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بررسی توزیع ژنهای مولد بیوفیلم در باکتری استافیلوکوکوس ارئوس در شیر خام تعدادی
از کارخانههای لبنی شهر تهران در زمستان 5931
بهاره هندیجانی ،1،3امیر شاکریان ،*1،3ابراهیم رحیمی ،1،3فرحمند

صالحزاده4

 .3دانشآموخته کارشناسیارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی ،گروه بهداشت مواد غذایی ،دانشکده دامپزشکی ،واحد شهرکرد ،دانشگاه
آزاد اسالمی ،شهرکرد ،ایران
 . 3استاد گروه بهداشت مواد غذایی ،دانشکده دامپزشکی ،واحد شهرکرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شهرکرد ،ایران
 .1مرکز تحقیقات تغذیه و محصوالت ارگانیک ،واحد شهرکرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شهرکرد ،ایران
 .4دفتر نظارت بر بهداشت موادغذایی ،سازمان دامپزشکی کشور ،تهران ،ایران
*نویسنده مسئول مکاتبات:

amshakerian@yahoo.com

(دریافت مقاله 66/6/31 :پذیرش نهایی)66/8/13 :

چکیده
ا ستافیلوکوکوس ارئوس بهعنوان یکی از مهمترین عوامل بیماریزا میتواند در شیر و فرآوردههای آن تکثیر نموده و منجر به بیماریزایی در
انسااان گردد .عوامل حدت مختلفی در بیماریزایی این باکتری نقش دارد که یکی از مهمترین آنها قابلیت ایجاد بیوفیلم میباشااد.این باکتری
توانایی تولید پلی ساکاریدها و فاکتورهای پروتئین چ سبیده به سطح را دارد که سبب تولید بیوفیلم میگردد .در این مطالعه بهمنظور برر سی
آلودگی شیرخام شهر تهران به باکتری استافیلوکوکوس ارئوس و توزیع ژنهای مولد بیوفیلم ،تعداد  66نمونه شیرخام از چهار کارخانه بزرگ
شیر در شرایط سترون نمونهبرداری و با روشهای متداول میکروبیولوژی کشت داده شدند و در نهایت با استفاده از روش  PCRمورد ارزیابی
قرار گرفت .بهمنظور ت شخیص تأییدی جدایهها بهعنوان ا ستافیلوکوکوس ارئوس ژن اخت صا صی  nucو برای شنا سایی ژنهای مولد بیوفیلم
 icaA ،clfB،fnbAو  icaDاز پرایمرهای اخت صا صی مربوط به هر ژن ا ستفاده گردید .با توجه به نتایج حا صل از ک شت میکروبی و تأیید آن با
روش مولکولی 4 ،جدایه ( 4/34درصد) بهعنوان استافیلوکوکوس ارئوس شناسایی شدند .ژنهای مولد بیوفیلم  clfB ،fnbAو  icaAدر هر چهار
جدایه ( 333درصد) شناسایی گردید و فقط یک جدایه ( 31درصد) حامل ژن  icaDبود .با توجه به اینکه میزان فراوانی ژنهای مولد بیوفیلم
در سویههای استافیلوکوکوس ارئوس جداشده از شیرخام شهر تهران قابلتوجه میباشد،لذا رعایت اصول بهداشتی بهمنظور کنترل و پیشگیری
از ایجاد بیوفیلم ضروری است.
واژههای کلیدی :ژنهای مولد بیوفیلم ،استافیلوکوکوس ارئوس ،شیرخام ،تهران
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مشاااکالت اصااالی در صااانعت غذا بهحساااا

مقدمه
اساااتافیلوکو ها از باکتریهای مهم در پزشاااکی و

می آی د

(.)Anand et al., 2014

دامپزشکی هستند ( .)Bennett et al., 2003به این معنی

بیوفیلمها از دیدگاه صنایع غذایی ،سیستمهای آبی و

که برخی از اعضای این جنس از شایعترین عوامل ایجاد

صاانایع بسااته بندی از اهمیت زیادی برخوردارند .زیرا

عفونت های پساااتانی در گاو و گوسااافند می باشاااند

حضور آنها بر روی مواد غذایی ،ابزارها و سطوح باع

( .)Dastmalchi et al., 2009اساااتافیلوکوکوس ارئوس

انتقال میکرو های بیماریزا و آلودگی ثانویه میشااود.

ازجمله باکتریهای بیماریزا در انسان به شمار میرود و

عالوه بر این تشاااک یل آن ها در لو له های دسااات گاه

یکی از رایجترین عوامل شاایو مساامومیتهای غذایی

پاسااتوریزاساایون باع

ایجاد اختالل در انتقال حرارت

باکتریایی اسااات .عالوه بر این عامل ایجاد عفونت های

میشود (.)Simoes et al., 2010

ایااجاااد

در ا ستافیلوکوکوس ارئوس ت شکیل بیوفیلم م ستلزم

و مقاوم به درمان

وجود مجمو عه ژن هایی ( )ica ADBCاسااات که با

میبا شند ( .)Miller et al., 2014شیر و فرآوردههای آن

رمزگذاری آنزیمهای دخیل در ساانتز پلی ساااکاریدهای

بهعنوان یک محیط مغذی نقش بسااایار مهمی در انتقال

چسبنده داخل سلولی صورت میگیرد .مطالعات مختلفی

ا نوا م ی کروارگااا نیسااامهااای ب یماااریزا از ج ملااه

در ایران در خصاااوو توزیع ژن های مو لد بیوفیلم در

اسااا تافیلوکوکوس ارئوس به مصااار کن ند گان دارد

باکتری اسااتافیلوکوکوس ارئوس انجام گرفته اساات .در

( .)Anonymous, 2011عواماال حاادت م خ ت ل فی در

م طال عهای که در سااااال  3333بر روی جدا یه های

بی ماریزایی این باکتری نقش دار ند یکی از مهمترین

ا ستافیلوکوکوس ارئوس مقاوم به متی سیلین انجام شد،

فاکتورهای حدت در ساااویههای اساااتافیلوکوکی تولید

 31درصاااد از جدایههای مورد بررسااای واجد ژنهای

بیوفیلم اساااات ( .)Otto, 2008بیوفیلم بااه گروهی از

 icaABبودند .در این گزارش حدود  33در صد جدایهها

میکروارگانی سمها اطالق می شود که به یک سطح جامد

توانایی کمتری برای تشکیل بیوفیلم واجد ژنهای icaA

و به همدیگر چسااابیدهاند و درون یک ماتریکس خارج

بودن د ) .)Eftekhar and Dadaei., 2011در پژوهش

سلولی پلیمری که خود تولید کننده آن هستند محصورند

انجام شااده در شااهر تهران  63جدایه اسااتافیلوکوکوس

( .)Kafil and Mobarez., 2015توانایی ت شکیل بیوفیلم

ارئوس از نمو نه های شااایر خام  1دا مداری در اطرا

گااوارشاااای ،ادراری و باارخاای باااعاا
عفونتهای بیمارستانی بسیار خطرنا

ای جاد م قاو مت این باکتری در برابر تنش های

تهران جمعآوری گرد ید که بهترت یب  38/3درصاااد و

سازی

 36/6درصاااد جدا یه ها دارای ژن های  icaAو icaD

مکانیکی و مواد ضدمیکروبی متداول تأثیر معنیداری بر

به صورت جداگانه بودند و  81/1در صد و  33/6در صد

روی آنها ندا شته و سبب گ سترش آلودگی محیطهای

هر دو ژن را بهصورت همزمان داشتند ( Khoramian et

صااانایع غذایی و متعاقباً آلودگی غذا گشاااته و یکی از

.)al, 2009

با ع

محیطی گردیده بهگونهای که سبب می شود پا

با در نظر گرفتن قدرت بیماریزایی ،پراکندگی وسیع
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این باکتری در محیط و ان سان و همچنین قدرت ت شکیل

آزمونهای بیوشایمیایی ازجمله کاتاالز و کوآگوالز مورد

از این مطالعه برر سی میزان شیو آلودگی

ارزیااابی قرارگرفتنااد .جاادایااههااای مثباات بااه عنوان

شیرهای خام به باکتری استافیلوکوکوس ارئوس در شهر

اساااتافیلوکوکوس ارئوس فرض گردیده و تا زمان انجام

تهران ،قابلیت ایجاد بیوفیلم ازنقطه نظر داشاااتن ژنهای

آزمااایشهااای مولکولی در محیط Tryptic soy broth

مولد آن و توزیع این ژنها در ساااویههای جداشاااده از

( )Merck, Germanyحاوی  31درصااد گلیساارول در

نمونههای مزبور میباشد.

دمای  -33درجه سلسیوس نگهداری گردید.

بیوفیلم هد

 -استخراج DNA

مواد و روشها

هر یک از پرگنه های خالص شاااده به  3میلیلیتر

 -روش نمونهگیری

نوترینت براث ( )Merck, Germanyانتقال داده شااد و

در این مطالعه تو صیفی آزمای شگاهی تعداد  66نمونه

 38تا 34سااااعت در دمای  13در جه سااالسااایوس

به تفکیک  31 ،31 ،31و 34نمونه از شیرهای خام چهار

گرمخانهگذاری شد .بعد از خروج از گرمخانه به خوبی

کارخانه بزرگ شیر در شهر تهران تهیه گردید .نمونهها

یکنواخت گردید .به موازات آن بهمنظور کنترل منفی از

 13میلیلیتری

عاری از نوکلئاز اسااتفاده گردید .اسااتخراج DNA

از محل دریافت شاایر بهوساایله ساارن

آ

ساااترون به صاااورتیکه دامداریها تکراری نباشاااد در

بهروش کیت صورت پذیرفت .در این پژوهش از کیت

زمساااتااان  3161جمعآوری و در مجاااورت یب بااه

استخراج آلمانی ( )Roche, Germanyاستفاده گردید و

آزمایشاااگاه میکروبیولوژی مواد غذایی مربوط به مرکز

عمل اسااتخراج مطابب با دسااتورالعمل آن بهشاارح لیل

ت شخیص آزمای شگاهی سازمان دامپز شکی ک شور انتقال

انجام شد.

داده شد.

 333میکرولیتر از هر نمونه به میکروتیو

 -جداسازی استافیلوکوکوس ارئوس

بهمنظور ترغیب رشاااد این باکتری  3میلیلیتر از هر
یک از نمو نه های ا خذ شاااده را به  6میلیلیتر محیط
ک شت  )Merck, Germany( BHIافزوده و بهمدت 48
ساعت در  13درجه سل سیوس گرمخانهگذاری گردید.
سااپس بر روی محیط کشاات برد پارکر آگار ( Merck,

 )Germanyبه همراه سو سپان سیون زرده تخممرغ همراه
با تلوریت پتاسیم افزوده شده با استفاده از روش سطحی
کشات داده شاد و در  13درجه سالسایوس بهمدت 48
ساعت مجدداً گرمخانهگذاری گردید .پس از این مرحله
پرگنه های سااایاه رن

با هاله شااافا

بهمنظور انجام

 3سی سی

منتقل و بهمدت  1دقیقه در  1333x gدر ساااانتریفیوژ
یخچااالدار ( )sigma, Germanyبااا دمااای  4درجااه
سلسیوس قرار داده شد .سپس مایع رویی جدا گردید و
رساااو

باقی مانده با محلول  BPSاساااتریل به حالت

مخلوط درآورده شاااد و بهمیزان  1میکرولیتر لیزوزیم به
هر میکروتیو

ا ضافه و مجدداً هم زده شد .سپس در

دساااتگاه ترمومیکساااچر ( )Eppendorf, Germanyدر
دمای  13درجه ساالساایوس بهمدت  31دقیقه قرار داده
شااد .ابتدا  333میکرولیتر  Binding bufferو پروتئین
کیناز بهمیزان  43میکرولیتر به هر نمونه افزوده و هموژن
گردید .سپس بهمدت  33دقیقه در  33درجه سل سیوس
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میکروتیو

قرار داده شد.
در مرحله بعد  333میکرولیتر ایزوپروپانول اضاااافه
نموده و هموژن گرد ید .هر نمو نه در یک فیلتر تیو
قرار داده شاااد و در یک کالکشااان تیو

قرار گرفت و

بهدست آمده است.

 -اندازهگیری غلظت و خلوص

DNA

پس از اسااتخراج  DNAبهمنظور اطمینان از صااحت
کار انجام گرفته با اسااتفاده از دسااتگاه نانودرا

3333

بهمدت  3دقیقه در  8333x gسانتریفیوژ گردید .سپس

ورژن  1883غلظت و خلوو آن اندازهگیری گردید.

 133میکرولیتر از  Inhibitor removal bufferبه فیلتر

 -آزمون  PCRبهمنظور شناسایی ژن ترمونوکلئاز ( )nucو

تیو

افزوده و م جدداً به مدت  3دقی قه در 1333x g

توزیع ژنهای مولد بیوفیلم

بهمنظور تشاااخیص تأییدی جدایه های مشاااکو

سانتریفیوژ گردید .در مرحله ش ست شو به هر فیلتر تیو
 133میکرولیتر بافر واش ا ضافه نموده و بهمدت  3دقیقه

اسااتافیلوکوکوس آرئوس از نظر تکثیر ژن ترمونوکلئاز و

در  8333x gسانتریفیوژ گردید و پس از آن فیلتر تیو

همچنین بررسااای توزیع ژن های مولد بیوفیلم از روش

جدید قرار داده شد و بهمدت 3

 PCRاساااتفاااده گردیااد .واکنش  PCRدر حجم 31

دقیقه در  8333 x gسانتریفیوژ گردید تا عمل ش ست شو

میکرولیتر مطابب با جدول لیل صاااورت پذیرفت .برای

بهطور کا مل ان جام پذیرد و به مدت  31ثان یه در x g

عاری از نوکلئاز و از  DNAاستخراج

در یک کالک شن تیو

کنترل منفی از آ

قرار

شاااده از ساااویه لیوفیلیزه اساااتافیلوکوکوس ارئوس(

داده و  333میکرولیتر محلول ر هاسااااازی ( Elution

 )ATCC33592تهیه شااده از مرکز ملی تشااخیصهای

 )bufferبا دمای  33درجه ساالساایوس اضااافه گردید و

آزمای شگاهی سازمان دامپز شکی ک شور بهعنوان کنترل

به مدت  3دقیقه در  8333x gقرار داده شاااد .در این

مثبت استفاده شد.

 31333قرار داده شد .فیلترتیو

مرحله فیلتر تیو

را در میکروتیو

را خارج نموده و ژن خالص شده در

جدول ( -)3توالی پرایمرهای مورد ا ستفاده در واکنش  PCRبهمنظور برر سی توزیع ژنهای مولد بیوفیلم باکتری ا ستافیلوکوکوس ارئوس جدا شده از شیر
خام در شهر تهران
نام ژن

دمای اتصال

اندازه محصول

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

11

368

Rohde et al., 2001

clfB

ʹ5ʹ-ACATCAGTAATAGTAGGGGCAAC-3
5ʹ-TTCGCACTGTTTGTGTTTGCAC-3

11

331

Tristan et al., 2003

icaA

ʹ5-ACACTTGCTGGCGCAGTCAA-3
ʹ5’-TCTGGAACCAACATCCAACA-3

fnbA

ʹ5ʹ-CATAAATTGGGAGCAGCATCA-3
ʹ5ʹ- ATCAGCAGCTGAATTCCCATT-3

icaD

nuc

05

توالی پرایمر

ʹ5ʹ-GCGATTGATTGATGGTGATACGGTT-3
ʹ5ʹ-AGCCAAGCCTTGACGAACTAAAGC-3

11
11

منابع

388

Rohde et al., 2001

338

Vancraeynest et al., 2004

Brakstad et al., 1992

11
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واکنش  PCRبرای رد یابی ژن های فوق در حجم ن هایی

آزمون تأییدی مولکولی از نظر داشاااتن ژن ترمونوکلئاز

 31میکرولیتر شااااا مل  3/31میکرولیتر آنزیم Taq DNA

اختصاصی گونه استافیلوکوکوس ارئوس 4 ،نمونه معادل

3/1 ،Polymeraseمیکرولیتر بافر 3 ،33Xمیکرولیتر از هر

 4/34درصاااد از نقطه نظر آلودگی به باکتری مورد نظر

کدام از پرایمرها 3 ،میکرولیتر  3 ،dNTPمیلی مول MgCl2

و  3میکرولیتر  DNAو  36/31میکرولیتر  D.W.الگو و با
برنامه حرارتی  3سیکل  61درجه سلسیوس بهمدت  1دقیقه،
 13سیکل تکراری  61درجه سل سیوس بهمدت  43ثانیه11 ،
درجه ساالساایوس بهمدت  13ثانیه 33 ،درجه ساالساایوس
بهمدت  43ثانیه و یک ساایکل نهایی  33درجه ساالساایوس
بهمدت  1دقیقه انجام گرفت .الکتروفورز محصااوالت PCR

مث بت گزارش گرد ید .در م طال عه حاضااار هر یک از
ژنهای مولد بیوفیلم شامل  fnbA ،icaD ،icaAو  clfBبا
ا ستفاده از پرایمرهای اخت صا صی و با روش  PCRمورد
آنالیز قرار گرفتند .در هر چهار ساااویه جدا شاااده از
نمو نه های شااایر خام ژن های  fnbA ،icaAو  clfBبا
فراوانی ( 333درصد) مشاهده گردید و ژن  icaDدر یک

روی ژل آگارز  3درصاااد واجد محلول رنگی DNA safe

سویه با فراوانی ( 31در صد) یافت شد .نتایج بهد ست

 )Cinagen, Iran( stainدر ح ضور مارکر  333جفت بازی

آمده نشان میدهد  31درصد نمونهها واجد هر چهار ژن

با ولتاژ ثابت  333ولت به مدت  33دقیقه انجام گرفت .ژل

مورد بررسااای بهطور همزمان هساااتند .غلظت DNA

مورد نظر با د ستگاه ترانس لومیناتور  UVمورد برر سی قرار

اساااتخراج شاااده در این پژوهش بهطور میانگین 133

گرفت.

نااانوگرم بر میکرولیتر و خلوو آن بااهطور میااانگین
3/63می باشاااد .این میزان از خلوو بیانگر انجام دقیب

یافتهها
از مجمو  66نمونه شااایر خام جمعآوری شاااده بر

کار و استخراج مناسب  DNAمیباشد.

اساااس روش کشاات ،آزمونهای بیوشاایمیایی و انجام

شکل( -)3ژل الکتروفورز محصول  PCRژن ترمونوکلئاز ( )nucمنظور شناسایی ژنوتیپی ایزولههای مشکو به
استافیلوکوکوس ارئوس در شیر خام تهران .ستون  :3ن شانگر  ،DNAستون  3-4ایزولههای مثبت ،ستون  1و 6
کنترل مثبت استافیلوکوکوس ارئوس  ،ATCC33592ستون  3و  8کنترل منفی
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شااکل( -)3ژل الکتروفورز محصااول  PCRمربوط به شااناسااایی ژن  icaAو ژن  fnbAدر باکتری
استافیلوکوکوس ارئوس در شیر خام تهران.

ستون  :3ن شانگر  ،DNAستون  3-4ایزولههای مثبت ،ستون  1و  6کنترل مثبت ا ستافیلوکوکوس
ارئوس  ،ATCC33592ستون  3و  8کنترل منفی

شاااکل( -)1ژل الکتروفورز محصاااول  PCRمربوط به شاااناساااایی ژن icaDو  clfBدر باکتری
استافیلوکوکوس ارئوس در شیر خام تهران.

ستون  :3ن شانگر  ،DNAستون  3-4ایزولههای مثبت ،ستون  1و  6کنترل مثبت ا ستافیلوکوکوس
ارئوس  ،ATCC33592ستون  3و  8کنترل منفی

بحث و نتیجهگیری

عوامل ایجاد عفونت های پساااتانی در گاو و گوسااافند

اسااتافیلوکو ها یک پاتوژن مشااتر بین انسااان و

میبا شند ( .)Dastmalchi et al., 2009د سته و سیعی از

گونههای مختلف دامی ه ستند (.)O’Neill et al., 2007

میکروارگانیساامهای بیماریزا میتوانند با تولید بیوفیلم،

به این معنی که برخی از اعضای این جنس از شایعترین

منبع مهمی برای گساااترش عوا مل عفو نتزا در روی
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سطوح مورد تماس با انوا مواد غذایی باشند که در این

نشاااان داده شاااد که  38/36درصاااد از ساااویه های

میان اسااتافیلوکوکوس ارئوس بهعنوان یکی از مهمترین

ا ستافیلوکوکوسارئوس

جدا شده دارای ژنهای  icaAو

عوا مل بی ماریزا میتوا ند در شااایر و فرآورده های آن

 icaDبودهاند ( .)Tarek et al., 2010در پژوه شی دیگر

تکثیر پیدا کرده و منجر به بیماریزایی در ان سان گردد و

در ساااال  3331گزارش گرد ید که از م یان  11جدا یه

از ساااوی دیگر میتوا ند از طریب تول ید بیوفیلم نقش

ا ستافیلوکوکوس ارئوس حا صله از ورم پ ستانی همگی

مهمی در ایجاد بیماری مزمن ورم پسااتان گاوی داشااته

دارای ژن های لوکوس

باشد (.)Aarnisalo et al., 2007

 .)2003در مطالعهای در سال  3336مشخص شد که 31

 icaبودند ( Vasudevan et al.,

نتایج این پژوهش ن شان میدهد شیو آلودگی شیر

جدایه از  16جدایه استافیلوکوکوس ارئوس جداشده از

خام در شااهر تهران به باکتری اسااتافیلوکوکوس ارئوس

ورم پساااتان دارای هر دو ژن  icaAو  icaDبودند و 36

 4/34درصااااد بوده و ژن های  fnbA ،icaAو  clfBبا

جدایه دارای ژن  icaAو  18جدایه بهترتیب دارای ژن

فراوانی ( 333درصاااد) و ژن  icaDدر یک ساااویه با

 icaDبود ند ( .)Ciftci et al., 2009با تو جه به ن تایج

فراوانی ( 31درصد) یافت شد .در مطالعهای که در ایران

حاصاال از مطالعه حاضاار در شااهر تهران  31درصااد

در شهر سنندج در سال  3334بر روی  333نمونه شیر

نمونهها هر دو ژن مورد نظر را همزمان داشاااتهاند که با

خام انجام گرفت  46نمونه (43/81درصااد) از نقطه نظر

نتیجه مطالعه حاضر تطابب دارد .در مطالعه انجام شده در

آلودگی به اسااتافیلوکوکوس ارئوس مثبت گزارش ش اده

سااال  3336در برزیل از مجمو  333اسااتافیلوکوکوس

اسااات .در این مطالعه فراوانی هر یک از ژن های عامل

ارئوس بهدسااات آمده از گاوهای ورم پساااتانی فراوانی

حدت مولد بیوفیلم شاااامل  icaD ،clfB،fnbAو icaA

ژنهای  icaAو  86/6 ،icaDدرصااد و فراوانی ژنهای

بهترتیب (66/18درصااد) 13/6( ،fnbAدرصااد) ،clfaB

 clfAو  fnbAو  bapبهترتیب  33/3 ،33و  31/4در صد

( 18/33در صد)  icaDو ( 16/38در صد)  icaAگزارش

میباشد ( .)Özkan and Cemil., 2016در کشور هند در

شااد ( .)Shojaei et al, 2014در مطالعهای که در سااال

پژوهش ان جام شااااده در سااااال  ،3333از بین 333

 3331در یکی از کارخانههای شیر ا ستان ا صفهان انجام

استافیلوکوکوس ارئوس جدا شده از گاوهای دارای ورم

شاااد نتایج حاکی از آن اسااات که غالبترین جنس

پسااتان فقط  16مورد ( )11/3درصااد هر دو ژن  icaAو

باکتریایی در شااایر خام این کار خا نه استافیلوکوکوس

 icaDرا همزمان دا شتند (.)Dhanawade et al., 2010

با فراوانی  36در صد میبا شد ( Saleheh Vaezi

در مطالعهای دیگر در سال  3333از  33سویه جدا شده

 .)et al., 2015در پژوهش انجام شده در برزیل در سال

اساااتافیلوکوکوس ارئوس از مجمو  133نمونه همگی

 3333از  338نمونه شااایر خام تهیه شاااده از گاو و 13

دارای ژن  icaAبودند و هیچ کدام از نمونه ها حامل ژن

نمونه شاایر خام تهیه شااده از تانک شاایر  38مورد (3/1

 icaDنبودند .این در حالی ا ست که از نظر وجود icaA

درصد) آلوده به استافیلوکوکوس ارئوس گزارش نمودند

در کلیه ساااویههای جدا شاااده با نتایج مطالعه حاضااار

( .)Helena et al., 2010در سال  3333در یک پژوهش

همخوانیداشاااته اسااات ( .)Grinholc et al., 2007در

ارئوس
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پژوهش سال  3333در برزیل  81سویه استافیلوکوکوس

مناااطب جغرافیااایی مختلف ،محاال نمونااه برداری،

ارئوس جدا شااده از گاوهای ورم پسااتانی از نظر وجود

خصااوصاایات ژنتیکی ایزولهها ،شاارایط و نحوه انجام

هفت ژن حدت بررسااای و گزارش شاااد که ژنوتیپ

آزمایش ،و ضعیت بهدا شتی محل جمعآوری نمونهها و

باکتریهای جمع شده از مناطب مختلف ،متفاوت بوده و

ا ستفاده از ضدعفونی کنندهها با شد .همچنین در برخی

الگوی معمول مشاااهده نگردید .ممکن اساات اختال

مطالعات رابطه معکوس بین حضااور ژن  bapو ژنهای

نتایج مطالعه حاضاار با برخی مطالعههای دیگر ناشاای از

 icaAو  icaDدر باااکتری اساااتااافیلوکوکوس ارئوس

همین مساائله باشااد .همچنین این پژوهشااگران عنوان

مشاااهده گردیده اساات ( .)Piotrz et al., 2012ممکن

نمودند که قدرت باکتری اساااتافیلوکوکوس ارئوس در

اساات در مطالعه حاضاار نیز عدم مشاااهده ژن  icaDدر

ای جاد عفو نت ممکن اساااات بهدل یل ب یان مت فاوت

اکثر نمونهها مربوط به ح ضور ژن  bapبا شد .در نهایت

فاکتور های حدت در ایزو له های مختلف باشااااد

نتیجهگیری میشاااود که انجام روش واکنش زنجیرهای

(.)Raphael et al., 2012

پلیمراز ( )PCRبرای شنا سایی ژنهای چندگانه بیوفیلم

میزان شیو پایین آلودگی شیر خام تهران ن سبت به
سایر مناطب میتواند بهدلیل رعایت ا صول بهدا شت در

حا صل از باکتری ا ستافیلوکوکوس ارئوس در شیر خام
بسیار کاربردی و دقیب میباشد.

دامداریها ،سااطح باالی سااالمت دامها ،کنترل بهموقع
بیماریهای دام ،تمیز بودن ظرو

جمعآوری شاایرخام،

رعایت مناساااب بهداشااات فردی کارکنان دامداریها،
شرایط منا سب حملونقل و انجام صحیح نمونهبرداری
و آزمایش باشاااد .در خصاااوو توزیع ژن های مولد

سپاسگزاری
نوی سندگان مراتب تقدیر و ت شکر خود را از ریا ست
و کارکنان مرکز تشاااخیص آزمایشاااگاهی ساااازمان
دامپزشکی کشور و مدیران عامل و کارکنان کارخانههای

بیوفیلم ن تایج م طال عه حاضااار با برخی از م طال عات

شیر پاستوریزه تهران اعالم میدارند.

بهطورکلی میتوان اظهار داشت ژنوتیپ مختلف بهدست

تعارض منافع

همخوانی داشاااته و با برخی دیگر هم ساااو نباشاااد.
آمده از ژنهای مولد بیوفیلم در پژوهشهای انجام شده
ممکن اسااات به دلیل خواساااتگاههای مختلف باکتری،
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Abstract
Staphylococcus aureus is one of the most important virulence factors in milk and dairy products that may
cause of several disease in human. Several virulence factors are involved in its ability to cause disease that
one of the most important of them is the ability of the bacterium to produce biofilm. These bacteria are
capable of producing polysaccharides and proteinaceous substances attached to the surfaces that leads to
biofilm formation. In this study to assess the presence of S.aureus and distribution of genes encoding
biofilm formation in the raw milk from Tehran city, a total of 99 raw milk samples was obtained from 4
big milk plants in the sterile conditions and assessed by conventional microbiological culturing methods
and confirmed by PCR assayed. For this, nuc gene was used as the specific target sequence to detect
S.aureus to identify the presence of fnbA, clfB, icaA, icaD genes which encode biofilm formation, the
specific primers of every gene were exploited. Based on results of microbiological culturing and after
confirming them with molecular ways, 4 isolates were detected as s.aureus (4.04%). The genes encoding
biofilm formation, fnbA, cltB, & icaD were identified in all 4 isolates (100 %) and only one isolate (25%)
contained icaD gene. Because the frequency of biofilm encoding genes separated from raw milk samples
of Tehran city is considerable implementing hygienic principles is essential to control and preventing
biofilm formation.
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