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في الكشف عن الجينات المنتجة للتوكسينات المعوية  Multiplex PCRاستخدام تقنية 
 في بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية المعزولة من لحوم الدجاج 

 
 ناجح هبرة ويهم الفالوجي أ محمد

 ة، الجمهورية العربية السوريةجامعة حما ،كلية الطب البيطري، الدقيقة األحياءقسم 
 

 الكشف عنو  جالمكورات العنقودية الذهبية من لحوم الدجابكتريا عزل هو ن الهدف من إجراء هذا البحث كا :الملخص
 جري البحثحيث أ. Multiplex PCR تقنية استخدامبالمعوية في المكورات العنقودية المعزولة للسموم الجينات المنتجة 

يع ب من محالت جمعت( عينة لحم جناح 054 –عينة لحم فخد  054 –عينة لحم صدر  054) عينة  054على 
 044واالختبارات البيوكيميائية وجود ميكروبي نتائج العزل ال أظهرتحيث مدينة حماة بسوريا، لحم الدجاج المنتشرة في 

من ( 028٪)عزلة  770من المكورات العنقودية الذهبية و( 904٪)عزلة  47عينة ايجابية للمكورات العنقودية فيها 
المكورات بكتيريا عزلة من  47على  Multiplex PCRاختبار نتائج  أظهرتكما  .التخثرات العنقودية سلبية المكور 

هو   seaوان الجين . المعوية لسمومجين واحد ينتج ا األقلتحتوي على ( 454٪) عزلة  74العنقودية الذهبية، وجود 
 .انتشارا   األكثر

 
 .، السموم المعويةتفاعل البوليميراز المتسلسل ،لحم الدجاج ،عنقودية الذهبيةالمكورات البكتريا  :مات المفتاحيةلالك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قدمةالم
حد أكثر األمراض أ Staphylococcal food poisoning (SFP) يعد التسمم الغذائي بالعنقوديات 

 السموميحدث التسمم نتيجة تناول واحد أو أكثر من . ى الغذاء شيوعا  في أنحاء العالمالمحمولة عل
 تأثيرهاتمارس  سمومالهذه . نقودية في الغذاء الملوثالمكورات العريا بكتالمفرزة من  (SEs)المعوية 

المعوية، بينما ال تعد مسببات قاتلة بسبب انخفاض  سمومفي الجهاز الهضمي ولذلك تدعى بال عادة  
غثيان يليها  –حيث تظهر األعراض األولية ، (Bhunia, 2008)معدل الوفيات المرتبطة بهذا المرض 

، يليها ل الغذاء الملوثمن تناو ( المتوسطساعات في  7)ساعات  2دقيقة إلى  74بعد  –تقيؤ 
، أما حمى معتدلة حدوث ضعف عام وأحيانا  ، دوار، ارتعاش، و من الم بطني، إسهال أخرى أعراض

ما يحدث الشفاء وتحسن في  وغالبا   ،في حاالت التسمم الشديدة يظهر صداع وانخفاض في ضغط الدم
ساعة  80ام يمكن أن يدوم عبينما اإلسهال والضعف ال ،ساعة من دون عالج 02إلى  80الحالة بعد 
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حيث  ،(Hennekinne et al., 2010) ، ولكنه يحدث في البلدان المعرضة للجفافالموت نادرا  . أو أكثر
ثلث حاالت التسمم الغذائي في الواليات المتحدة األمريكية  نأ م0924- 0944دراسة خالل  أظهرت

 م0992و 0997في أوروبا بين عامي و . (Bhunia, 2008) المكورات العنقودية ريابكت كانت بسبب
 Tirado and) من المسببات التي تنقلها األغذية 05٪رات العنقودية الذهبية حوالي المكو ريا بكتشكلت 

Schimdt, 2001) . المعوية إلى عائلة  السمومتعودpyrogenic toxin superantigen (PTSAg)،  وهي
 Hwang) السمية غذائي بالعنقوديات ومتالزمة الصدمةالمسؤولة عن العديد من األمراض مثل التسمم ال

et al., 2007).  لنشاطها في حدوث التقيؤ المعوية للعنقوديات تبعا   السموماقترح تسمية(Lina et 

al.,2004) .ات تعرف ها عن طريق الفم في نموذج الرئيسفالسموم التي تحفز على التقيؤ بعد تناول
موم التي تفتقر إلى النشاط المقيئ أو لم تختبر بعد فإنها تعرف بشبيهة ، أما الس(SEs) المعوية السمومب

ن بروتينات تتكون مالمعوية  السمومالمعوية وشبيهة  السموم أن، (SE/s)المعوية للعنقوديات  السموم
، قابلة للذوبان في الماء كيلو دالتون 89-88ن بيت وزن جزيئي منخفض يتراوح وزنها كروية ذا

نزيمات ، مقاومة لمعظم اإلسين وحمض االسبارتيك والغلوتاميكملحية، وهي غنية بالاليوالمحاليل ال
 ،وبذلك تحتفظ بنشاطها في القناة الهضمية بعد تناولها ،المحللة للبروتين مثل الببسين أو التربسين

 .(Loir et al., 2003; Hennekinne et al., 2010) للكيموتربسين والرنيين والبابيين مقاومة ايضا  هي و 
ففي  ،دقيقة 74المعوية مقاومة للحرارة وتبقى السموم نشطة حتى بعد الغليان لمدة  السمومعموما  
 ,Bhunia)دقيقة  82لمدة  م080المعوية مستقرة في درجة حرارة  سمومتبقى ال (Mushroom)الفطر

يصل  للعنقودية الذهبية المعوية لسمومالمعوية وشبيهة ا السمومن عدد أنواع إفي هذا الوقت ف .(2008
 والسموم (SEA, SEB, SEC, SED, SEE)المعوية الكالسيكية  ، تتضمن السمومنوعا   88حوالي  إلى

 ,SE/V, SE/U2)المعوية  السموموشبيهة  (SET, SES, SER, SEI, SFH, SEG)المعوية الجديدة 

SE/U, SE/Q, SE/P, SE/O, SE/N, SE/L, SE/M) (Hennekinne et al., 2010). 
، (المناعية والبيولوجية الجزئية)ا المعوية للعنقوديات منه السمومهناك عدة طرق للكشف عن 

للكشف عن  (ELISA, Reversal Passive Latex Agglutination)المناعية  األساليبوان استخدام 
هي ال هذه االختبارات، فبطء وضعف حساسية ، ويعود ذلك إلى صعبة مهمة تعدالملوثات في الغذاء 

تستطيع الكشف عن أنواع السموم المعوية األخرى وهو ما يفسر جزئيا  بعض التناقضات التي ظهرت 
أثناء تحليل المواد الغذائية في حاالت تفشي التسمم الغذائي بالمكورات العنقودية، إضافة إلى أنها 
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بشكل  ا  للفحص معدوتحتاج إلى وقت إلظهار النتيجة، ويجب أن يكون الطعام المعد اديا  مكلفة م
طرق البيولوجيا أما  ،(Shinagawa et al., 1990; Park et al., 1992; Hennekinne et al., 2010) مثالي

تستخدم للكشف عن الجينات المنتجة فإنها  ،(PCR)تفاعل البوليميراز المتسلسل والتي تتضمن  الجزئية
حيث تعد . بية المعزولة من األطعمة الملوثةهالمكورات العنقودية الذريا بكتالمعوي في أنواع  لسمومل

PCR المكورات ريا بكتالمعوية في  لسمومطريقة سريعة وحساسة في الكشف عن الجينات المنتجة ل
سموم المعوية ال إنتاجالعنقودية الذهبية المعزولة من الغذاء والكشف عن المصدر المحتمل للتلوث قبل 

(Bystron et al., 2005). 
الكشف عن و  المكورات العنقودية الذهبية من لحوم الدجاجريا بكتعزل إلى  بحثالهذا هدف ي

  Multiplex  تقنية استخدامبالمكورات العنقودية المعزولة ريا بكتالمعوية في  سمومالجينات المنتجة لل

PCR.  
 

 طرق العملالمواد و 
 :جمع العينات - 1

( عينة جناح 054-عينة صدر054-خد عينة ف 054)الطازج عينة من لحوم الدجاج  054جمعت 
 أكياسفي األسواق في مدينة حماة بسوريا الدجاج المقطع المنتشرة في لحم من محالت بيع 

تحت ظروف و  ونقلت إلى المختبر، م8400للعام ( 04-9-2-4)خالل األشهر  معقمةبالستيكية 
 .التبريد

 :ميكروبيالفحص ال -8
ومن عدة أماكن ضمن العينة ( صدور -فخاد -أجنحة) من كل عينة من قطع الدجاج  جم85خذ أ  

، تجانس العينة باستخدام (04٪)مل من ماء الببتون  885الواحدة، ثم يضاف إليها 
بيرد  بيئة في زرعيمل من المحلول المتجانس و  04 خذيؤ  ، ثمدقيقة 8لمدة  stomacherجهاز
ر البيض مع تيلوريت البوتاسيوم مستحلب صفا االمضاف إليه (Himedia, C M043, India)باركر

(Himedia, C: FD046, India)،  0 يؤخذ أيضا  و4 أجار بيئة ويزرع فيمن المحلول المتجانس  مل 
درجة حرارة عند ن يحضتالم توي. (Himedia,C:M118, India) للعنقوديات نتقائيالمانيتول المالح اإل

المكورات بكتريا تبدو مستعمرات  حيث ،(Normanno et al., 2007) ساعة 02-80م لمدة 74°
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المانيتول  آجار في أما ،بيرد باركر سوداء اللون لماعة محاطة بهالة شفافة بيئة فيالعنقودية الذهبية 
وذلك  ،بكتيريةثم تنقى المستعمرات ال. مستعمرات صفراء اللون نتيجة تخمر المانيتولفتبدو المالح 

 80م لمدة °74درجة حرارة  ندعذي وتحضن األطباق المغ األجار بيئة فيبفرد مستعمرة مفردة 
 –وكسيداز اال –كاتالز  -صبغة جرام]: التالية بيوكيميائيةعليها االختبارات ال ىجر تساعة، ثم 

 أنواعيز بين يللتم ، وذلك[الصبغة إنتاج –تحلل دموي – (coagulase)التخثر  -والتخمير األكسدة
 . (Quinn et al,. 1999)طريقةو  (Collee et al., 1996) المكورات العنقودية حسب طريقة

  :المكورات العنقودية الذهبيةبكتيريا من   DNAاستخالص -3
وبعد ماء مقطر،  ul 200بندروف يحتوي على  أنبوبفي  ضعتو نقية و  بكتيريةمستعمرات  5 تؤخذ

لمدة  م84–ند عدقيقة ثم ينقل مباشرة للتجميد  84لمدة م 25مزج يوضع في حمام مائي بدرجة ال
 5لمدة دقيقة / دورة 04444سرعة  ندع جهاز الطرد المركزيفي األنبوب ، بعد ذلك يوضع قائدق 04
لحين استعماله كقالب  م84–درجة عند ويحفظ  ،بندروف جديد أنبوب إلىينقل السائل الطافي . ائقدق

DNA  في اختبارPCR (Al-Khafaji , 2013). 
 : Multiplex PCRالمتعدد ليميراز المتسلسلمراحل اختبار تفاعل البو  -4
 Vivantis)المحضرة من قبل شركة  pcr (2X Taq Master Mix)باستخدام عتيدة  pcrتفاعل  إجراءتم 

Tech, Sdn Bhd,C:PLMM01. Malaysia) ،للبادئات أما (primer)  من  أزواجفقد استخدم خمس
هذه و . (0جدول ) المكورات العنقودية ريابكت يالمعوية ف سمومخاصة بالجينات المنتجة لل بادئاتال

وتم الحصول  ،(Manisha et al., 2000)كما وصفت من قبل  (sea, seb, sec, sed, see)البادئات هي 
 .(HVD Vertriebs GmbH, Austria) عليها من شركة
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 Multiplex PCRالبادئات المستخدمة في اختبار : (0)جدول 
 

 (2X Taq Master Mix) من (ul 25)على  يحتوي PCRلكل تفاعل  (ul  50)حضر حجم نهائي قدره 
 DNA من قالب  (ul 10)و  (sed) من (pmol 40)و (sea, seb, sec, see) بادئاتمن ال (pmol 20)و

 أنابيب، في DNAالماء المقطر منزوع  بإضافة (ul 50) ، وكمل الحجم النهائيبكتيريةلكل عزلة 
 دور الحراريلموضعت في جهاز ا ثم ،تفاعلال إلجراءتستعمل  (ul 200)خاصة سعة 

(Thermocycler, TechneTc 512, UK) كما وصف من قبل (8جدول ) وبرمج الجهاز (Manisha et 

al. 2000). 
 

 Multiplex PCRالبرنامج الحراري المستخدم في اختبار : (8)دول ج
 
 
 
 

Primer name Description Nucleotide sequence (5→3) 
product size 

(bp) 

Sea 
F GGTTATCAATGTGCGGGTGG 

102 
R CGGCACTTTTTTCTCTTCGG 

Seb 
F GTATGGTGGTGTAACTGAGC 

164 
R CCAAATAGTGACGAGTTAGG 

Sec 
F AGATGAAGTAGTTGATGTGTATGG 

451 
R CACACTTTTAGAATCAACCG 

Sed 
F CCAATAATAGGAGAAAATAAAAG 

278 
R ATTGGTATTTTTTTTCGTTC 

See 
F AGGTTTTTTCACAGGTCATCC 

209 
R CTTTTTTTTCTTCGGTCAATC 

NO. of cycle Time Temperature (C˚) Step 

 5 min 94°C initial denaturation 

35 

2 min 94°C Denaturation 
2 min 57°C Annealing 

1 min 72°C Extension 

 7 min 72°C final extension 
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حيث تم إضافة ماء  DNAكافة مكونات التفاعل بدون إضافة )د سلبي كما استخدام شاه
ينات من جهاز المدور الحراري ثم الع إخراجبعد انتهاء التفاعل تم . (بدال  منه DNAمقطر خالي من 

 6X Loading  Dye (Vivantisمن محلول  (ul 2)من نواتج مزيج التفاعل ومزج مع  (ul 10)خذ أ

Tech, Sdn Bhd, C:NM0410. Malaysia)   السريان، ثم استخدم جهاز االجاروز هالموحقنت في 
لترحيل نواتج واحدة فولت لمدة ساعة  044يار بشدة ت (Biotechnology GMbh, USA) الكهربائي
 ,Takara)برومايد  صبغة االثيديوم إليهاوالمضاف  50٪جاروز تركيز االعلى هالمة  PCRتفاعل 

Japan) ، فوق البنفسجية  األشعةنظام تظهير  بواسطةاالجاروز  هالمة تم تصويربعد ذلك(UVIPRO 

platinum)حزم للكشف عن وجود (0 ،7، 8، 0الصور ) ، حيث فحصت الصور (Bands) ـال DNA 
 ((100bp Plus DNA Ladder) لم الوزن الجزيئيـع معـارنة مــوذلك بالمق ،ددـان المحـفي المك

(Vivantis Tech, Sdn Bhd, C:NL1407. Malaysia). 
 

 والمناقشة النتائج
 

عينة من لحوم  054 أصلمن  عينة ايجابية للمكورات العنقودية 044وجود  نتائج هذا البحث أظهرت
عزلة  47،  (عزلة من كل عينة)عزلة من المكورات العنقودية  044و انه من أصل  ،الدجاج المقطع 

(904٪ )عزلة  770مكورات عنقودية ذهبية و(028٪)  الجدول ) خثرتمكورات عنقودية سلبية ال
7.) 

 حوم الدجاجالمكورات العنقودية الذهبية من عينات ل عزل نتائج :(7)الجدول 

 العينات
 عددال

 الكلي
 لعيناتل

عدد العينات االيجابية 
لمكورات لبكتيريا ا

 العنقودية

عنقودية عدد ال
موجبة ال ذهبيةال

 (٪)إلنزيم التخثر

سالبة العنقودية عدد ال
 (٪)تخثرالإلنزيم 

 000(425) (700)09 077 054 صدر
 042(444) (788)70 079 054 فخد
 (27)008 (04)87 075 054 جوانح
 770(028) (904)47 044 054 المجموع

http://www.vivantechnologies.com/index.php?option=com_content&view=article&id=157:6x-loading-dye&catid=31:dna-ladders-a-markers&Itemid=46
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 أظهرتحيث  (Akbar and Anal, 2013) نتائج دراسةللحد ما وهذه النتائج كانت مشابهة 

. المكورات العنقودية الذهبيةريا بكتمن العينات ملوثة ب  202٪نتائج دراستهم على لحم الدجاج وجود 
في  ا  ارتفاع أظهرتفبعض الدراسات  ،مع نتائج هذه الدراسةاختالفا  أظهرت أخرىلكن في دراسات 

 Javadi and Safarmashaeiوم الدجاج كما ذكرالمكورات العنقودية الذهبية في لحبكتيريا نسبة عزل 

على  ،255٪، ٪55المكورات العنقودية ريا بكتحيث بلغت نسبة  (Kitai et al. 2005) و (2011)
المكورات العنقودية من لحوم ريا بكتفي نسبة عزل  ا  انخفاض أخرى دراساتأظهرت بينما . التوالي

ريا بكتليجابية عينات اإلحيث بلغت نسبة ال، Kumar and Saravanan (2011) الدواجن كما ذكر
هذه النتائج مشابهة لنتائج وكانت  .عينة لحم دجاج 804من  545٪ لمكورات العنقودية الذهبيةا

Kitai et al. (2005)  المكورات العنقودية الذهبيةريا بكت عزلفي نسبة  يوجد اختالف مهم الحيث، 
الدجاج  ذعينات فخ أنإلى  (Ruban et al. 2012)أشاربينما  لنوع لحم الدجاج المفحوص، تبعا  وذلك 

ر بأكبنسبة ها تلوثبسبب ذلك يكون  أنويمكن  ،ينات لحم صدر الدجاجبعمقارنة  أعلى سجلت ارتفاعا  
  .من ذبيحة الدجاج األحشاءة نزع عملي أثناء

، قودية الذهبيةالمكورات العنريا بكتعزلة من  47على  Multiplex PCRاختبار نتائج  أظهرت
عزلة  77توجد ، حيث المعوية السمومينتج  ا  واحد ا  جين األقلتحتوي على ( 454٪) عزلة 74وجود 

وعزلة واحدة تحتوي see (00٪ )عزالت تحتوي على الجين  7وsea (805٪ )تحتوي على الجين 
 .sedو  secعزلة تحتوي على الجين  أيولم تظهر sea+seb (00٪ )على الجين 
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 Multiplex PCR صور بعض نتائج اختبار

للكشف عن سموم بكتريا المكورات العنقودية الذهبية  Multiplexالسريان الكهربي لنواتج تفاعل (: 0)صورة 
 (.00-0)للعينات  (sea, seb, sec, sed, see)الدجاج باستخدام البادئات المعزولة من لحوم 

- M:100 bp ladder – إيجابية للنوع  00،04،9،4،5،7،0 العينات(Sea) 

 .(See)إيجابية للنوع  5 و 8: العينات -                      

 

تريا المكورات العنقودية الذهبية للكشف عن سموم بك Multiplexالسريان الكهربي لنواتج تفاعل (: 8)صورة 
 (.80-00)للعينات  (sea, seb, sec, sed, see)المعزولة من لحوم الدجاج باستخدام البادئات 

- M:100 bp ladder   – إيجابية للنوع  80،84،09،04،05،00،07 : العينات(Sea) 

 .(Sea+Seb)إيجابية للنوع  05 :العينات -      .(See)إيجابية للنوع 02 :العينات -
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للكشف عن سموم بكتريا المكورات العنقودية الذهبية  Multiplexالسريان الكهربي لنواتج تفاعل (: 7)صورة 
 (.78-88)للعينات  (sea, seb, sec, sed, see)المعزولة من لحوم الدجاج باستخدام البادئات 

- M:100 bp ladder 

 (Sea) إيجابية للنوع 85،85،80،87،88 العينات -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

للكشف عن سموم بكتريا المكورات العنقودية الذهبية  Multiplexالسريان الكهربي لنواتج تفاعل (: 0)صورة 
 (.07-77)للعينات  (sea, seb, sec, sed, see)المعزولة من لحوم الدجاج باستخدام البادئات 

- M:100 bp ladder 

 (Sea)إيجابية للنوع  07،08،00،04،79،72،74،75،75،70،77 العينات -
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ريا بكتفي نسبة  ارتفاعا   أظهرتمع نتائج هذه الدراسة فبعض الدراسات  تاختالفا ظهرت
 .Martins et al) حيث ذكر المعوية سمومالتي تحتوي على جينات منتجة لل الذهبية المكورات العنقودية

المكورات العنقودية الذهبية  بكتريامن عزالت  2795٪و   ٪44 نأ (Madahi et al. 2014)  و (2013
أظهرت بينما  .المعوية لسمومل تحتوي على جينات منتجةعلى التوالي والمعزولة من لحم الدجاج 

 سمومالمكورات العنقودية التي تحتوي على جينات المنتجة للريا بكتفي نسبة  ا  انخفاض أخرىدراسات 
المكورات العنقودية ريا بكتمن عزالت  085٪ نلى أإ (Pelisser et al. 2009)أشار حيث  المعوية
وكذلك  ،المعويةسموم تحتوي على جينات منتجة لل واللحوم ومنتجاتها والمعزولة من الجبنالذهبية 

عزلة للعنقودية الذهبية والتي عزلت من لحوم  44 أصلن من أإلى  (Gencay et al. 2010) رشاأ
كان  seaالجين  أننفسها  الدراسةنتائج  أظهرتكما  .sea يجابية للجين إ( 98٪)عزلتان  دتوجالدجاج 

 النتائج متشابهة مع نتائج هوهذ .(805٪) في عزالت العنقودية الذهبية وبنسبة ظهورا  الجينات  أكثر
(Hazariwala et al. 2002)  نتائجو (Madahi et al. 2014) . حيث يشكل الجينsea  النسبة العظمى

حد أنواع أأو مع  دهوح SEAالمعوي  سمال ديع كما .العنقودية الذهبية تشفة في عزالتمن الجينات المك
للتسمم  ئيسويعتبر أيضَا المسبب الر  .في األغذية المعوي األكثر انتشارا   سمالمعوية األخرى ال سمومال

 Balaban and)المحللة للبروتين لإلنزيماتمته العالية و مقااحتمال بسبب  الغذائي بالعنقوديات

Rasooly, 2000)، في حالة تسمم غذائي في المملكة المتحدة  759 علىأجريت كشفت دراسة  ولقد
 SEAالمعوي  سممن عزالت العنقودية الذهبية تنتج ال ٪49أن  0994و 0959 يبين عامالفترة 

(Wieneke, 1991) .المعوي  سمال وكانSEA   حالة تفشي  70خالل فحص  األكثر انتشارا  هو أيضا
مع كان  ذلك مرتبطا  ، و 8448- 0920 يبين عامفي الفترة يات في فرنسا ئي بالعنقودبالتسمم الغذا

 ديعو  .(Kérouanton et ai., 2007)الجين األكثر شيوعَا في العزالت المفحوصة  دالذي يع seaالجين 
ات المكور ريا بكتالمعوية المنتجة من  سمومللتلوث حيث يحمل عمال الغذاء ال اإلنسان المصدر الرئيس

ل اليدوي أو من خالل تداو يتلوث الغذاء عن طريق الف، أيديهم فيالذهبية في أنوفهم أو العنقودية 
تلوث من الحيوانات المنتجة تقد البيض ن بعض األغذية مثل اللحم والحليب و أكما التنفسية،  اإلفرازات

أثناء الطهو األطعمة  سوء التعامل معمع  كما يرتبط التلوث بشكل رئيس. (Loir et al., 2003) اله
نتاج البكتريا الظروف تسمح بنمو التخزين في والتصنيع والنقل وكذلك عند   سمومالعنقودية الذهبية وا 

 .(Argudin et al., 2010)فهما مصدران رئيسان لنقل البكتريا إلى األغذية الهواء والغبار  ماأ .المعوية
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 االستنتاجات والتوصيات
 

المكورات العنقودية ريا بكتلوث لحوم الدجاج بالمكورات العنقودية وخاصة ت نأبينت هذه الدراسة  
الصحية السيئة المحيطة للحم  ظروفال إلىعود ي ،المعوية سمومالذهبية المحتوية على جينات منتجة لل

سبب في تعلى صحة المستهلك وت ا  خطر  شكلوالتي قد ت ،الذبح والنقل والتخزين والبيع أثناءالدجاج 
طريقة دقيقة وسريعة في الكشف عن الجينات  Multiplex PCRتقنية  وتعدلتسمم الغذائي، حدوث ا
الذبح والنقل والتخزين وبيع  أثناءالنظافة والتطهير  إجراءاتلذلك يجب تطبيق . المعوية سمومالمنتجة لل

وتوعية ، وتفعيل الدور الرقابي على محالت بيع لحوم الدجاج المقطع، بصورة مشددة لحوم الدجاج
قدرتها على و المكورات العنقودية الذهبية ريا بكتخطورة  إلىالعاملين في هذا المجال والمستهلكين 

 .تسمم غذائي إحداث
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Staphylococcus aureus strains isolated from chicken meat 
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ABSTRACT:  The aim of this study was to isolate Staphylococcus aureus from raw chicken meat and 

detection of enterotoxin genes in Staphylococcus aureus by using of multiplex PCR method. Four hundred 

and fifty samples of raw chicken meat ( 150 samples of thighs- 150 samples of breasts -150 samples of wings 

) were collected from retail market in Syria. Bacteriological and biochemical tests results showed that out of 

450 samples, 73 (17.9%) were coagulase positive staphylococcus. Whilst the coagulase-negative 

Staphylococcus were 334 (82.1%). The results of multiplex PCR test conducted on S .aureus isolates, showed 

that 37 (50.7%) isolates harbored at least one enterotoxin gene. The sea gene was the most frequently 

encountered ones. 
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