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 چکيده
 55تا  22 باًیباشند. تقريدر جهان م یيغذا تيمسموم ياورئوس، عوامل اصل لوکوکوسياستاف Bو  A یهانيانتروتوکس سابقه و هدف:

 یهاا اورئاوس  لوکوکوسيباشند. انتقاا  اساتاف  يم زهيکلون ،اورئوس لوکوکوسيبا استاف ،خود ينيب يدر بخش قدام ،سالم نيدرصد از بالغ

 تيتواناد خرار مساموم   يم دکننده،يکارکنان تول ينيب ایآلوده و  يمحصوالت لبن قیطر ازجات، ينیريبه ش نيانتروتوکس یکنندهديتول

 نيبا در  (sebو  sea) Bو  A یهاا نيانتروتوکسا  یهاژن يفراوان نييتعهدف از تحقيق حاضر،  ،بر همين اساسدهد.  شیرا افزا یيغذا

   .بود 3193، در سا  خرم آباد ستانآنها در شهر یکنندهديکارکنان تول ينيو ب ينیرياورئوس جدا شده از ش لوکوکوسياستاف یهاهیسو

از کارکناان   ينا ينموناه ساواب ب   93باه هماراه    ينیريش ینمونه 122در مجموع  ،يفيتوص -يمقرع یمرالعه نیدر ا :هامواد و روش

و  رانیا ا يصانعت  قاات ياساتاندارد و تحق  یمؤسساه  یهاا ها بر اساس دستورالعمل. نمونهدیگرد یآورجمع يبه طور تصادف ،کنندهديتول

مورد  یهازولهیا نيدر ب sebو  sea یهاژن عی. توزدندیگرد يابیارز ،اورئوس لوکوکوسياز نظر حضور استاف ،يشناس كروبيم یهاآزمون

  .قرار گرفت یآمار ليو تحل هیمورد تجز ،Chi-squareو به کمک آزمون  نييتع PCRبه روش  ،شیزماآ

باه   ،(352n)خشاک   یهاا ينیرياز شا  %6/2( و 352n) یاخاماه  یهاا ينیرياز شا  %1/33کشات نشاان داد کاه     جینتاا  هاا: يافته

 يخاود بودناد. فراوانا    ينيدر ب یحامل باکتر ،شیاز افراد مورد آزما %48/36عالوه، ه (. ب>25/2Pآلوده بودند ) ،اورئوس لوکوکوسياستاف

 سات آماد  ه دبا  %35و  %4، %2/88 بيبه ترت ،ينيخشک و ب یهاينیريش ،یاخامه یهاينیريجدا شده از ش یهاهیسو نيدر ب seaژن 

(25/2P<ا .)بود که ژن  يدر حال نیseb  شد يابیرد یاخامه یهاينیري( جدا شده از ش%8/33) هیسو 2فقط در. 

 شیبرابار افازا   6/4اورئوس را  لوکوکوسيبه استاف ياحتما  آلودگ ،خشک ينیريبا ش سهیدر مقا یاخامه ينیريش يمصرف: گيرینتيجه

کارکناان   یجاات و غرباالگر  ينیريماداوم شا   يكروبا يکنتر  م خچا ،یدر  يمواد لبن یو نگهداره کردن زی(. پاستور6/4O.Rدهد )يم

      .را کاهش دهد يلوکوکيتافاس تيتواند خرر مسموميآنها، م یکنندههيته
 

 خرم آباد ،ییغذا تیمسموم مراز،یپل یارهیجات، واکنش زنجینیری، شBو  A نیاورئوس، انتروتوکس لوکوکوسیاستافواژگان کليدی: 

 لرفاً به این مقاله به صورت زیر استناد نمایيد:
Hassanvand M, Goudarzi G, Khanizadeh S. The frequency of enterotoxin A and B genes among Staphylococcus aureus 

strains isolated from confectionary products and nares of its processing workers in Khorramabad city (2012). 

Pejouhandeh 2014;19(5):281-286. 
 

 0مقدمه

ل ضهای ناشي از مواد غذایي به عنوان یک معامروزه بيماری

های اقتصادی انه هزینهيسال واساسي در سالمت محسوب شده 

 ،شاود. اساتافيلوکوکوس اورئاوس   باالیي صرف درمان آنها ماي 

دومين یا گاهي سومين عامل مهام مساموميت ناشاي از ماواد     

                                                 
گروه ميكاروب شناساي،    ؛دکتر غالمرضا گودرزی ل مکاتبات:وؤمس نويسنده*

ایاران   کمالوند دانشگاه علوم پزشكي لرستان، خرم آبااد،   سیپرد ،يدانشكده پزشك

 Goudarzi.gh@gmail.comپست الکترونيك:   29320322552  تلفن:

(. جنس اساتافيلوکوکوس دارای بايش از   2،3باشد )غذایي مي

گونااه بااوده کااه برخااي از آنهااا در پوساات، غاادد پوسااتي،  22

های به فرآوردهقادرند غشاهای مخاطي جانوران وجود داشته و 

 ، منتقل شوندحيواني و منابع محيري از جمله خاک، آب و هوا

هااا در شاارایط مساااعد از جملااه اسااترس،  (. ایاان باااکتری1)

های بافتي و هر عاملي کاه سابب   روسي، آسيبهای ویبيماری

تضعيف در سيستم ایمني گاردد، سابب ایجااد پنوماوني، ورم     

و هاای پوساتي   پستان گاو، استئوميليت، انادوکاردیت، عفونات  
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، Bergdollاسااس گازارش    (. بر4شود )مسموميت غذایي مي

هااای انتروتوکسااين، هااای غااذایيمسااموميتاز  %95 أمنشاا

 Eو  A ،B ،C ،Dناوع  هاای  انتروتوکساين  باکتریایي ناشاي از 

مربوط به ساایر   ،ماندهباقي %5استافيلوکوکوس اورئوس بوده و 

 (.  5باشد )ها ميانتروتوکسين

مهمتاارین بااه عنااوان   Bو  Aنااوع  هااایانتروتوکسااين

هااای اسااتافيلوکوکوس اورئااوس، عاماال اصاالي  انتروتوکسااين

و بيشاترین   شاده مسموميت غذایي در سراسر جهان محسوب 

(. افازایش بازا ،   6،1اناد ) مرالعات را به خاود اختصااد داده  

م یاااز مهمتاارین عال ،پيچااه و اسااها  تهااوع، اسااتفرال، د  

(. حضاور  0باشد )مسموميت با انتروتوکسين استافيلوکوکي مي

ها در محصوالت لبني مانند شير و پنير، گوشات،  انتروتوکسين

مسموميت غاذایي گاردد.    تواند باعثمي هاو شيریني هاسبزی

در برابار   های اساتافيلوکوکي به دليل مقاوم بودن انتروتوکسين

فعاليت بيولوژیكي خود  ،طي فرآیند پاستوریزاسيوندر ، حرارت

توانند عامال مهماي در ایجااد مساموميت     را حفظ کرده و مي

 (.  9،8ناشي از مواد غذایي به شمار آیند )

لفي از اای مختا اها ن ساموم، روش اي ایا اایا ااساشن رایاب

(، 32،33(، االیاااازا )32جملااااه آگلوتيناساااايون التكااااس )

( وجاود  34( و مگنتياک ایمونواساي )  31ایمونوکروماتوگرافي )

ژنيک )واکنش متقاطع( در بين آنتي هایشباهتدارد. به دليل 

های ایمونولوژیاک  ها، روشهای مختلف انتروتوکسينسروتایپ

گاي بااالیي برخاوردار نيساتند     از ویژ ،فو  در بسياری از موارد

های تشخيصي مبتني بر اسيد نوکلئياک  ، روشدر مقابل(. 35)

هااای بااا تشااخي  ژن  ،Real time-PCR و PCRماننااد 

هاایي را کاه   توانند ساویه ها حتي ميانتروتوکسين یکدکننده

هاای ایمونولوژیاک   ميزان توليد سموم آنها پایين باوده و روش 

باه هماين   را تشاخي  داده و   باشاند نماي ردیابي آنها قادر به 

توانناد در  از حساسيت و ویژگي باالیي برخوردارند و ماي  دليل

هاا  ها در تشاخي  و پيشاگيری از مساموميت   کنار سایر روش

 (.  36-39ثر باشند )ؤم

تواند در نواحي مختلاف  اگرچه استافيلوکوکوس اورئوس مي

محال   ،اماا بخاش قادامي بيناي     شود،پوست و مخاط کلونيزه 

(. لذا افراد حامال  22) باشداصلي کلونيزاسيون این باکتری مي

توانناد باه   ماي  ،کنندگان مواد غذایيتهيه ه ویژهاین باکتری، ب

. محساوب شاوند  ای در آلودگي مواد غذایي عنوان مخزن بالقوه

ها در بهداشات  با توجه به اهميت انتروتوکسينبر این اساس و 

فراواناي  م ایان مرالعاه، بررساي    هدف از انجاو سالمت جامعه، 

بين  ( درseb و sea) B و Aانتروتوکسين  یهای کدکنندهژن

جات و بيناي  های جدا شده از شيرینياستافيلوکوکوس اورئوس

آنهاا در شهرساتان خارم آبااد در ساا        یپرسنل توليدکننده

 .بود 3193
 

 هامواد و روش
 یدر ایان مرالعاه   هاا و تیياين هويات    آوری نمونهجمع

ای و نموناه شايریني خاماه    122توصيفي، در مجموع -مقرعي

قنادی واقاع در   52از بيش از  ،صورت کامالً تصادفيه خشک ب

آوری گردیاد.  جماع  ،3193سرح شهرستان خرم آباد در سا  

نمونه سوآب بيناي از پرسانل شااغل در کارگااه      93همچنين 

استافيلوکوکوس اورئوس های توليدی که از نمونه شيریني آنها 

های شيریني در دمای جداسازی شد، جمع آوری گردید. نمونه

گراد نگهداری و در اولين فرصت به آزمایشگاه سانتي یدرجه 4

ميكروب شناسي مرکز تحقيقات داروهای گياهي رازی دانشگاه 

 منتقل و مورد آزمایش قرار گرفتند.   ،علوم پزشكي لرستان

های های کوآگوالز مثبت از نمونهاستافيلوکوکوسجداسازی 

اساتاندارد و   یسساه ؤهاای م شيریني، بر اسااس دساتورالعمل  

گارم   32تحقيقات صنعتي ایران انجام گرفت. به طور خالصاه،  

ليتر محلو  رینگار اساتریل   ميلي 92شيریني به  یاز هر نمونه

 یهميكروليتر از هر نمون 322(. سپس 3/2اضافه گردید )رقت 

روی محيط انتخابي برد پارکر آگار کشت داده شاد   ،رقيق شده

هاای  های بيني با استفاده از ساوآب نمونه ،(. همچنين22،23)

های حاوی محيط کشت تریپتيک سوی دار موجود در لولهپنبه

پازی  از بخش قدام هر دو سوراخ بيني کارکنان شايریني  ،براث

، مانيتو  ساالت آگاار  های بالد آگار و آوری و روی محيطجمع

ساعت در دماای   24ها به مدت پليت یکشت داده شدند. کليه

رشااد  یگااراد انكوبااه شادند. بااا مشاااهده سااانتي یدرجاه  10

هاا  های مشكوک به اساتافيلوکوکوس اورئاوس، بااکتری   کلوني

آميازی گارم، کاتااالز، اکسايداز،     هایي چون رنا  توسط تست

DNAse    تعياين هویات نهاایي     ،،کوآگوالز و تخميار ماانيتو

 (.  21شدند )

،  ابتادا کشات   DNAبه منظاور اساتخرا      DNAاستخراج 

آوری های اساتافيلوکوکوس اورئاوس جماع   هایای از سویهتازه

شده، در محيط لوریا برتاني براث )مرک، آلمان( تهيه گردیاد و  

باا سارعت    ،های باکتریاایي ليتر از سوسپانسيونميلي 3سپس 

شد و پس از  سانتریفوژ دقيقه 5به مدت  دقيقه،دور در  1222

از رسوب سلولي حاصال،   ميكروليتر 222حذف مایع رویي، به 

( µg/ml 322 ،Sigmaمحلااو  ليزواسااتافين ) ميكروليتاار 22

سااعت در   یاک باه مادت    ،(. مخلوط حاصل24اضافه گردید )

مراحال   یاداماه گراد انكوباه شاد و   تساانتي  یدرجه 10دمای 

 ®AccuPrepبا استفاده از کيت  DNAآوری تخلي  و جمع
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 281/ محمد حسنوند و همكاران                                                                                         3191 ، آذر و دی323پي در، پي5شماره 

 

Genomic DNA Extraction  شرکت(Bioneer ،Korea )

بر اساس دستورالعمل شرکت سازنده و با کمي اصالحات ادامه 

 یافت.

توالي اوليگونوکلئوتيدی  ( PCR) ای پليمرازواکنش زنجيره

نشاان داده شاده اسات     3درجادو    ،پرایمرهای مورد استفاده

 25در حجاام  نهااایي  Multiplex PCR(. واکاانش 26،25)

 Taqواحد آنزیم  3الگو،  DNAنانوگرم  122ميكروليتر شامل 

DNA Polymerase ،2/2   ،4/2ميكرومااوالر از هاار پرایماار 

 5/2و  2MgClمااوالر  ميلااي dNTP ،2مااوالر مخلااوط ميلااي

هاای  ( انجام پذیرفت. تكثيار همزماان ژن  32xميكروليتر بافر )

 ,BioRadدر دساتگاه گرادیانات ترماا  ساایكلر )    مورد نظار  

USA      تحت شرایط ذیل بهيناه گردیاد: بااز شادن اولياه دو )

دقيقاه و   5گاراد باه مادت    سانتي یدرجه 94 دمای رشته در

( در Denaturationبا بااز شادن دو رشاته )    چرخه 15سپس 

دقيقااه، اتصااا   3گااراد بااه ماادت سااانتي یدرجااه 94دمااای 

گاراد باه   سانتي یدرجه 58دمای ( در Annealingپرایمرها )

 دماای  ( درExtensionهاا ) دقيقه، طویل شدن رشته 3مدت 

دقيقه و طویل شدن نهاایي   3گراد به مدت سانتي یدرجه 02

(Final extensionدر )  گاراد باه    ساانتي  یدرجاه  02 دماای

 3با  PCRميكروليتر از محصوالت  5 ،دقيقه. در نهایت 8مدت 

درصاد   5/3مخلاوط و روی ژ  آگاارز )   ،ميكروليتر بافر نموناه 

جفات باازی    52همراه ماارکر  ه ( بTAEدر بافر وزني/حجمي 

(Fermentas, Lithuania ( الكتروفااورز و بااا ژ  رد )شاارکت

، محصاوالت الكتروفاورز   پایانآميزی گردید. در طيف آرا( رن 

تگاه ، توساط دسا  nm 262 شده پس از رویات در طاو  ماو    

 یدو ساویه  DNA ،عكس بارداری شادند. همچناين    ،داکژ 

 Bیاا   Aهاای انتروتوکساين   استافيلكوکوس اورئوس حاوی ژن

 ،)اهدایي آقای دکتر جليل فالح، دانشگاه مالک اشاتر، تهاران(  

 ،هاای ماورد آزماایش   به عنوان کنتر  مثبت به هماراه نموناه  

 استفاده گردید.

 
 B (sea ،seb) و A نيانتروتوکس یهاهمزمان ژن ريمورد استفاده جهت تکث یدهايگونوکلئوتي  مشخصات اول0 جدول

 ژن ( توالي1  5) (bp)اندازه قطیه 

322 GGT TAT CAA TGT GCG  GGT GG F 
sea 

CGC CAC TTT TTT CTC TTC GG R 

364 GGTGGTGTAACTGAGCGTA F 
seb 

CCAAATAGTGACGAGTTAGG R 

 

 

در باين   Bو  Aهاای انتروتوکساين   شايوع ژن  آناليز آماری 

های استافيلوکوکوس اورئوس، به صاورت درصاد فراواناي    سویه

 sebو  seaهای فراواني ژن یگزارش گردید. همچنين، مقایسه

هاای  شيرینيهای جدا شده از در بين استافيلوکوکوس اورئوس

و با اساتفاده از   SPSS 36افزار به کمک نرم ،ای و خشکخامه

مورد تجزیه و تحليال قارار گرفات. در    ، Chi-squaredآزمون 

 .  دار تلقي گردیدمعني، 25/2کمتر از  P-valueتمامي موارد، 

 

 هايافته
ای و شايریني )خاماه   ينمونه 122در این مرالعه، مجموعاً 

سواب بيني از نظار آلاودگي باه     نمونه 93خشک( و همچنين 

 Bو  Aهای انتروتوکسين استافيلوکوکوس اورئوس و حضور ژن

 (. نتاایج 3 مورد بررسي قرار گرفتند )شكل PCRتوسط روش 

( باااه %0شااايریني ) نموناااه 23کشااات نشاااان داد کاااه   

در جادو   طور که انبودند. هم آلوده، استافيلوکوکوس اورئوس

نموناه شاايریني   352، از تاساا باه تفكياک مشااخ  شاده    2

که آلوده بودند، نمونه به استافيلوکوکوس اورئوس  30ای، خامه

 ه انمون 2و  Aنمونه حاوی ژن انتروتوکسين  35ن تعداد، ااز ای

 

 

 نيانتروتوکس یهاژن ريحاصل از تکث PCR  الکتروفورز محصوالت 0 شکل

A و B  M مااارکر ،bp51 محصااول 0؛ سااتون ،PCR ژن  یحاااو ینمونااه

ژن  یحاااو ینمونااه PCR، محصااول 1(؛ سااتون sea) A نيانتروتوکساا

 یهاا اورئاوس فاقاد ژن   لوکوکوسي، استاف1(؛ ستون seb) B نيانتروتوکس

 یهاا هيساو  PCRمحصاوالت   بيا به ترت 5و  4 یهاستون ن؛يانتروتوکس

  sebو  sea یهاژن یکنترل مثبت حاو
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 352بودناد. از طرفاي، در باين    Bدارای ژن انتروتوکسين نوع 

ماورد آلاودگي باه اساتافيلوکوکوس      4نمونه شيریني خشک، 

 Aاورئوس مشاهده شد که همگي آنها دارای ژن انتروتوکسين 

سواب اخذ شده از بيناي   ینمونه 93از کشت ، بودند. همچنين

ساویه اساتافيلوکوکوس اورئاوس     35، پازی کارکنان شايریني 

 .بودناد  Aحامل ژن انتروتوکساين   آنها یآمد که همه دستبه

ردیاابي نگردیاد.    Bاین درحالي بود که هيچ ژن انتروتوکسين 

دست آمده، هاستافيلوکوکوس اورئوس ب یسویه 16هيچ یک از 

. طبق دانبودن Bو  Aر دو ژن انتروتوکسين اهحامل زمان اهم

ای و خشاک  های خاماه محاسبات آماری، اختالف بين شيریني

از نظر ميزان آلودگي به استافيلوکوکوس اورئوس و حضاور ژن  

(. به طور کلي، شايوع  >25/2Pدار بود )معني، Aانتروتوکسين 

و در  %1/33 ،ایهاااای خاماااه آلاااودگي در باااين شااايریني 

 ،بود که این اختالف از نظار آمااری   %0/2 ،های خشکشيریني

ي، نتایج آزماون  توجه قابل(. به طور >225/2P) بودمعني دار 

ای، نسابت  های خاماه دهد که مصرف شيرینيآماری نشان مي

شاانس آلاودگي باه اساتافيلوکوکوس      ،های خشکبه شيریني

 (.6/4O.Rدهد )برابر افزایش مي 6/4 به ميزان اورئوس را

 
  های شيريني و بيني( استافيلوکوکوس اورئوس در نمونهsea ،sea) Bو  A نيانتروتوکس یهاژن يفراوان  1 جدول

 

 

 

 

 

 

  بحث
مرالعات مختلفي که در ارتباط با حضاور اساتافيلوکوکوس   

اورئوس در بيني افراد سالم انجام گرفته، حاکي از آن است کاه  

انتقااا  ایاان باااکتری از بينااي افااراد کلااونيزه، ساابب افاازایش 

گاردد. ميازان حااملين بيناي     های اساتافيلوکوکي ماي  عفونت

درصااد  55تااا  22بااين اسااتافيلوکوکوس اورئااوس در بااالغين 

درصاد از   15تا  32حدود از این بين، که  شودميتخمين زده 

تا  22افراد، ناقل هميشگي استافيلوکوکوس اورئوس در بيني و 

 (. 20) باشندحامل آن مي ،طور متناوبه درصد ب 05

نموناه   35وناه ساواب بيناي،    نم 93حاضار، از   یدر مرالعه

که در مقایسه با  اورئوس بود ( حامل استافيلوکوکوس48/36%)

، ميازان کمتاری از افاراد حامال ایان      (28،26)مرالعات سایر 

افاراد   ناوروزی و همكااران، ميازان    یدر مرالعهباکتری بودند. 

و همكاران در  Rall(. همچنين 26) شدگزارش  %0/26، حامل

کنننادگان  نفار از تهياه    68های بيناي  برزیل، با بررسي سواب

 %3/22مواد غذایي، ميزان حاملين استافيلوکوکوس اورئوس را 

(. تفاااوت در حجاام نمونااه، موقعياات    28) ناادگاازارش کرد

جغرافيایي، سرح بهداشتي و همچنين ژنتيک افاراد )ناژاد( در   

 توانندواملي هستند که مياز جمله عاستعداد به کلونيزاسيون، 

 ثير قرار دهند.  أفراواني ناقلين بيني را تحت ت

مياازان آلااودگي بااه اسااتافيلوکوکوس ی حاضاار، در مرالعاه 

ای و خشااک نيااز مقایسااه و هااای خامااهاورئااوس در شاايریني

از  %0که نتاایج کشات نشاان داد کاه     طوریه. بگردیدگزارش 

 کاه باه طاور    هستند،آلوده های شيریني، به این باکتری نمونه

بيشاترین ميازان آلاودگي باه اساتافيلوکوکوس       ،قابل تاوجهي 

( بااود 1/33ای )هااای خامااهشاايریني هاوط باااربااام ،اورئااوس

مرالعات نيز سایر ای در های خامه(. آلودگي شيریني2 )جدو 

سلران دال   ینتایج مرالعهبه عنوان مثا ،  .بررسي شده است

همچنااين حساايني جزنااي و  ( و %32) و همكاااران در تهااران

باود   حاضار  ی(، تقریباً مشابه مرالعه%35همكاران در اروميه )

نيااک نياااز و همكاااران در تبریااز،   ی(. امااا در مرالعااه12،29)

 ،ای باه اساتافيلوکوکوس اورئاوس   هاای خاماه  آلودگي شيریني

 (.  13بود ) حاضر ی( مرالعه%2/13برابر ) 1تقریباً 

 یایزولااه 23نشااان داد کااه تمااامي   PCRنتااایج آزمااون 

دست آمده از شيریني، حاوی یكاي  هاستافيلوکوکوس اورئوس ب

(. در %322هااای انتروتوکسااين مااورد آزمااایش بودنااد ) از ژن

بررسي آلودگي مواد لبني به استافيلوکوکوس اورئوس، ایمااني  

بيشترین ميزان آلودگي را در خامه گزارش کردناد   ،و همكاران

هاای  ساویه  %3/13، فقط حاضر یبر خالف مرالعه(. اما 38%)

قابليت توليد انتروتوکساين   ،استافيلوکوکوس اورئوس جدا شده

A ،B و  %1/9، %6/35از ایان باين،   کاه   هر دو را داشاتند  و یا

بودناد   sea+sebو  sea ،sebهاای  به ترتيب حامال ژن  2/6%

حاضار نشاان داد کاه     یمرالعاه  PCRنتاایج   ،(. از طرفي36)

حاااوی ژن  ،( جاادا شااده از بينااي %322سااویه ) 35 تمااامي

و  Peck یهمرالعا  ،باشند. به طور مشابهيمي Aانتروتوکسين 

ساااویه  95همكااااران در کاااره نشاااان داد کاااه از باااين    

( %3/82نمونه ) 08شده از بيني،  استافيلوکوکوس اورئوس جدا

باشند که در ایان باين،   دارای حداقل یک ژن انتروتوکسين مي

A (4/40% ،)( و 3/63%) I (5/02% ،)G هاااایانتروتوکساااين

 )%( seb )%( sea تیداد نمونه آلوده )%( تیداد نمونه

 (0/33) 2 (2/88) 35 (1/33) 30 352 ایشيریني خامه

 (2) 2 (322) 4 (6/2) 4 352 شيریني خشک

 (2) 2 (322) 35 (48/36) 35 93 سواب بيني
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از نظار عادم   مذکور، نتایج تحقيق  .بيشترین فراواني را داشتند

(. 12ما همخاواني داشات )   یبا مرالعه، B وجود انتروتوکسين

نمونه سواب بيني  12بررسي  نوروزی و همكاران در ،همچنين

ست آوردند که دهسویه استافيلوکوکوس اورئوس ب 8در تهران، 

 sebسویه حااوی ژن   1و  seaسویه دارای ژن  2 ،در بين آنها

 (.  26بود )

نشاان داد کاه مصارف     این مرالعاه های به طور کلي، یافته

هاای  ای، احتماا  انتقاا  اساتافيلوکوکوس   های خاماه شيریني

هاای خشاک افازایش    انتروتوکسيژنيک را نسبت باه شايریني  

شرایط مغذی و رطوبت مناسب،  دهند. خامه، به دليل ایجادمي

هاا  هاا و قاار   اری از بااکتری يمحيط مناسبي بارای رشاد بسا   

آلاودگي   أ(. منشا 29در فصاو  گارم ساا  اسات )    خصود به

تواند به دليل آلاودگي  ای، ميشيریني خامهه ویژه ها، بشيریني

های محلي و غير پاستوریزه، عدم شير، استفاده از خامه یاوليه

رما در حين نگهداری، آلاودگي وساایل و در   س یرعایت چرخه

در حين فرآوری  ،انتقا  باکتری از دست و بيني پرسنل ،نهایت

نشان داد که بار  نخستيننقل باشد. این مرالعه برای  و حمل و

ميااازان آلاااودگي محصاااوالت شااايریني باااه   ،در لرساااتان

کارکناان  و بسياری از بوده استافيلوکوکوس اورئوس قابل توجه 

 .  باشند، حامل این باکتری ميپزیشيریني

حجام محادود   های این مرالعه باید باه  از جمله محدودیت

ها، تنوع کم مواد غذایي ارزیابي شده، عدم بررساي ساایر   نمونه

و غياره( و عادم    C ،Dهای انتروتوکساين اساتافيلوکوکي )  ژن

هاای جادا شاده،    بيوتيكي ساویه ارزیابي الگوی حساسيت آنتي

ای کار چندان ساده چه حذف آلودگي در عمل، . اگراشاره کرد

هاای آلاودگي در   اما با شناسایي ناقلين ساالم و کاانون   ،نيست

بااا  ثرؤمااواد غااذایي و در مااواردی درمااان ماا  یمراکااز تهيااه

هااای غااذایي  تااوان بااروز مسااموميت  مااي، بيوتيااکآنتااي

 .طور چشمگيری کاهش داده استافيلوکوکي را ب

 

 گيرینتيجه
با توجاه باه آلاودگي نسابتاً      که تحقيق نشان دادنتایج این 

خصاود کلونيزاسايون بيناي پرسانل     ه هاا و با  باالی شيریني

هاای انتروتوکسايژنيک،   آنها به اساتافيلوکوکوس  یتوليدکننده

کااردن توليااد محصااوالت قنااادی، پاستوریزاساايون و  صاانعتي

نگهداری محصوالت اوليه در یخچا ، کشات و کنتار  ماداوم    

ساازی و آماوزش بهداشاتي افاراد     بالگری، فرهن ميكروبي، غر

تواند بار آلاودگي ميكروباي را کااهش و خرار     تهيه کننده، مي

 .های غذایي را به حداقل برساندمسموميت

 

 تشکر و قدرداني
این تحقيق در آزمایشگاه ميكروب شناساي مولكاولي مرکاز    

تحقيقات داروهای گياهي رازی انجام پاذیرفت. بادین وسايله،    

 یمراتاب ساپاس و تشاكر خاود را از کلياه     مقاله، نویسندگان 

 دارند.همكاران محترم این مرکز اعالم مي
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