مقاله تحقیقی

مجلة دانشگاه علوم پزشكی بابل
دوره هجدهم ،شماره  ،21آذر  ،2931صفحه 12-91

شناسايي ژن هاي انتروتوکسین استافیلوکوکوس اورئوس با استفاده Multiplex PCR
*1

المیرا ولیزاده ( ،2)MScکیومرث امینی ()PhD

-1دانشکده کشاورزی ،واحد ساوه ،دانشگاه آزاد اسالمی ساوه
-2گروه میکروبیولوژی ،دانشکده کشاورزی ،واحد ساوه ،دانشگاه آزاد اسالمی
دریافت ،31/1/12 :اصالح ،31/1/2 :پذیرش31/2/2 :

خالصه
سابقه و هدف :استافیلوکوکوس اورئوس یكی از مهمترین عوامل مسمومیت غذایی در جهان می باشد .در تحقیقات مختلف مشخص گردیده است که  21-21درصد سویه هاي
استافیلوکوکوس که از منابع مختلف جدا می شود قادر به تولید انتروتوکسین می باشند که فاکتور اصلی مسمومیت می باشند .هدف از تحقیق حاضر شناسایی ژنهاي انتروتوکسین
نظیر )sea ،seb،seg ،sec ،sed ،see ،femA( :در استافیلوکوکوس اورئوس که با استفاده از روش  PCRچندگانه اي تایید شدند ،می باشد.
مواد و روشها :در این تحقیق  26نمونه استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از عفونتهاي چرکی ترشحدار ،پوستی و داراي عالئم مسمومیت :اسهال و استفراغ در انسان ،تولید
انتروتوکسین مورد بررسی قرار گرفتند .پس از استخراج ژنومی سویه هاي ایزوله شده واکنش  PCRچندگانه اي براي ژنهاي انتروتوکسین به کمك پرایمرهاي اختصاصی انجام
شد.
یافتهها :در مجموع %16 ،استافیلوکوکوس اورئوس جداشده حاوي یك یا چند ژن انتروتوکسین بودند .فراوانترین ژن  )%96( seaبود و به دنبال آن به ترتیب see ،)%26( sed
( ،)%2/2( sec ،)%1/9شناسایی شدند.
نتیجه گیري :مشخص شد که سویه هاي استافیلوکوکوس اورئوس تولید کننده انتروتوکسین با توجه به اینكه در ایجاد حدّت بیماري عالوه بر ژن هاي فوق ،سایر ژن هاي دیگر
نظیر  TSST-1دخالت دارند .به طور کلی حضور استافیلوکوکوس اورئوس در نمونههاي بالینی انسانی ،بویژه سویههاي انتروتوکسیژنیك ،می تواند یك خطر بالقوه براي سالمتی
محسوب شود.

واژههاي کلیدي :استافیلوکوکوس اورئوس ،ژن انتروتوکسین ،واکنش زنجیره اي پلیمراز چندگانه ،مسمومیت غذایی.

مقدمه
در طول دهه گذشته وقوع بیماريهاي میكروبی ناشی از مواد غذایی نه تنها

استافیلوکوکی شامل ،انواعR, Q, P, O, N, M, L,K, J, I, H, G, E, :

در کشورهاي در حال توسعه با فقر بهداشتی بلكه در کشورهاي توسعه یافته با

 D, C, B, Aو ژن هاي مرتبط با آنها (،sem ،sen ،seo ،sep ،seq،ser

استاندارد باالي بهداشتی نیز رو به افزایش بوده است ( .)2در این ارتباط،

 )sea ،seb،sec،sed ،see ،seg ،seh ،sei ،sej ،sek،selمی باشند (.)2

گزارشهاي متعددي از بیماريهاي ناشی از مواد غذایی آلوده به پاتوژنهاي غذایی

مقدار انتروتوکسین مورد نیاز براي ایجاد عالیم مسمومیت غذایی بسیار کم است،

وجود دارد که شامل عفونت ها و مسمویت هاي باکتریایی غذایی ناشی از

بنابراین روش هاي حساس براي تشخیص انتروتوکسین هاي استافیلوکوکی حتی

سالمونال ،استافیلوکوکوس ارئوس ،شیگال ،لیستریا مونو سیتوژنز می باشد ،که در

در مقادیر کم مورد نیاز است،امروزه از روشهاي تشخیص مولكولی مانند PCR

بین باکتري هاي پاتوژن غذایی ،استافیلوکوکوس اورئوس از اهمیت بسزایی بر

و  Multiplex PCRبراي شناسایی ژنهاي انتروتوکسینهاي استافیلوکوکی

خوردار است ( .)1طبق گزارش  Casmanو همكاران در سال  2322میزان تنوع

استفاده میشود ولی در روشهاي تشخیص مولكولی ،نیازي به آنتی ژن نبوده و

در قدرت انتروتوکسین زایی سویههاي استافیلوکوکی جدا شده از منابع کلینیكی

حتی در صورت نبود توکسین یا میزان کم توکسین ،ژن ها قابل ردیابی هستند

حدود  22درصد و در مورد سویه هاي غیر کلینیكی حدود  92درصد گزارش

( .)2میزان ژن هاي انتروتوکسین برحسب این که منشأ باکتري حیوان ،انسان،

گردید( .)9جنس استافیلوکوکوك متعلق به خانواده میكروکوکاسه بوده و گرم

عفونت ها ،غذا یا محیط باشد ،متفاوت است (3و .)1در این مطالعه ،شناسایی

مثبت ،غیرمتحرك ،فاقد اسپور وهوازي بی هوازي اختیاري است .چهار گونه مهم

سویههاي استافیلوکوکوس اورئوس واجد ژن کدکننده انتروتوکسین هاي J, I,

از نظر بالینی :استافیلوکوك اورئوس (طالیی) ،استافیلوکوك اپیدرمیدیس،

 H, G, B, Aاز انسان با استفاده از تكنیك  Multiplex PCRانجام شد.

استافیلوکوك ساپروفتیكوس و استافیلوکوك لوگدوننسیس( .)2در این جنس عامل

شناسایی مولكولی ژنهاي ()femA ,see ,sed ,sec ,seg ,seb ,sea

مسمومیتهاي غذایی ،زخمهاي پوستی ،دمل و برخی سبب عفونتهاي بیمارستانی

استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از نمونههاي بالینی انسانی بوسیله Multiplex

بسیار خطرناك و گاهاً مقاوم به درمان وجود دارد (2و .)1انتروتوکسین هاي

 PCRصورت گرفته است.

 این مقاله حاصل پایان نامه المیرا ولیزاده دانشجوي کارشناسی ارشد میكروبیولوژي دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه می باشد.
*مسئول مقاله :دکتر کیومرث امینی
آدرس :ساوه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه ،دانشكده کشاورزي ،گروه میكروبیولوژي .تلفن612-21299921:

E-mail: kamini@iau-saveh.ac.ir
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مواد و روشها
در این تحقیق تعداد  26مورد استافیلوکوکوس اورئوس براي انجام این

خشك گردید .در پایان DNA ،خشك شعده در  16میكرولیتعر آب دیعونیزه حعل
گردید .براي آگاهی از کیفیت و کمیت استخراج  1 ،DNAمیكرولیتعر از DNA

مطالعه در نظر گرفته شد و در آزمایشگاه میكروبیولوژي نگهداري گردید.

حععل شععده در  16میكرولیتععر آب دیععونیزه ،بععا اسععتفاده از ژل آگععارز یععك درصععد

آزمایشات میكروبی :نمونههاي در آزمایشگاه در زیر هود و کنار شععله بعا رعایعت

الكتروفورز گردید و در همة نمونه ها  DNAژنعومی بعا کیفیعت و غلظعت خعوب

اصول استریل بودن ،در محیط آگار خون دار (مرك.آلمان) حاوي  %1خون گوسفند

مشاهده شد (.)21

کشت داده شد و به مدت  21سعاعت در دمعاي  92˚Cگرمخانعه گعذاري شعدند.

ارزیابی  DNAاستخراج شده :براي ارزیابی و تایید استخراج  DNAاز ژل آگارز

تعیین هویت باکتري هاي رشعد کعرده ،پعس از انتقعال آن هعا بعه محعیط کشعت

 2درصد استفاده شد .بدین ترتیب که نمونه هاي استخراج شده به نسبت  2به  2با

نوترینت آگار از روش هاي استاندارد میكروب شناسی شامل رنگ آمیعزي گعرم،

بافر بار گعذاري مخلعوط و در چاهعك هعاي ژل بارگعذاري شعدند .پعس از اتمعام

بررسی تولید کاتاالز و کوآگوالز ،رشد در محیط  DNaseو مانیتول سعالت آگعار

الكتروفورز ،ژل مورد نظر توسط اتیدیوم بروماید رنگ آمیعزي و نوارهعاي DNA

استفاده شد(.)26

در همة نمونهها با استفاده از نور  UVمشاهده و عكسبرداري انجام گرفت.

تست کواگوالز :این آزمایش بعراي تشعخیص افتراقعی اسعتافیلوکوكهعا اسعتفاده

آزمون  :M-PCRدر این پعژوهش بعراي شناسعایی وجعود  2ژن انتروتوکسعین

می شود .تست کواگوالز به دو روش روي الم و لوله اي انجعام معی شعود و روش

( )femA ,see ,sed ,sec ,seb ,seaدرجدایههاي استافیلوکوکوس اورئوس

لوله اي دقیقتر است .کواگوالز متصل بعه دیعواره سعلولی اسعتافیلوکوك ،مسعتقیماً

مورد آزمایش ،از تكنیك  PCRچندگانهاي اسعتفاده شعد (جعدول  .)2پرایمرهعا از

فیبرینعوژن را بععه فیبعرین غیععر محلعول تبععدیل مععی کنعد و باعع معی شععود تععا

شععرکت تكععاپو زیسععت (تهران.ایععران) تهیععه شععدند .از سععوش هععاي رفععرانس

استافیلوکوك لخته شود .کواگوالز آزاد بیشتر به روش لوله اي و کواگعوالز متصعل

اسعععتافیلوکوکوس اورئعععوس 33591 ،ATCC 29213 ،ATCC 25923

بیشتر به صورت روي الم انجام می شود(.)22

 ATCCبه عنوان نمونه کنترل و استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس به عنوان کنترل

تخمیر قند مانیتول :هرچند استافیلوکوكها قندهاي مختلفی مانند ساکاروز ،گلوکز،

منفی در این مطالعه استفاده شد.

ریبولوز ،الکتوز و غیره را تخمیر میکنند ولی بررسی تخمیر قند مانیتول به وسعیله
جدول .2مشخصات پرایمرهاي مورد استفاده در  PCRچندگانهاي

این باکتري داراي اهمیت ویژه اي است .زیرا فقط انواع پاتوژن اسعتافیلوکوك ایعن
قند را تخمیر می کنند .براي انجام این آزمایش نیاز به محیط مانیتول سعالت آگعار

طول محصول

می باشد .در این محیط غلظت باالي نمك ( )%2/1رشد اکثعر سعوش هعاي گعرم

)PCR (bp

منفی و گرم مثبت بجز استافیلوکوك اورئوس را مهار می کند .بعا شكسعتن پپتعون
موجود در محیط کلنی هاي قرمز رنگ با هاله اي ارغوانی – قرمز ایجاد می کنند.
کلنی هاي مورد نظر را روي محیط مانیتول سالت آگار تلقیح کرده و به مدت -21
 12ساعت درحرارت  91 ºCانكوبه می نماییم .کلنی هاي اسعتافیلوکوك اورئعوس
زرد رنگ بوده و توسط هاله زردي احاطه می شود.
استخراج  :DNAچند کلونی خالص استافیلوکوکوس اورئوس از محعیط نوترینعت
آگار به لوله حاوي  1میلی لیتر محیط  BHIبراث تلقیح و به مدت  12سعاعت در
 92درجه سانتی گراد گرمخانه گذاري شد .سعپس  2میلعی لیتعر از محعیط BHI
براث در میكروتیوب  2/1میلی لیتري اسعتریل ریختعه شعد و در دور  9166gبعه
مدت  26دقیقه سانتریفیوژ شد .در مرحله بعد مایع رویی میكروتیوب کامالً تخلیه
و  166میكرولیتر بافر لیزکننده به آن اضافه گردیده و در دماي  21درجه در داخعل
بن ماري به مدت  96دقیقه انكوبه گردید .پس از این مرحلعه ،ویعال هعاي حعاوي

261bp
222 bp
212 bp
121 bp
163 bp
291 bp

توالی پرایمر

نام پرایمر

GGTTATCAATGTGCGGGTGG

SEA-f

CGGCACTTTTTTCTCTTCGG

SEA-r

GTATGGTGGTGTAACTGAGC

SEB-f

CCAAATAGTGACGAGTTAGG

SEB-r

AGATGAAGTAGTTGATGTGTATGG

SEC-1

CACACTTTTAGAATCAACCG

SEC-2

CCAATAATAGGAGAAAATAAAAG

SED-f

ATTGGTATTTTTTTTCGTTC

SED-r

AGGTTTTTTCACAGGTCATCC

SEE-1

CTTTTTTTTCTTCGGTCAATC

SEE-2

AAAAAAGCACATAACAAGCG

femA-1

GATAAAGAAGAAACCAGCAG

femA-2

ژن هدف
sea

seb

sec

sed

see

femA

سععلولهععاي لیععز شععده را در دور  21666gبععه مععدت  1دقیقععه در دمععاي 2 ˚C
سانتریفیوژ کرده و فاز رویی را به میكروتیوپ  2/1میلی لیتري جدید و تمیز انتقعال

آمادهسازي پرایمرها :در این تكنیك شش جفت پرایمر جهت تكثیعر هعر کعدام از

داده و هم حجم آن کلروفرم -ایزوآمیل الكل با نسعبت هعاي  2:12بعه آن اضعافه

ژنهاي انتروتوکسین موجود در ژنوم استافیلوکوکوس اورئوس از شرکت تكاپو تهیعه

شد .این مجموعه به آرامی تكان داده شد .سپس دو فعاز تشعكیل شعده در مرحلعة

و براي انجام کار در اختیار آزمایشگاه قرار گرفت .پرایمرها بصوت لیوفیلیزه بعوده و

قبل با استفاده از سانتریفیوژ در دور  21666 gبه مدت  1دقیقه در دمعاي  2درجعة

قبل از استفاده طبق دستورالعمل شرکت سازنده به شرح زیر مراحل آمادهسازي هر

سانتی گراد ،جداسازي و با برداشتن الیة رویی و انتقال به میكروتیعوپ  2/1میلعی

کدام از آنها انجام گرفت.

لیتري دیگر 6/1 ،میكرولیتر  RNAaseبه آن اضافه گردید و به مدت  96دقیقعه

تكثیر  DNAبوسیله  :PCRآزمون  PCRچندگانهاي براي شناسایی شش ژن

در دماي 92 ˚Cدر بن ماري قرار گرفت .بعد از  96دقیقه ،ویعال هعا را برداشعته و

انتروتوکسین با استفاده از شش زوج پرایمر (جدول )2در یك دستگاه ترمال

هم حجم آنها ایزوپروپانول اضافه شد و به مدت  96دقیقه در دماي  -16˚Cقعرار

سایكلرمدل ( )Eppendorfانجام شد.براي انجام این واکنش  1/1میكرولیتر

داده شد .سپس با سانتریفیوژ در دور  22666 gبه مدت  26دقیقه DNA ،رسوب

بافر  2 ،)26x( PCRمیكرولیتر از مخلوط دزاکسی نوکلئوتیدهاي تري فسفات

و مایع رویی تخلیه و میكروتیعوپ حعاوي  DNAوارونعه شعده و در دمعاي اتعاق

) 2 ،(dNTPمیكرولیتر از از نمك ( 6/1 ،)Mgcl2میكروموالر از هر یك از
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جفت پرایمرهاي مربوطه 2 ،میكرولیتر از آنزیم  Taq DNA Polymeraseو
 2میكرولیتر از  DNAالگو با یكدیگر مخلوط و حجم نهایی توسط آب بار تقطیر
به  11میكرولیتر رسانده شد .به تعداد نمونهها ،میكروتیوبهاي استریل بعد از
کدگذاري در داخل راك هاي آزمایشگاهی استریل قرار گرفت .منظور از کدگذاري
نوشتن شماره نمونه مورد استفاده میباشد .سپس اجزاي آزمایش  PCRبه
میكروتیوبها اضافه شدند .به منظور تعیین هویت باکتري هاي رشد کرده ،پس از
انتقال آن ها به محیط کشت نوترینت آگار از روشهاي استاندارد میكروب شناسی
شامل :رنگ آمیزي گرم ،بررسی تولید کاتاالز و کوآگوالز ،رشد در محیط
 DNaseو مانیتول سالت آگار استفاده شد.
شكل  .1واکنش  M-PCRبراي شناسایی ژن هاي انتروتوکسین استافیلوکوك اورئوس

یافته ها

ستون  :Mسایز مارکر  ،266bpکنترل مثبت واجد ژن  ،)261bp(seaژن  ،)163bp( seeژن sec

نتایج آزمون  M-PCRاستافیلوکوك اورئوس :در این مرحله براي جستجوي

( ،)212bpژن ،)121bp( sedکنترل منفی (استافیلوکوك اپیدرمیدیس) ،نمونه  22واجد ژن ،see

ژن هاي انتروتوکسین  femA,see ,sed ,sec ,seb ,seaواکنش PCR

نمونههاي  91 ،92 ،92و  93واجد ژن sed

چندگانهاي بر روي تمامی  26نمونه انجام شد که وجود قطعه  261جفت بازي
نشان دهنده وجود ژن  ،seaقطعه  222جفت بازي نشان دهنده ژن  ،sebقطعه
 212جفت بازي نشان دهنده ژن  ،secقطعه  121جفت بازي نشان دهنده
ژن  ، sedقطعه  163جفت بازي نشان دهنده ژن  seeو قطعه  291جفت بازي
نشان دهنده ژن  femAبود که این ژن در مقاومت استافیلوکوکوس اورئوس
نسبت به متی سیلین حائز اهمیت است .در این مطالعه از سوشهاي رفرانس
استافیلوکوکوس اورئوس 33591،ATCC 29213 ،ATCC 25923
 ATCCبه عنوان نمونه کنترل مثبت و استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس به عنوان
کنترل منفی استفاده شد.
نتایج آزمون  M-PCRسویه هاي استافیلوکوك اورئوس :در این پژوهش 96
نمونه ( )%16از  26نمونه استافیلوکوك اورئوس حاوي یك یا چند ژن
انتروتوکسین بودند .در میان  96نمونه ،تعداد  21سویه ( )%96داراي ژن 2 ،sea

شكل  .9واکنش  M-PCRبراي شناسایی ژن هاي انتروتوکسین استافیلوکوك اورئوس

سویه ( )%2/2حاوي ژن  2 ،secسویه ( )%26داراي ژن  1 ،sedسویه ()%1/9

ستون  :Mسایز مارکر  ،266bpکنترل مثبت واجد ژن  ،)261bp(seaژن  ،)163bp( seeژن sec

حامل ژن  seeبود .ژنهاي  femA, sebدر هیچ یك از نمونهها شناسایی نشد

( ،)212bpژن  ،)121bp( sedکنترل منفی (استافیلوکوك اپیدرمیدیس) ،نمونه ،19 ،11 ،12 ،16 ،23

(شكل 9و1و.)2

 12 ،12 ،12واجد ژن  ، seaنمونههاي 23و  19واجد ژن  ،seeنمونه هاي  23و  19واجد ژن .sed
نمونه  13واجد ژن sec

بح و نتیجه گیري
در این مطالعه از مجموع  26نمونه استافیلوکوك اورئوس96،نمونه ()%16
حاوي حداقل یك ژن انتروتوکسین بودند .فراوانترین ژن  )%96(seaبود و به
دنبال آن به ترتیب  )%2/2( sec ،)%1/9( see ،)%26(sedبا فراوانی کمتر
شناسایی شدند .در مطالعه حاضر از تكنیك  M-PCRبراي شناسایی ژنهاي مولد
انتروتوکسین استفاده شد که یك روش اختصاصی ،حساس ،سریع و ارزان
می باشد که توانایی تشخیص چندین ژن مولد انتروتوکسین را به طور همزمان
دارد .از مزایاي غیر قابل انكار این روش شناسایی عاملین بالقوه مسمومیت غذایی
شكل  .2واکنش  M-PCRبراي شناسایی ژن هاي انتروتوکسین استافیلوکوك اورئوس

حتی قبل از ایجاد توکسین است که با شناسایی ناقلین سالم و کانون هاي آلودگی

ستون  :Mسایز مارکر  ،266bpکنترل مثبت واجد ژن  ،)261bp(seaژن  ،)163bp( seeژن sec

بویژه در مراکز تهیه مواد غذایی ،میتوان مانع بروز مسمومیتهاي غذایی

( ،)212bpکنترل منفی (استافیلوکوك اپیدرمیدیس) ،نمونههاي  21 ،22 ،3 ،1 ،2 ،2 ،9 ،1 ،2واجد ژن

استافیلوکوکی شد .در انسان ،این باکتري در قسمت قدامی بینی بزرگساالن وجود

 ،)261bp(seaنمونههاي 1و  22واجد ژن )163bp( see

دارد و در  16تا  %96از جمیعت انسانی بصورت دائم و پایدار و در %26افراد
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بصورت متناوب دیده می شود  .لذا افرادي که در مراکز تهیه ،عمل آوري و توزیع

استافیلوکوکوس اورئوس با شیوع  19( %92نمونه) گزارش گردید ( .)23افراد در

مواد غذایی فعالیت دارند در صورت عدم رعایت مسائل بهداشتی قادر هستند

معرض خطر مانند کودکان ،افراد مسن و موارد نقص ایمنی در کشور ما جمعیت

باکتري را به غذا انتقال دهند (3و2و .)2در ایران Imano Fooladi ،و

قابل مالحظه است و این موضوع با در نظر گرفتنمیزان باالي کلونیزاسیون این

همكاران ،طی مطالعه اي نشان دادند که  %21جدایه هاي استافیلوکوکوس

باکتري در افراد سالم که گاه تا  %16-26در ناحیه نازوفارنكس و  % 1-96در

اورئوس جدا شده از  166بیمار پوستی تولید کننده انتروتوکسین بودند( .)2در

پوست و مو با کلونیزاسیون دائمی %26-16میرسد ،به خصوص از ناحیه مسئولین

مطالعه دیگري  Anvariو همكاران نشان دادند که از 16جدایه بالینی

تهیه غذاها پررنگ ترمی شود ( .)16در این پژوهش از  26نمونه استافیلوکوك

استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از عفونتهاي زخم %22 ،حاوي ژن

اورئوس 96( %16 ،نمونه) حاوي یك یا چند ژن انتروتوکسین بودند .این میزان

انتروتوکسین بودند ( Barati .)29و همكاران نیز فراوانی ژن seaدر نمونه هاي

شیوع ،با نتایج گزارش شده از فراوانی سویههاي انتروتوکسیژنیك درنمونه هاي

بالینی را  %2/22گزارش نمودند( .)22در مطالعه دیگري که توسط  Saadatiو

استافیلوکوكاورئوس جدا شده از بینی در برزیل ( ،)%11/2در نمونه هاي بالینی در

همكاران بر روي نمونه ناقلین سالم با کمك تكنیك  PCRانجام گرفت فراوانی

اردن ( )%19و نمونه هاي جمع آوري شده از افراد شاغل در بخش تهیه و توزیع

ژن  %11/9 ،seaگزارش شد( .)21در مطالعه  Gadyariو همكاران نیز از266

غذا در بوتسوانا ( )%12مطابقت داشت .همچنین نتایج گزارش شده در نمونه هاي

نمونه استافیلوکوك اورئوس جدا شده از زخم بیماران سوختگی بستري در

بالینی ( )%29و جداشده از بینی ( )%93/1در آلمان ،از نمونه هاي بالینی در ترکیه

بیمارستان %21 ،داراي ژن  seaو  %2نمونه ها داراي ژن  sebبودند(.)22

( )%12/1و از نمونه هاي جدا شده از بیماران مبتال به مسمومیت غذایی ( )%22در

 Pintoو همكاران نشان دادند  %92از  292استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از

ژاپن تطابق دارد .مشخص شد که سویه هاي استافیلوکوکوس اورئوس تولید

نمونه هاي مواد غذایی داراي یك یا چند ژن تولید کننده انتروتوکسین بوده است.

کننده انتروتوکسین با توجه به اینكه در ایجاد حدّت بیماري عالوه بر ژن هاي

که در این میان  seaبا فراوانی  %22گزارش گردید .که با نتیجه مطالعه ما

فوق ،سایر ژن هاي دیگر نظیر  TSST-1دخالت دارند .به طور کلی حضور

همخوانی دارد ( .)22در مطالعه  Trnikovaو همكاران در اسلواکی  92درصد

استافیلوکوکوس اورئوس در نمونههاي بالینی انسانی ،بویژه سویههاي انتروتوکسیژنیك،

آلودگی به انتروتوکسین استافیلوکوکوس اورئوس در غذاهاي آماده مصرف

می تواند یك خطر بالقوه براي سالمتی محسوب شود.

گزارش شد که نشان دهنده توانایی رشد باکتري استافیلوکوکوس اورئوس در
انواع غذاها می باشد ( .)21در مطالعه  Hwangو همكاران در کره مشخص
گردید  %16از  229سویه استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از گوشت خوك و

تقدیر و تشكر

مر غ حاوي حداقل یك ژن انتروتوکسین هستند .در این مطالعه فراوانی ژن sea

بدینوسیله از کلیه کسانی که در مراحل مختلف انجام تحقیق یاري نمودنعد و

در  26( %2نمونه) گزارش گردید و ژن  sebدر هیچكدام از جدایه ها مشاهده

از مسئول محترم آزمایشگاه میكروب شناسی به خاطر راهنماییهاي ارزنعده شعان،

نشد .در این میان ژنهاي  segو  seiبه عنوان شایعترین تیپ انتروتوکسین

تشكر و قدردانی میگردد.
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Staphylococcus aureus is one of the most common causes of food poisoning in
the world. Various studies indicated that 18-15 percent aureus strains isolated from different sources are be able to
produce enterotoxin which known as the main factor of poisoning. The aim of this study was to identify enterotoxin
genes, such as: (femA, see, sed, sec, seg, seb, sea) in S. aureus confirmed using multiple PCR method.
METHODS: In this study, 60 samples of Staphylococcus aureus isolated from purulent infections, skin and have
symptoms of poisoning: vomiting and diarrhea in humans, production of enterotoxin was examined. After DNA
extraction of isolates, multiple PCR using specific primers for enterotoxin genes was performed.
FINDINGS: Overall, 50% of Staphylococcus aureus isolates contain one or more enterotoxin gene. The most abundant
gene was sea (30%) and sed (10%), see (3/8%), sec (6/1%) were also identified.
CONCLUSION: It was found that other genes such as TSST-1 are involved staphylococcus aureus enterotoxin
production in the creation of visual acuity in addition to above genes. In general, the presence of Staphylococcus aureus
in human clinical specimens, especially enterotoxigenic strains, can be considered a potential risk for health.
KEY WORDS: Staphylococcus aureus, enterotoxin gene, multiplex polymerase chain reaction, food poisoning.
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