد) مشاهده شد درحالیکه

سو و مخاطرات ناشی از عفونتها و مسمومیت غهذایی

سایر نمونهها درصد آلودگی مشابه و به نسهبت کمتهری

استافیلوکوکی ،سبب ترغیب محققهان بهه مطالعهه میهزان

( 38-39درصد) داشتند .در مطالعه دسهتمالییسهاعی و

شیوع این باکتری در فهرآوردهههای شهیری شهده اسهت

همکاران بر روی شیرهای خام مربوط به گاوهای با ورم

( ;Ertas et al., 2010; Khakpoor et al., 2013

پستان بالینی و تحت بالینی در استان آذربایجانشهرقی و

 .)Rahimi and Alian, 2013در مطالعهات انجهامیافتهه،

غربی ،حدود  19درصد شیرها بهصورت اولیه آلهوده بهه

شههیر خههام و فههرآوردههههای سههنتی آن از منههابع مهههم

استافیلوکوکوس اورئهوس بودنهد ( Dasmalchi Saei et

مسمومیت انسان با استافیلوکوکوس اورئهوس و زهرابهه

 .)al., 2009در مطالعه مشابهی در استان فارس ،میانگین

آن عنوان شده است ( .)Imani-Fooladi et al., 2010در

آلودگی در شیر گاو ،گوسفند ،بهز ،شهتر و گهاومیش 11

مطالعه حاضر بهطور میانگین  39درصد نمونهها آلوده به

درصد بود ) .(Rahimi and Alian, 2013در هندوسهتان

8
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بهداشت مواد غذایی

میههزان آلههودگی اسههتافیلوکوکوس اورئههوس در شههیر و

لبنی سنتی در نقاط مختلف جهان را مهیتهوان در تنهوع

فرآوردههای حاصهل از آن  08/90درصهد بهود ( Singh

فلور میکروبی ،روشهای شیردوشی و فرآوری متفهاوت

 ،)and Prakas, 2010ایهن میهزان در پنیهر گوسهفندی و

و تعدد ناقلین این باکتری که با محصوالت لبنی ارتبهاط

دسهرهای لبنهی در ترکیهه  91/3درصهد (Ertas et al.,

دارند ،جستجو نمهود .مطالعهاتی در ارتبهاط بها حضهور

) 2010و در پنیرهای سهنتی مصهرفی شهرسهتان خهوی

استافیلوکوکوس اورئوس در بینهی افهراد سهالم صهورت

 93/19درصهههد ( Molla Abaszadeh and Haji

گرفتههه اسههت .در تحقیقههی در تهههران 20/1 ،درصههد از

 )Sheikhzadeh, 2014گزارش گردیهد .میهزان آلهودگی

نمونههههههای سههواب بینههی افههراد سههالم آلههوده بههه

شیر و فهرآورده ههای لبنهی سهنتی بهه اسهتافیلوکوکوس

اسههتافیلوکوکوس اورئههوس بودنههد کههه کمتههر از میههزان

اورئوس در مطالعه حاضر متفاوت از مطالعات ذکرشهده

آلودگی نمونههای سهواب بینهی در مطالعهه حاضهر (39

می باشد ولی با نتایج حاصل از بررسیهایی کهه در پنیهر

درصهد) بهود ( .)Imani-Fooladi et al., 2010بنهابراین

کوزه ( 41درصد) در شهرستان سقز ( Khalifezadeh et

می تهوان نتیجهه گرفهت کهه احتمهال انتقهال آلهودگی از

 )al., 2015و محصهوالت لبنهی سهنتی ( 32درصهد) در

تولیدکننهههدگان محصهههوالت لبنهههی سهههنتی خصوصه هاً

تههران ( )Imani-Fooladi et al., 2010انجهام گرفهت،

محصوالتی که طهی فهرآوری ،بیشهتر دچهار دسهتکاری

نسبتاً همخوانی داشت .از آنجایی که از راه ههای عمهده

میشوند ،وجود دارد.

ورود اسههتافیلوکوکوس اورئههوس بههه محصههوالت لبنههی

در مطالعاتی که بر روی جدایههای استافیلوکوکوس

سنتی ،عدم رعایت اصول بهداشتی طی فرایند تهیهه ایهن

اورئوس انجامگرفته است ،وجود ژن عامل شوک

محصوالت است ،لذا مههم تهرین دلیهل اخهتالف میهزان

توکسیك به اثبات رسیده است .اما اکثر این بررسیها بر

آلودگی ،تفاوت در روشهای فرآوری ایهن محصهوالت

روی سویههای جداسازی شده از نمونههای بالینی

است .در مطالعهای کهه بهر روی پنیهر و کهره محلهی در

(خون ،زخم ،عفونتهای بیمارستانی ،سواپ بینی و )...

تبریههز ،میههزان آلههودگی بههه اسههتافیلوکوکوس اورئههوس

بوده است ( Nagao et al., 2009; Parsonnet et al.,

بهترتیب  20و  10درصد بهود (.)Mirzaei et al., 2012

 .)2008چنانیه در مطالعات انجامشده ،ژن  TSST-1در

در بررسی انجهامشهده در تههران بهر روی مهواد غهذایی

 24/3درصد نمونههای بالینی در کانادا (Mehrotra et

مختلهههف 11/1 ،درصهههد از مهههواد لبنهههی آلهههوده بهههه

) al., 2000و نیز در  28درصد ()Teyhoo et al., 2011

اسهتافیلوکوکوس اورئههوس بودنههد ( Eshraghi et al.,

و  5/3درصد ( )Pourshafie et al., 2015از سویههای

 .)2009تفههاوت در شههرایط داخلههی ( ،aw ،pHدرصههد

جداسازی شده از فرآوردههای لبنی تبریز ،شناسایی

نمك و  )...و خارجی (دما ،طول مدت نگههداری و )...

گردید .در مطالعه حاضر  21/91درصد ( 2مورد از 1

فرآوردههای شیر توجیه کننده اختالف در میزان آلهودگی

جدایه) جدایههای سواب بینی واجد ژن  TSST-1بودند

فرآورده های مختلف با استافیلوکوکوس اورئوس اسهت.

که با نتایج مطالعات فوق نسبتاً مشابه بود و با

از دیگر دالیل تفاوت میهزان آلهودگی در فهرآوردهههای

بررسیهای انجامیافته در ژاپن ( 5درصد) و در لیبی

1
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مطالعه میزان آلودگی ،مقاومت آنتیبیوتیکی ،تولید بیوفیلم و ...

( 1/9درصد) اختالف بیشتری داشت ( Parsonnet et

در مطالعه حاضر با نتایج مطالعات انجامشده در

 .)al., 2008; El-Ghodban, 2006مطالعات انجامگرفته

تهران ) ،(Rahimi et al., 2013تبریز ( Mirzaei et al.,

بر روی جدایههای حاصل از محصوالت لبنی بهویژه در

 )2001و سقز ( )Khalifezadeh et al., 2015همخوانی

مورد جدایههای بومی ایران محدود بوده است

نزدیکی داشت .تفاوت در نوع و شیوه استفاده از

بهطوریکه در مطالعات مشابه  00/29درصد ( Norouzi

آنتیبیوتیكها برای درمانهای دامی و انسانی میتواند از

)Farahmand-Azar et al., 2013( 19/9 ،)et al., 2012

دالیل اختالف نتایج باشد.

و  12درصد ( )Eshraghi et al., 2009از جدایههای

توانایی استافیلوکوکوس اورئوس در تشکیل بیهوفیلم

حاصل از فرآوردههای لبنی سنتی را حاوی ژن TSST-1

به زنده ماندن باکتری در محیط میزبهان کمهك مهیکنهد.

گزارش نمودند که در مقایسه با محصوالت لبنی سنتی

امههروزه بیههوفیلم بهههعنههوان یکههی از دالیههل مههزمنشههدن

در مطالعه حاضر ( 3/91درصد) از میزان باالتری

عفونههتهههای اسههتافیلوکوکی در پزشههکی و دامپزشههکی

برخوردار بودند .گسترده بودن تفاوتها در فراوانی ژن

مطرحشهده اسهت .در تحقیقهات مختلهف در بهدن و در

 TSST-1در مطالعات مختلف ممکن است بهعلت

محهههیط آزمایشهههگاه نشهههان داده شهههده اسهههت کهههه

متفاوت بودن منابع جداسازی در مناطق مختلف،

استافیلوکوکوس اورئوس توانهایی چسهبیدن و نفهوذ بهه

روشهای بررسی و حساسیت آنها ،تعداد نمونهها و

سههلولهههای اپیتلیههال داخههل غههدد پسههتان گههاو را دارد

نوع نمونهها باشد.

( .)Khoramian et al., 2009بررسههی قابلیههت تولیههد

تحقیقات انجام یافته بر روی الگوی مقاومت و

بیوفیلم سویه های استافیلوکوکوس اورئهوس جداسهازی

حساسیت آنتیبیوتیکی استافیلوکوکوس اورئوس

شده در این مطالعه نشان داد که از مجمهوع  39جدایهه،

جداسازی شده از شیر خام و سایر محصوالت لبنی

تشکیل بیوفیلم در  21جدایه ( 18درصد) ضهعیف ،در 0

سنتی در کشورهای مختلف بیانگر آن است که

جدایههه ( 11/19درصههد) متوسههط و در  1جدایههه (2/19

استافیلوکوکوس اورئوس نسبت به آنتیبیوتیكها رفتار

درصد) قوی بود .بررسی های متعددی باههدف ارزیهابی

متفاوتی داشته است ( Appelbaum, 2007; Duran et

قابلیت تولیهد بیهوفیلم در جدایههههای اسهتافیلوکوکوس

al., 2012; Hoerlle and Brandelli, 2009; Udobi et
 .)al., 2013در این بین جدایههای استافیلوکوکوس

اورئوس صهورت پذیرفتهه اسهت ( Stepanovic et al.,

اورئوس عمدتاً به آنتیبیوتیكهای ونکومایسین و
متیسیلین حساسیت نشان دادند ( Rahimi et al.,

 .)2000نتایج ایهن مطالعهات حهاکی از وجهود درجهات
متفاوتی از تولید بیوفیلم در جدایههاسهت ( Periasamy

 .)et al., 2011; Secor et al., 2011در مطالعههه

2013; Schweizer et al., 2013; Molla Abbaszadeh
 )and Haji Sheikhzadeh, 2015که با نتایج مطالعه

جدایههای استافیلوکوکوس اورئوس جداسهازی شهده از

حاضر (مقاومت  51/42و  11/14درصدی بهترتیب به

شیر خهام تهیهه شهده از گهاوداری ههای اطهراف تههران،

ونکومایسین و متیسیلین) در تناقض است .میزان

بهترتیب  48 ،4/4و  43/3درصد جدایهها بهترتیب قهادر

مقاومت به پنیسیلین ،کوتریموکسازول و جنتامایسین

به تولید مقادیر زیاد ،متوسط و کم بیهوفیلم و تنهها 12/2
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درصد از جدایهها در محهیط آزمایشهگاه بیهوفیلم تولیهد

تحت شرایط غیربهداشتی موجب افزایش آلودگی

ننمودند ( )Khoramian et al., 2009و در بررسی انجام

محصوالت لبنی سنتی میگردد .با توجه به وجود عامل

گرفتههه بههر روی  15سههویه اسههتافیلوکوکوس اورئههوس

ژن حدت  TSST-1در جدایهها و همچنین مقاومت

جداسازی شده از افراد سالم در اصفهان 31 ،سهویه (41

آنتیبیوتیکی و وجود فاکتورهای بیماریزایی نظیر تولید

درصد) بههعنهوان سهویه ههای چسهبنده 10 ،سهویه (28

بیوفیلم ،حضور این باکتری در فرآوردههای لبنی

درصد) بهعنوان سویههای چسبنده ضهعیف و  20سهویه

بهخصو

محصوالت سنتی میتواند از دیدگاه

( 33درصد) بهعنهوان سهویهههای غیرچسهبنده گهزارش

بهداشتی مخاطرهآمیز باشد.

گردید ( )Rahimi, 2015که با نتایج مطالعه ما مشهابهت
نداشتند .این اختالفات باتوجه بهه شهرایط جارافیهایی و

سپاسگزاری

محههلهههای نمونهههگیههری و همینههین خصوصههیات و

این مطالعه در قالب پایاننامه کارشناسی ارشد و با

ویژگیهای سویههای در حال گردش در جوامع مختلف

استفاده از امکانات آزمایشگاههای میکروبیولوژی

قابل توجیه میباشد.

دانشکده کشاورزی و مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی

با توجه به آلودگی باالی فرآوردههای لبنی سنتی با

دانشگاه آزاد اسالمی تبریز انجام گرفت.

استافیلوکوکوس اورئوس ،بهنظر میرسد آلودگی شیر
خام و از سوی دیگر تهیه و فرآوری این محصوالت
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Abstract
This study aimed to investigate the prevalence of Staphylococcus aureus in raw milk and traditional
dairy products of West-Azerbaijan Province and also to evaluate the presence of TSST-1 virulence gene,
antibiotic resistance and biofilm formation of the isolates. Using stratified random method, a total of 80
raw milk and traditional dairy products (including traditional cheese, cream and curd) together with 20
nasal swab samples of the dairy products’ manufacturers were collected. S. aureus strains were isolated
and identified by conventional culture methods. Afterwards, the isolates were subjected to PCR analysis
to detect the presence of TSST-1 gene. According to the findings, 35% of the samples were contaminated
by S. aureus. Moreover TSST-1 gene was recognized in 1 cheese and 2 swab samples. Antibiotic
resistance profile revealed that most of S. aureus isolates were resistant towards vancomycin, penicillin,
and methicillin and sensitive towards co-trimoxazole, gentamicin, rifampin, oxacillin, and cephalothin.
Moreover, 2.85%, 17.15%, and 80% of the isolates were capable to form high, moderate and low
amounts of biofilm. High occurrence of S. aureus in milk and dairy products which harbor TSST-1
virulence gene, and the strains that demonstrated resistant to several antibiotics and capable of biofilm
formation, could be considered a health threat to the consumers of these products.
Keywords: Staphylococcus aureus, TSST-1 gene, antibiotic resistance, biofilm, traditional dairy
products
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