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بررسی ژن  mecAدر استافیلوکوکوس اورئوسهای جدا شده از شیر گاوداریهای
صنعتی استان ایالم
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مجید همتافزا ،1مصطفی نعمتی ،*2فاضل پوراحمد
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چکیده
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استافیلوکوکوس اورئوس با ایجاد عفونتهای داخل پستانی یکی از مهمترین عواملل ایجلاد کننلده ورم پسلتان در دامهلای شلیری اسلت.
بیماری ورم پستان خسارتهای اقتصادی جبرانناپذیری را در صنعت پرورش دام بهویژه در گاوهای شیری به وجود میآورد .از سوی دیگر
به دلیل افزایش روز افزون مقاومت استافیلوکوکوس اورئوس نسبت به آنتیبیوتیکها ،مبارزه با این باکتری به یکی از اساسیترین مشکالت
درمانی در سراسر جهان تبدیل شده است .یکی از راههای ایجاد مقاومت در استافیلوکوکوس اورئوس حضور ژن ایجاد کننلده مقاوملت بله
متیسیلین ( )mecAاست .این ژن سبب میشود تا این باکتری میل ترکیبی کمتری با آنتی بیوتیکهای گروه بتاالکتام داشته باشلد .ایلن
مطالعه با هدف بررسی میزان حضور ژن  mecAو تعیین الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی سویههای استافیلوکوکوس اورئوس جداسازی شده از
شیر گاوهای مشکوک به بیماری ورم پستان در گاوداریهای صنعتی استان ایالم انجام گردید .در ایلن مطالعله  208نمونله شلیر از هفلت
گاوداری صنعتی جمعآوری شد که تعداد  20/41( 12درصد) جدایه با روشهلای فنلوتیپی و تعلداد  94/45( 38درصلد) جدایله بلا روش
 PCRبه عنوان استافیلوکوکوس اورئوس تأیید شد .از مجموع  38جدایه تعداد  42/38( 22درصد) جدایه ژن  mecAداشتند .با استفاده از
آزمون مربع کای دو ،مشخص شد که بیشترین میزان مقاومت نسبت به آنتیبیوتیک پنیسیلین ( 400درصد) و کمترین میلزان مقاوملت

نسبت به آنتیبیوتیک کلرامفنیکل ( 4/2درصد) در این جدایهها مشاهده شد ( .)P>0/04در این مطالعه شیوع جدایههای استافیلوکوکوس
اورئوس مقاوم به متیسیلین بسیار باال بود و تمامی جدایههای دارای مقاومت آنتیبیوتیکی چندگانه بودند .تاکنون در استان ایالم مطالعه-
ای در این خصوص صورت نپذیرفته است و در این مطالعه برای اولین بار حضور این باکتری تأیید شد که میتواند زنگ خطری در بهداشت
دام و مهمتر از آن شیر به عنوان یکی از منابع اصلی این باکتری محسوب شود ،همچنین مقایسه این نمونههلا بلا نمونلههلای بیمارسلتانی
اهمیت ویژه دارد.

واژههای کلیدی :استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متیسیلین ( ،)MRSAشیر ،ورم پستان.mecA ،

مقدمه
اسللتافیلوکوکوس اورئللوس یکللی از بللاکتریهللای مهللم در
خصوص ایجاد آلودگی در انسان و دام اسلت .بلا توجله بله
حضور گسترده این باکتری در محلهای نگهداری دام ایلن
باکتری میتوانلد ملمن ایجلاد بیملاری در دامهلا ،توسل
محصوالت دامی به زنجیره غذایی انسان وارد شود .املروزه
مصرف بیش از حد آنتی بیوتیلک در دامپلروریهلا سلبب
پدیدار شلدن جدایلههلای مقلاوم از بلاکتریهلا شلده کله
تهدیدی جدی برای بهداشت عمومی جامعه اسلت .سلاز و

کارهای ایجاد مقاوملت در بلاکتریهلای مختللم متفلاوت
است .یکی از راههای ایجاد مقاومت در باکتری مورد بحل
حضور ژن  mecAاست .ژن  mecAکلد کننلده پلروتئین
 78کیلللو دالتللونی  2aمتصللل شللونده بلله متللیسللیلین
( )PBP2aاست کله بلا حضلور خلود در اسلتافیلوکوکوس
اورئوس سبب میشود که این باکتری میل ترکیبی کمتری
با آنتی بیوتیکهای گروه بتاالکتام داشته باشد .این ژن بله
صورت هتروژن در این باکتری بیلان ملیشلود و در تولیلد
پروتئین  Aنقش دارد .این ژن بلا کاسلت بلزرن ژنلی بله
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نللام Staphylococcal Cassette Chromosome
) mec (SCCmecحمل میشلود .بله اسلتافیلوکوکوس
اورئوسهایی که ایلن ژن را حملل کننلد اسلتافیلوکوکوس
اورئللوسهللای مقللاوم بلله متللیسللیلین (Methicillin-
 ،)resistant Staphylococcus Aureusمللیگوینللد
( 5 ،1 ،4و  .)47این باکتریها عالوه بلر مقاوملت در برابلر
متیسلیلین نسلبت بله تملام آنتلی -بیوتیلکهلای گلروه
بتاالکتام و گروهلی از سفالوسلپورینهلا از خلود مقاوملت
نشان میدهند .مقاومت این باکتری عالوه بر مشکالتی کله
در درمان ایجاد میکند موجب انتشلار بلاکتری در محلی
میشود .به طوری که میتوان گفت جدایلههلای MRSA
امروزه به عنلوان یکلی از مهلمتلرین عواملل بیملاریزا در
بیمارستانهای سراسر جهلان مطلره هسلتند ( 4و  )47و
همچنین به عنوان یکی از عوامل ورم پستان غیر کلینیکی
در دامداری ها مطره است .با توجه به آن که جدایلههلای
 MRSAعالوه بر مقاومت آنتیبیوتیکی در برابر حرارت و
بسیاری از آنزیمها پایدارنلد در ملواد غلذایی بلرای ملدت
طوالنی زنده میمانند ( )40بنابراین ارزیابی حضور جدایه-
های  MRSAدر مواد غذایی بهویژه در شیر و فرآوردهای
لبنی اهمیت زیادی دارند ( 44و .)43
مواد و روش کار
در این مطالعه تعداد  208نمونه شیر از هفت گاوداری
صنعتی استان ایلالم در سلال 4395جملعآوری و بررسلی
شد .در سالن شیردوشی از گاوهای مشکوک به ورم پستان
(دام های دارای عالئم بالینی ،کاهش تولیلد شلیر و سلابقه
ورم پستان) ،پس از دوشش گاوهلا و جلدا کلردن الینلر از
پستان گاو ،ابتدا کارتیهها با بتادین  %40مد عفونی شده و
در شرای آسپتیک نمونه شیر از هر  1کارتیه داخل ظروف
نمونه گیری که از قبل استریل شده بود ،ریخته شد ،سپس
نمونه ها پس از ثبت کامل مشخصات در فرمهای مربوطه و
الصاق کد مورد نظر روی ظرف در کنار یخ به صورت کامالً
بهداشلللتی بللله آزمایشلللگاه میکروبیوللللوژی دانشلللکده
پیرادامپزشکی دانشگاه ایالم منتقل شد.
بللرای جداسللازی بللاکتری 400 ،میکرولیتللر از شللیر
مخلللوش شللده ،روی محللی کشللت بللالد آگللار ریختلله و
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به صورت چمنی کشت داده شد سپس پلیت به مدت -18
 21سلاعت داخللل گرمخانله  37درجلله سلانتیگللراد قللرار
گرفللت .بللرای شناسللایی و تأییللد جدایللههللا از روشهللای
فنوتیپی مانند رنلگ آمیلزی گلرم ،تسلت کاتلاالز ،بررسلی
الگوی همولیز ،کشت روی محی های مانیتول سالت آگلار،
بردپارکر DNase ،تفریق شلد ،سلپس بله منظلور تأییلد
تشخیص جدایهها بله عنلوان اسلتافیلوکوکوس اورئلوس از
 PCRبلللا اسلللتفاده از پرایمرهلللای اختصاصلللی ژن femA
استفاده شد (جدول .)4
بلللرای بررسلللی الگلللوی مقاوملللت آنتلللیبیلللوتیکی
استافیلوکوکوس اورئوسهلای تأییلد شلده از روش انتشلار
دیسلک ( ،)Disk diffusion testدیسلکهلای آنتلی-
بیوتیکی (ساخت شرکت Mastانگلستان) پنلیسلیلین (40
میکروگرم) ،اگزاسیلین ( 30میکروگرم) ،سیپروفلوکساسین
( 4میکروگرم) ،کلرامفنیکل ( 30میکروگرم) ،لینکومایسین
( 2میکروگرم) ،جنتامایسین ( 40میکروگرم) ،ونکومایسین
( 30میکروگرم) ،تایلوزین ( 30میکروگرم) ،استرپتومایسین
( 40میکروگرم) ،تتراسایکلین ( 30میکروگرم) و سفکسلیم
( 4میکروگرم) و کدورت استاندارد نیم مک فارلند استفاده
شد .برای بررسی و تأیید جدایههای  MRSAاز پرایمرهلای
اختصاصللللی ژن  mecAاز روش  PCRاسللللتفاده شللللد
(جدول.)4
در ایلن مطالعله وجلود ژنهلای  femAو  mecAدر
نمونههای جدا شده با روش واکنش زنجیلرهای پللی ملراز
) (PCRارزیابی شد و محصلول  PCRبلا اسلتفاده از ژل
آگارز  %2و پس از رنگآمیزی با اتیدیوم بروماید الکتروفورز
گردید .پس از اتملام الکتروفلورز ،ژل در دسلتگاه ژل داک
( )Gel documentationقللرار داده شللد و بانللدهای
موجود با توجه به طول محصول  PCRو مقایسه با نردبان
ژنی و نتایج مربوش به کنترلهای مثبلت و منفلی ،بررسلی
شدند و در پایان از ژل عکس گرفته شد.
برای تجزیه و تحلیل آماری اطالعات به دست آمده در
این مطالعه از آزمون کای دو استفاده و سلط معنلیداری
آزمونها دراین پژوهش  0/04در نظر گرفته شد.
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جدول  -1توالی پرایمرهای
ژن
femA
mecA

استفاده شده برای انجام PCR
طول محصول PCR

توالی پرایمر
F: 5′- AAAAAAGCACATAACAAGCG -3′
R: 5′- GATAAAGAAGAAACCAGCAG -3′
F: 5′- ACTGCTATCCACCCTCAAAC -3′
R: 5′- CTGGTGAAGTTGTAATCTGG -3′

نتایج
براساس آزمایشهای فنلوتیپی از  208نمونله جملع-
آوری شده ،تعلداد  20/41( 12درصلد) جدایله بله عنلوان
استافیلوکوکوس اورئوس شناسایی شلدند .نتلایج آزملایش
تعیین میزان حساسیت آنتیبیوتیکی  12جدایه تأیید شده
به عنوان استافیلوکوکوس اورئوس بله روش انتشلار در ژل
در جدول ( )2درج شدهاسلت .تعلداد  47/38( 23درصلد)
جدایه مقاوم به اگزاسیلین بودند .بیشترین مقاومت آنتلی-
بیوتیکی به پنیسیلین ( 400درصد) و کمترین مقاومت به
کلرامفنیکل ( 4/20درصلد) مشلاهده گردیلد .هلی یلک از
جدایهها نسبت به آنتیبیوتیلکهلای سیپروفلوکساسلین و

شماره دسترسی

 180جفت باز

X17688

 453جفت باز

KF58901

جنتامایسین مقاومتی نشان ندادند .نتایج حاصل از آزملون
آماری بیانگر این است که آنتیبیوتیکهای اسلتفاده شلده
در این پژوهش در سه گروه مختلم قرار میگیرند (جلدول
 )2و اختالف هر گروه با گروه دیگر معنیدار است (>0/04
.)P
در روش مولکولی از مجموع  12جدایه تأیید شلده در
روشهای فنلوتیپی بله عنلوان اسلتافیلوکوکوس اورئلوس،
تعداد  94/45( 38درصد) جدایله ژن ( femAشلکل  )4-و
تعللداد  42/38( 22درصللد) جدایلله از آنهللا ژن mecA
داشتند (شکل.)2-

شکل  -1نتایج آزمون  PCRژن  453( mecAجفت باز) برای تعدادی از جدایههای استافیلوکوکوسی مورد مطالعه
ستون  :Mنشانگر  ،400 bpستون :4کنترل منفی ،ستونهای  :3-9نمونههای مورد بررسی.

شکل -2نتایج آزمون  PCRژن  180( femAجفت باز) برای شناسایی تعدادی از جدایههای استافیلوکوکوسی مورد مطالعه
ستون :Mنشانگر  ،400 bpستون  :4کنترل مثبت ( ،S. aureus )ATCC 33591ستون :2کنترل منفی و ستونهای  :3-41نمونههای
مورد بررسی
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جدول  -2میزان مقاومت  12جدایه استافیلوکوکوس اورئوس در روش فنوتیپی انتشار در ژل
نسبت به آنتیبیوتیکهای مختلم
فراوانی نمونههای مقاوم

درصد

پنیسیلین

12a

400

نوع آنتیبیوتیکی
اگزاسیلین
تایلوزین
تتراسیکلین
استرپتومایسین

23b
30
30
28

47/38
35/41
35/41
33/73

سفکسیم
لینکومایسین
کلرامفنیکل
جنتامایسین
سیپروفلوکساسین

9c
2
4
-

40/81
2/10
4/20
-

 b,aو c

گروه بندی بر اساس آزمون آماری کای دو ()P>0/04

بحث
استافیلوکوکوس اورئوس با ایجاد عفونلتهلای داخلل
پستانی به عنوان یکی از مهمترین عامل ایجلاد کننلده ورم
پستان در دامهای شیری محسوب میشلود .بلا توجله بله
افزایش شیوع سویههای استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم بله
آنتیبیوتیک های بتاالکتام  ،پنیسیلین های نیمله سلنتزی،
سفالوسپورینها ،کارباپنم و پنمهلا طلی دو دهله اخیلر در
سراسر جهان و از سوی دیگر جبرانناپذیر بودن خسلارت-
های اقتصادی بیماری ورم پسلتان کنتلرل ،پلیشگیلری و
تشخیص به موقع عفونتهای استافیلوکوکوس اورئلوس در
بافت پستانی اهمیلت بلاالیی دارد ( .)42در ایلن مطالعله،
فراوانی و الگوی مقاوملت آنتلیبیلوتیکی اسلتافیلوکوکوس
اورئوسهای جداسازی شده از شلیر گاوهلای مشلکوک بله
ورم پستان بررسی شد .براساس آزملایشهلای فنلوتیپی از
 208نمونه جمعآوری شده ،تعلداد  12جدایله بله عنلوان
استافیلوکوکوس اورئوس شناسایی شلد کله در روش PCR
تعداد  94/45( 38درصلد) جدایله از آنهلا تأییلد گردیلد،
سپس برای شناسایی ژن  mecAعالوه بر بررسلی مقاوملت
نسبت به دیسک اگزاسلین که از مجموع  12جدایه ،تعداد
 47/38( 23درصد) جدایه مقاوم به متلیسللین شناسلایی
شدند .ایلن تعلداد از جدایلههلا در روش  PCRنیلز تأییلد
گردیدند .بیشترین میزان مقاومت نسبت به آنتلیبیوتیلک-
های پنیسیلین ( 400درصد) ،اگزاسیلین ( 47/38درصد)،
و کمترین میلزان مقاوملت نسلبت بله آنتلیبیوتیلکهلای
کلرامفنیکل ( 4/20درصد) و لینکومایسین ( 2/10درصلد)
02

مشاهده شد .مطالعه حاملر شلباهتهلا و تفلاوتهلای بلا
مطالعات مشابه دارد کله ملیتلوان بله مطالعله  Moonو
همکاران در سال  2007در کره جنوبی کله از  443نمونله
شللیر  24جدایلله  ،)8( MRSAمطالعلله  Türkyılmazو
همکللاران در سللال  2008کلله تعللداد  45جدایلله MRSA
( ،)43مطالعلله  Vanderhaeghenو همکللاران در سللال
 2040در بلژیللک کلله تعللداد  44جدایلله ،)44( MRSA
مطالعلله  Virginو همکللاران در سللال  2009در ایللاالت
متحللده کلله  2جدایلله  ، )45( MRSAمطالعلله  Haranو
همکاران در سال  2044در مینهسوتا کله تعلداد  5جدایله
 MRSAشناسایی کردنلد ،اشلاره کلرد ( .)3میلزان شلیوع
جدایههای  MRSAدر مطالعات مختلم ،متفلاوت گلزارش
شده که این میتواند ناشی از تفلاوت در اسلتفاده از روش-
های تشخیصی ،شرای انجام آزمایش و نوع آزمایش باشلد.
از سویی افزایش میزان شیوع این جدایهها میتوانلد ناشلی
از ایجللاد مقاومللت کرومللوزومی در آنهللا ،انتقللال فللاکتور
مقاومت بین گونههای باکتریایی ،تفاوت در الگلوی مصلرف
آنتیبیلوتیکی در منلاطق مختللم و وملعیت بهداشلتی و
درمانی دامداریها ،اشاره کرد (.)41
نتایج مطالعه حامر که برای اولین بار در استان ایلالم
صللورت پللذیرفت بیللانگر ایللن اسللت کلله درصللد بللاالیی از
استافیلوکوکوس اورئوسهای جلدا شلده از شلیر گاوهلای
مبتال به ورم پستان مقاوم به متیسیلین هسلتند کله ایلن
امر میتواند خطری جدی برای بهداشت و سالمت انسان و
دام محسوب شود بنابر این دامها میتوانند به عنوان منبع
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 همچنین بررسی ژنلوتیپی ایلن، باشندMRSA جدایههای
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گام مؤثری در کنتلرل عفونلتهلای ناشلی از جدایلههلای
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 بهداشلت شلیر و،به جدایههای اسلتافیلوکوکوس اورئلوس
فللراوردههللای لبنللی بایللد بللا دقللت کامللل و مطللابق بللا
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Summar
yStaphylococcus aureus is one of the most important agents of mastitis in dairy cows. Mastitis poses
many economic losses to animal husbandry particularly cattle industry. With regards to increasing
rates of resistance of this bacterium to numerous antibiotics, efforts have been made to tackle
staphylococcosis worldwide. The presence of mecA gene in Staphylococcus can result in methicillinresistant by decreasing affinity in binding of b-lactam antibacterial group in this bacterium. This study
was aimed to evaluate the incidence of mecA gene as well as antibacterial resistance pattern in S.
aurues strains isolated from industrial dairy cows suspected to mastitis in Ilam province. In this study,
208 specimens were collected from 7 industrial dairy farms in 2017, in which 42 (20.54%) bacteria
identified as S. aureus by standard biochemical tests. Consequently, PCR of femA gene confirmed the
results of phenotypic methods for 38 (91.56%) isolates. Of 38 S. aureus isolates, 22 (52.38%) had
mecA genes. For evaluating antibiotic resistance and detecting of mecA gene the disc diffusion and
PCR tests were performed, respectively. The highest resistance to antibiotics was penicillin (100%)
and the lowest resistance was chloramphenicol (1.20%) (P<0.05). To the best of our knowledge, this is
the first study to report the presence of mecA gene in this province. The results indicate that the
prevalence of MRSA is too high in milk samples and this can be a health hazard to livestock.
Therefore further studies on the typing of these isolates and conducting a comparative study with the
isolates from hospitals are necessary.
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