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چکیده
استافیلَکَکَس اٍرئَس تِػٌَاى زٍهیي یا سَهیي ػاهل هْن تیواریسای غذا ساز زر جْاى هحسَب هیضَز .تَاًایی رضس ٍ تَلیس
اًتزٍتَکسیيّای هقاٍم تِ حزارت زر طیف ٍسیؼی اس هَاز غذایی ،استافیلَکَکَس را جشء یکی اس هْنتزیي ػَاهل هسوَهیتسای هَاز
غذایی قزار زازُ است .هطالؼِ حاضز تا ّسف تزرسی هیشاى ضیَع استافیلَکَکَس گَضت ٍ فزآٍرزُّای گَضتی ػزضِ ضسُ زر اغفْاى
اًجام ضس .اس تاتستاى تا سهستاى سال  1391زر هجوَع ً 450وًَِ ضاهل گَضت گاٍ (ً 80وًَِ) ،گَضت چزخ ضسُ (ً 80وًَِ) ،گَضت
گَسفٌس (ً 80وًَِ) ،گَضت تش (ً 80وًَِ) ،گَضت ضتز (ً 50وًَِ)ّ ،وثزگز (ً 40وًَِ) ٍ کثاب لقوِ (ً 40وًَِ) تِ ضکل تػازفی سازُ
اس قػاتیّا ٍ سَپزهارکتّای ضْزستاىّای اغفْاى جوغآٍری ٍ جْت تزرسی حضَر استافیلَکَکَس اٍرئَس هَرز آسهایص قزار گزفتٌس.
زر هجوَع آلَزگی تِ استافیلَکَکَس اٍرئَس زر ً )% 55/6( 234وًَِ زر گَضت ٍ فزآٍرزُّای گَضتی هطاّسُ ضس .هیاًگیي تؼساز
تاکتزی استافیلَکَکَس اٍرئَس زر ًوًَِّای هثثت  8/3 ×102تَزً .تایج ًطاى زاز اگز چِ زرغس آلَزگی ًوًَِّا سیاز تَزُ است ٍلی
تؼساز تاکتزیّای هَجَز زر ًوًَِّا پاییي ٍ ذطز تالقَُای تزای سالهت هػزف کٌٌسُ ًسارز .هطالؼات اپیسهیَلَصیکی هساٍهی زر ذػَظ
هسوَهیتّای استافیلَکَکَسی پیطٌْاز هیضَز تا تتَاى هسیزیت کارآهسی زر تَلیس هَاز غذایی زر جْت کاّص تیواریّا اػوال کزز.
واژگبن کلیدی :استافیلَکَکَس اٍرئَس ،گَضت ،فزآٍرزُّای گَضتی.

مقدمه
استافیلَکَکَس اٍرئَس یکی اس تاکتزیّای

اًتزٍتَکسیي تستگی زارز ( Normanno et al.,

تیواریسای هْن هٌتقلِ اس راُ غذا هیتاضس کِ زر اًساى

ً .)2007طاًِّای هسوَهیت  1تا  6ساػت تؼس اس

ٍ حیَاًات ،تیواریّای هرتلفی را ایجاز هیکٌس ( Bui

هػزف غذای حاٍی اًتزٍتَکسیي تزٍس هییاتس کِ ػالین

 .)Thi Mai et al., 2010ایي تاکتزی فلَر طثیؼی

آى ضاهل حالت تَْع ،زل پیچِ ،اسْال ٍ استفزاؽ هی-

پَست است ٍ تاػث تیواریّایی چَى پٌَهًَی ٍ

تاضس ( Le Loir et al., 2006; Hawryluk and

سپتیسوی هیضَز (اضزاقی ٍ ّوکاراى .)1388 ،ػلت

 .)Hirshfield, 2002زر هسوَهیت ضسیس تا

اغلی هسوَهیت غذایی استافیلَکَکی ( )SFP1تَلیس

اًتزٍتَکسیي هَارزی اس هزگ ٍ هیز زر اطفال گشارش

اًتزٍتَکسیيّای ایي تاکتزی زر هٌاتغ غذایی چَى

ضسُ است ( .)Martin and Iandolo, 2002گشارضات

گَضت ٍ سایز فزآٍرزُّای غذایی هیتاضس ( Shale et

حاکی اس آى است کِ هسوَهیت غذایی استافیلَکَکی

 )al., 2005کِ ػالین هالین هسوَهیت تؼس اس تلغ غذای

سَهیي ػلت هسوَهیتّای غذایی زر سزاسز جْاى

حاٍی ً 20اًَگزم تا کوتز اس  1هیکزٍگزم اًتزٍتَکسیي

هیتاضس (ّ .)Balaban and Rasooly, 2005وچٌیي

ایجاز هیضَز .تزٍس ػالین هسوَهیت ٍ ضست آى تِ

ٍقَع ایي هسوَهیت زر ایاالت هتحسُ آهزیکا 185000

هَارزی چَى حساسیت هیشتاى ٍ هقسار زٍس هػزفی

هَرز زر  1750تیوارستاى تِ غَرت سالیاًِ گشارش
ضسُ است .هطالؼات حاکی اس آى است کِ زر سالّای

1. Staphylococcal food poisoning
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 2002تا  2003سْن تیواریّای هٌتقلِ اس راُ غذا زر

حساکثز  24ساػت پس اس ًوًَِگیزی اس ًظز حضَر

ارٍپا  5/1زرغس تَزُ است .زر ایاالت هتحسُ آهزیکا

استافیلَکَکَس اٍرئَس ٍ اًتزٍتَکسیيّای کالسیک

ّشیٌِّای اقتػازی ٍ اجتواػی هسوَهیت غذایی

استافیلَکَکَس اٍرئَس هَرز آسهایص قزار گزفتٌس.

استافیلَکَکی زر حسٍز  1/5هیلیارز زالر تِغَرت

جساساسی استافیلَکَکَس اٍرئَس

سالیاًِ تزآٍرز ضسُ است ( .)Mead et al., 2004زر

 10گزم اس ّز ًوًَِ تِ  90گزم اس هحلَل استزیل تافز

اًتزٍتَکسیٌی

ًوک فسفات اضافِ ضس ٍ سپس تِهست چٌس زقیقِ تِ

استافیلَکَکَس اٍرئَس تِغَرت هتٌاٍب اس گَضت،

ّن سزُ ضس تا تِغَرت ّوَصى زرآیس .جْت جساساسی

ضیز ٍ فزآٍرزُّای آىّا زر غذاّای غٌؼتی ٍ سٌتی

ٍ ضوارش استافیلَکَکَس اٍرئَس اس ًوًَِّا تا رقت

جسا ضسُ است ( .)Al-Tarazi et al., 2009ضٌاسایی

 10-4رقت ساسی تِػول آهس .رقتّای  10-4 ٍ 10-3اس

هٌاتغ آلَزگی تا ّسف تزرسی ّوِگیزضٌاسی ٍ اًجام

هحلَل سَسپاًسیَى حاٍی ًوًَِّای گَضت ذام ٍ

هَلکَلی،

رقتّای  10-3 ٍ 10-2اس ًوًَِّای ّوثزگز ٍ کثاب

تیَضیویایی ٍ فاصضٌاسی تزای اًَاع گًَِّای

لقوِ تز رٍی سطح پلیت تزز پارکز آگار ( )Difcoتِ-

اًتزٍتَکسیي استافیلَکَکَس اٍرئَس الشاهی هیتاضس

طَر سطحی کطت زازُ ضس ٍ تِهست  24-48ساػت

.)Marty et al., 2011; Fueyo et al., 2009(.

زر زهای  35زرجِ ساًتیگزاز گزمذاًِگذاری ضسًس.

تاکٌَى  18گًَِ اس اًتزٍتَکسیيّای استافیلَکَک

زر ًْایت کلٌیّا ضوارش ٍ اس ًظز ریرت ضٌاسی هَرز

ضٌاسایی ضسُ است کِ تزذی اس گًَِّای سزٍلَصیکی

تزرسی قزار گزفتٌس ٍ جْت تأییس تطریع

آى ضاهل  SEE ٍ SEAهیتاضس ( Aragon-Alegro

استافیلَکَکَس اٍرئَس تستّای گزم ،کاتاالس،

 .)et al., 2007زر سالّای اذیز رٍشّای هرتلفی

کَآگَالس ٍ آسهَى  2vpتز رٍی پزگٌِّای هطکَک

تزای جساساسی اًتزٍتَکسیيّای استافیلَکَکی ()SEs

اًجام گزفت (Rahimi and Ghasemian; Jay, 1986

زر غذاّای هرتلف گستزش یافتِ است کِ ضاهل

;.)2010

رٍشّای سیست ضٌاسی ،ایوٌی ضٌاسی ،کزٍهاتَگزافی

نتبیج

هطالؼات

آسهَىّای

هرتلف،

هرتلف

سَیِّای

ضاهل

تستّای

ٍ ٍاکٌص سًجیزُای پلیهزاس هیتاضس ( Blaiotta et al.,

زر ایي هطالؼِ هجوَػاً ً 450وًَِ اس اًَاع گَضت

 .)2004تا تَجِ تِ اّویت هَضَع ،هطالؼِ حاضز تا

گاٍ ،گَسفٌس ،تش ،ضتز ٍ گَضت چزخ ضسُ ٍ فزآٍرزُ-

ّسف جساساسی ٍ ضوارش استافیلَکَکَس اٍرئَس اس

ّای گَضتی ضاهل کثاب لقوِ ٍ ّوثزگز ػزضِ ضسُ

گَضت ٍ فزآٍرزُّای گَضتی اًجام ضس.

زر ّفت ضْزستاى استاى اغفْاى اس ًظز آلَزگی تِ

مواد و روش کبر

استافیلَکَکَس اٍرئَس هَرز ارسیاتی قزار گزفت.

ًوًَِگیزی

جسٍل  1تِ طَر ذالغِ ٍضؼیت آلَزگی ًوًَِّای

زر هجوَع ً 450وًَِ اًَاع گَضت ذام ٍ فزآٍرزُ-

گَضت ذامّ ،وثزگز ٍکثاب لقوِ را تِ استافیلَکَکَس

ّای آى ضاهل گَضت گاٍ ( ،)80گَضت گَسفٌس (،)80

اٍرئَس ًطاى هیزّسّ .واًطَر کِ ًتایج ایي جسٍل

گَضت تش ( ،)80گَضت ضتز ( ،)50گَضت چزخ ضسُ

ًطاى هی زّس اس هجوَع ً 450وًَِ گَضت ذام گاٍ،

(ّ ٍ )80وثزگز-کثاب لقوِ ( )80اس قػاتیّا ٍ

گَسفٌس ،تش ،ضتز ،گَضت چزخ کززُ ٍ فزآٍرزُّای

سَپزهارکتّای ضْزستاىّای اغفْاى جوغآٍری ٍ زر

گَضتی ضاهل ّوثزگز ٍ کثاب لقوِ تاالتزیي هیشاى

اسزع ٍقت زر کٌار ید تِ آسهایطگاُ کٌتزل کیفی هَاز
غذایی زاًطگاُ آساز اسالهی ٍاحس ضْزکزز هٌتقل ٍ

1. Voges-Proskaver test

14

سال اول /شماره  /3زمستان  - 33صفحات  14تا 16

مجله میکروب شناسی مواد غذا ئی
آلَزگی زر گَضت چزخ ضسُ (ً 61وًَِ اس ً 80وًَِ

تا  100زرغس هَاز غذایی تِ ایي پاتَصى هسوَهیت سا

هَرز تزرسی 76/3-زرغس) ٍ تِزًثال آى گَضت

هیتاضس ( .)Malheiros et al., 2010زر هطالؼِ حاضز

گَسفٌس (ً 55وًَِ اس ً 80وًَِ هَرز تزرسی68/8 -

اس ً 450وًَِ گَضت ذامّ ،وثزگز ٍ کثاب لقوِ 234

زرغس) ،گَضت گاٍ (ً 46وًَِ اس ً 80وًَِ هَرز

ًوًَِ ( 55/6زرغس) زارای استافیلَکَکَس اٍرئَس تَز

تزرسی 0/5 -زرغس ،)57گَضت تش (ً 38وًَِ اس 80

کِ تاالتزیي ضیَع آلَزگی زر گَضت چزخ ضسُ ،پس اس

ًوًَِ هَرز تزرسی –  47/5زرغس) ،گَضت ضتز (23

آى گَضت گَسفٌس ،گاٍ ،تش ،ضتز ،کثاب لقوِ ٍ ّوثزگز

ًوًَِ اس ً 50وًَِ هَرز تزرسی –  46زرغس) ،کثاب

هطاّسُ ضس.

لقوِ (ً 6وًَِ اس ً 40وًَِ هَرز تزرسی –  15زرغس) ٍ

ایي ًتایج تا هطالؼات هطاتِ ّورَاًی هؼٌی زاری را

ّوثزگز (ً 5وًَِ اس ً 40وًَِ هَرز تزرسی – 12/5

ًطاى هیزّس (

زرغس) هطاّسُ ضسً .تایج آسهَىّای آهاری ًطاى زاز

Alvarez-Astorga et al., 2002; Marthenge and

اذتالف آهاری هؼٌیزاری زر هیشاى ضیَع آلَزگی

 .)Ombui, 2007; Al-Tarazi et al., 2009ایي

ًوًَِّای هرتلف گَضت ذام تِ استافیلَکَکَس

تزرسیّا حاکی اس آلَزگی حسٍز  50زرغسی ایي اقالم

اٍرئَس ٍجَز ًساضتِ است ( )P<0/05زر حالی ایي

غذایی تِ استافیلَکَکَس اٍرئَس هیتاضس .تا ایي ٍجَز

اذتالف تیي ًوًَِّای گَضت ذام ٍ ّوثزگز ٍ کثاب

آلَزگی کنتز اس  20زرغس ( 10تا  16/4زرغس) ًیش زر

لقوِ هؼٌیزار است ( .)P>0/05هیاًگیي ٍ هحسٍزُ

هطالؼات سایز هحققیي گشارش ضسُ است ( Hanson et

آلَزگی تِ استافیلَکَکَس اٍرئَس زر ًوًَِّای

al., 2011; Crago et al., 2012 Tassew et al.,
 .)2010حضَر استافیلَکَکَس اٍرئَس زر هَاز غذایی

زر گَضت چزخ ضسُ 102 - 4/4×105 ٍ 4/8×103

هؼوَالً ًاضی اس آلَزگی ثاًَیِ تَسط کارگزّا ،پزسٌل

× ،1/5زر گَضت گَسفٌس - 8/3×103 ٍ 7/1× 102

ضاغل زر کارذاًجات ٍ کطتارگاُّا کِ تا ایي اقالم

 ،4/7×101زر گَضت تش - 5/0× 104 ٍ 2/6× 102

غذایی سز ٍ کار زارًس یا تِ زًثال تواس گَضت تا

 ،4/2×101زر گَضت ضتز - 8/6× 102 ٍ 4/3× 102

پَست حیَاى ٍ ٍسایل کار ایجاز هیضَز (.)Jay, 1986

 ،6/3×101زر ّوثزگز - 3/7× 102 ٍ 2/2× 102

هطالؼات ًطاى هیزّس کِ تقزیثاً  50زرغس جوؼیت

 ٍ 0/8×101زر کثاب لقوِ - 3/0× 102 ٍ 2/5× 102

اًساًی حاهل استافیلَکَکَس اٍرئَس است ٍ ػسم

 1/2×101تِزست آهسُ است.

رػایت اغَل تْساضتی تِ راحتی هٌجز تِ اًتقال ایي

گَضت گاٍ تِتزتیة ،6/4×101- 7/9×103 ٍ 5/6× 102

;Schlegelova et al., 2004

پاتَصى تِ هَاز غذایی ذَاّس ضس .سایز هٌاتغ آلَزگی

بحث

هَاز غذایی تِ استافیلَکَکَس اٍرئَس ذاک ،آب ،گزز

هسوَهیت استافیلَکَکی یکی اس ضایغتزیي اًَاع

ٍ غثار ٍ َّا گشارش ضسُ است (.)Arbuthnott, 1990

هسوَهیتّای غذایی ًاضی اس ٍقَع گستززُ آلَزگی تِ

اذتالفات هَجَز تیي ًتایج تِزست آهسُ زر هطالؼِ

استافیلَکَکَس اٍرئَس ٍ تَاًایی اکثز سَیِّای آى زر

حاضز تا تزذی اس هطالؼات زیگز زر ذػَظ ضیَع

تَلیس اًتزٍتَکسیي هیتاضس (طثاطثائی ٍ فیزٍسی،

آلَزگی ٍ جوؼیت هیکزٍتی را هیتَاى تِ ػَاهل سیازی

 .)1384هطالؼات سیازی راجغ تِ جساساسی سَیِّای

چَى تفاٍت زر رٍش هطالؼِ ،اثزات فػلی ،تؼساز ٍ ًَع

هرتلف استافیلَکَکَس اٍرئَس زر گَضت ٍ سایز

ًوًَِّای هَرز هطالؼِ ،رٍشّای هرتلف فزآیٌس کطتار

فزآٍرزُّای غذایی تا استفازُ اس رٍشّای گًَاگَى زر

ٍ ً ...سثت زاز ( Rahimi et al., 2012; Rahimi and

سزاسز جْاى ٍجَز زارز ٍ ًتایج حاکی اس آلَزگی غفز

 .)Ghasemian, 2010اگز چِ استاًسارز ذاغی زر
13

سال اول /شماره  /3زمستان  - 33صفحات  14تا 16

استافیلوکوکوس اورئوس در گوشت و فزاورده های گوشتی

ذػَظ تؼساز استافیلَکَکَس اٍرئَس زر گَضت ذام

اٍرئَس زر گَضت تاسُ ٍ گَضت سزز یک رقیة ذَتی

(تاسُ) ٍجَز ًسارز ،تا ایي ٍجَز حساکثز هیشاى قاتل

تزای هیکزٍبّای فلَر طثیؼی گَضت (سَزٍهًَاسّا،

قثَل حضَر استافیلَکَکَس اٍرئَس زر هَاز غذایی زر

استَتاکتزّا ،هَرٍسالّا) ًیست ( Le Loir et al.,

آصاًسّای تیيالوللی  103تاکتزی زر ّز گزم یا هیلی

 .)2003تا ایي ٍجَز السم است گَضت پس اس پزٍسِی

هتز اس غذا هیتاضس ( .)Sally and Mark, 2003تز ایي

کطتار تِ سزػت سزز ضَز ٍ تا سهاى هػزف زر ضزایط

اساس زر هطالؼِ حاضز تٌْا  8/3زرغس اس کل ًوًَِ

یرچال (یا اًجواز) ًگْساری گزززّ .وچٌیي پرت

ّای هَرز آسهایص زارای حس تاالتزی اس استاًسارز تَزُ

کاهل گَضت ٍ جلَگیزی اس آلَزگی هَاز غذایی آهازُ

است .تا تَجِ تِ ایي کِ زرغس آلَزگی تؼساز ًوًَِّای

تِ هػزف هْنتزیي راُ پیطگیزی اس هسوَهیتّای

ایي تزرسی سیاز تَزُ است ٍلی هیشاى (تؼساز) تاکتزی-

استافیلَکَکی هحسَب هیضَز .زر ازاهِ هطالؼات

ّای هَجَز کن تَزُ زر ًتیجِ ذطز تالقَُای تزای

هَلکَلی تیطتزی السم است تا تِتَاًین زرتارُی

سالهت هػزف کٌٌسُ ًسارز .ػلت کن تَزى تؼساز

استافیلَکَکَسّای هَلس اًتزٍتَکسیي اطالػات تیص-

تاکتزیّای هَجَز ایي است کِ استافیلَکَکَس

تزی کسة ضَز (.)Jay et al., 200

جسٍل  -1هیشاى ضیَع استافیلَکَکَس اٍرئَس زر ًوًَِ ّای گَضت ٍ فزآٍرزُ ّای گَضتی
ًوًَِ

تؼساز ًوًَِ

ًوًَِ ّای هثثت
(زرغس)

هیاًگیي تؼساز استافیلَکَکَس
اٍرئَس )(CFU/g

استافیلَکَکَس اٍرئَس

گَضت گاٍ
گَضت چزخ ضسُ
گَضت گَسفٌس
گَضت تش
گَضت ضتز
ّوثزگز
کثاب لقوِ
هجوَع

80
80
80
80
50
40
40
450

(46 )57/5
(61 )76/3
(55 )68/8
(38 )47/5
(23 )46
(5 )12/5
(6 )15
(234 )55/6

5/6 × 102
4/8 × 103
7/1 × 102
2/6 × 102
4/3 × 102
2/2 × 102
2/5 × 102
8/3 × 102

103× -7/9 101 × 6/4
1/5 × 102 -4/4 × 105
4/7 × 101 -8/3× 103
4/2 × 101 -5/0× 104
6/3 × 101 -8/6 × 103
0/8 × 101 -3/7 × 102
1/2 × 101 - 3/0 × 102
0/8 × 101 - 4/4 × 105
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