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چکیده
استافیلوکوک اورئوس یکی از عوامل شایع مسمومیتهای غذایی در انسان است .رشد این باکتری و ترشح انتروتوکسین در مواد غذایی باعث
بروز این مسمومیت می شود که در برخی اوقات بخصوص در نوزادان ،کودکان و افراد مسن می تواند موجب بروز عوارض وخیم و حتی
مرگ شود .هدف مطالعه حاضر تعیین میزان شیوع استافیلوکوکوس اورئوس مولد انتروتوکسین در شیرینیهای خامهای ارائه شده در
قنادیهای شهرستانهای شهرکرد ،سامان و بن و تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی آنها است .تعداد  150نمونه بطور تصادفی از شیرینیهای
خامهای نمونه گیری به عمل آمد .آزمونهای میکروبی برای جداسازی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس انجام و کلنیهای مشکوک با
آزمونهای تکمیلی از جمله رنگ آمیزی گرم ،کاتاالز و کوآگوالز تایید و جهت بررسی تولید انتروتوکسین ( )D، C، B ،Aدر واکنش
 Multiplex PCRآزمایش شدند .مقاوت آنتی بیوتیک جدایهها با روش دیسک انتشاری انجام شد .در مجموع  25/3( 38درصد) نمونه به
استافیلوکوکوس اورئوس آلوده بودند ،میزان آلودگی در فصل تابستان  28درصد و در فصل زمستان  22/7درصد بود 13 .جدایه (34/3
درصد) واجد ژنهای مولد انتروتوکسین بودند  .از بین جدایه های استافیلوکوک اورئوس  11جدایه ( 29درصد) واجد ژن  SEAو  2جدایه
( 5/3درصد) واجد ژن  SECبودند .از بین جدایه های انتروتوکسیژن  70( 9درصد) جدایه به فصل تابستان و  30( 4درصد) جدایه آن به
زمستان مربوط بود .هیچ یک از جدایهها واجد ژنهای  SEB , SEDنبودند .آزمون آنتی بیوگرام نشان داد که جدایهها نسبت به
سولفامتوکسازول بیشترین حساسیت ( 97/4درصد) و نسبت به اریترومایسین بیشترین مقاومت ( 63/2درصد) را دارا می باشند .در کل
 100درصد جدایه های انتروتوکسیژن به پنی سیلین و  95درصد جدایههای واجد ژن SEAبه اریترومایسین و سیپروفلوکساسین مقاوم
بودند .بطور کلی نتایج نشان داد که شیرینیهای خامهای به باکتری استافیلوکوکوس اورئوس که بالقوه قادر به تولید آنتروتوکسین هستند
آلوده بوده و مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه های واجد ژنهای آنتروتوکسین به مراتب بیشتر از جدایه های فاقد این ژنها است.
کلید واژه ها :استافیلوکوکوس اورئوس ،انتروتوکسین ،شیرینیهای خامهای ،مقاومت آنتی بیوتیکی.

مقدمه
علی رغمم ارتقماو و بهبمود شمرایت و تکنیمکهمای تولیمد،

آنها در مواد غذایی است که باعث غیمر بهداشمتی و غیمر

سالمت و ایمنی غذا همواره یکی از مسائل مهمم بهداشمت

قابل مصرف شدن غذا می گردد .اممروزه بما افمزایش تنموع

عمومی است .بر طبق گمزارش سمازمان بهداشمت جهمانی،

غذایی و گرایش بمه غمذاهای فمانتزی ،مصمرف متصموالت

ساالنه بیش از  30درصد ممردم در کشمورهای صمنعتی از

قنادی جایگاه متکم تری در سبد غذایی انسان پیدا کمرده

بیماریهای ناشی از غذا رنج می برند .مساله مهم دیگمر در

است .یکی از این متصوالت ،شیرینیهمای خاممهای اسمت

بخش تولیدات مواد غذایی ،رشد متناسب تولید با عرضمه و

که به دلیل وجود تخم مرغ ،شمیر ،اسمیدیته پمایین و بماال

تقاضا می باشد که باید هم بهداشتی و هم بما کیفیمت بماال

بممودن آف فعممال ،جممزو مممواد غممذایی مسممتعد بممه آلممودگی

باشد .آلودگی مواد غذایی دالیل متعددی دارد کمه شمامل:

میکروبی من جمله باکتری استافیلوکوکوس اورئوس اسمت

رعایت نکردن بهداشت ،غفلمت و سمهل انگماری و کمبمود

(مرتضوی و کاشانی نژاد .)1392،در اکثر کشورهما ،از نرمر

آگاهی بهداشتی و سودجوییها ،می باشد .یکمی از مموارد

بیماری زایی ،این باکتری پس از سمالمونال و کلسمتریدیوم

رایج آلودگی مواد غذایی وجود باکتریها و سمم حاصمل از

پرفرینجنس ،جزو باکتریهای عفونت زا و مسمومیت زا به
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مجله میکروب شناسی مواد غذائی
شمار می رود .انسانها و اغلب حیوانات اهلی میزبمان ایمن

مقاوم بوده و در حین پخت غذا ،پاستوریزه کردن

بماکتری بمه شممار ممی رونمد ( Munoz and Ananou,

متصوالت لبنی و یا پس از خورده شدن توست آنزیمهای

 .)Shimelis and Mekonnen 2015., 2006بنمابراین

گوارشی از بین نمی رود ،ولی با دمای باالیی که برای

استافیلوکوکوس اورئموس ممی توانمد در اکثمر متصموالت

استریل نمودن غذاهای کنسرو شده به کار می رود،

غذایی که به طور مسمتقیم توسمت انسمان دسمتکاری ممی

غیرفعال

انتروتوکسینهای

شوند حضمور داشمته باشمد .ایمن بماکتری عمالوه برایجماد

استافیلوکوکی نسبت به شرایطی که خود باکتری را از بین

مسمومیتهای غذایی ،عامل زخمهمای پوسمتی ،پنوممونی،

می برد (حرارت ،اسیدیته باالو )...مقاوم اند (جزنی و

سپتی سمی و عفونمتهمای بیمارسمتانی بسمیار خطرنماک

بابازاده .)1392 ،در این نوع مسمومیت غذایی ،مرگ و میر

است که گاهی به درمان نیز مقماوم ممی باشمند (جزنمی و

بسیار نادر است و بهبودی طی  24-48ساعت بعد از بروز

بابازاده .)1392 ،استافیلوکوکوس اورئوس بماکتری فرصمت

عالئم رخ می دهد .در ایجاد مسمومیت ،تیپ  Aو سپس

طلب سطوح بدن جانداران خونگرم است که وجمود آن در

تیپ  Dباکتری شایع تر و نوع  Eآن کمتر باعث

غذا معموال مبین آلودگی به وسیله پوست ،ترشتات دهان

مسمومیت شده است (مرتضوی و ضیاالتق.)1394 ،

یا بینی افرادی است که با غذا سمروکار دارنمد کمه ممکمن

عالوه بر روش )،PCR (Polymerase chain reaction

است مستقیما در خالل تولید به وسیله کارگرانی که دارای

روشهای دیگری نیز برای شناسایی سویه های

زخمهای استافیلوکوکی در روی دست یا دیگر سطوح بدن

توکسیژنیک این باکتری وجود دارد ،از جمله :التکس

هستند و یا در نتیجه سرفه و عطسه وارد غذا می شود .هم

آگالتیناسیون ،الیزا ،ایمنوکروماتوگرافی ،التکس ایمنواسی

چنین شیرخام و فرآوردههای شیری غیر پاستوریزه (خامه)

و مگنتیک ایمونواسی ،که در همه ی این روشها نیاز به

نیز می تواند حاوی تعداد زیادی استافیلوکوکوس اورئموس

فراهم شدن شرایطی برای بیان ژن انتروتوکسین

باشممد کممه در نتیجمممه ورم پسممتان اسممتافیلوکوکی یممما

استافیلوکوکی می باشد تا بتوان نسبت به شناسایی این

آلودگیهای متیطی وارد شیر شده است(کریم.)1360 ،

سموم اقدام نمود (ساالری شریف و همکاران.)1391 ،

استافیلوکوکوس اورئوس به واسطه تولید انتروتوکسینها

استافیلوکوکوس اورئوس یکی از عوامل عفونتهای

مانند  D ،C ،B ،Aو  Eیکی از عوامل شایع مسمومیت

بیمارستانی و اکتسابی از متیت می باشد که از عفونتهای

غذایی است که با عالئم تهوع ،استفراغ ،اسهال و کاهش

نسبتا خفیف در بافت نرم تا عفونتهای سیستمیک تهدید

فشار خون همراه است ،که در برخی گروههای سنی مانند

کننده سالمت انسان است .شیوع سویههای مقاوم به آنتی

کودکان و افراد مسن خطرناک می باشد (مرتضوی و

بیوتیکهای مختلف و حامل ژنهای تولید کننده

ضیاالتق .)1394 ،طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی

توکسین ،به یک امر جدی و خطرناک تبدیل شده است.

در کشورهای جهان سوم اسهال شایع ترین عامل مرگ و

این سویهها در کنار مقاومتی که پیدا کرده اند قدرت

میر کودکان در پنج سال اول زندگی متسوف می شود ،به

تهاجمی بیش تری نسبت به سویههای فاقد توکسین دارند

طوری که برآورد شده ،میزان مرگ و میر کودکان ساالنه

که عالوه بر مقاومت در مقابل درمان ،بیمار را با شدت

 120میلیون نفر است که  5میلیون مورد آن به علت

بیش تری آزار می دهد ،که این امر موجب گسترش

بیماری های اسهالی است ( .)WHO, 1988سروتیپ

بیماریهای ناشی از این باکتری و افزایش مرگ و میر و

Aو Dاین باکتری ،عامل اصلی مسمومیت غذایی می

هزینه درمان و غیره می شود(عبداللهی و همکاران،

باشند (اصالنی مهر و همکاران .)1392 ،انتروتوکسین

 .)1390با توجه به تنوع ژنومی گونهها و توکسین سویهها

باکتری نسبت به اغلب آنزیمهای معده و روده و حرارت

و هم چنین افزایش مقاومت این باکتری ،لزوم تشخیص
77
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سریع باکتری به منرور کاهش انتقال و شیوع این باکتری

گرمخانه گذاری شدند .سپس کلنیهای سیاه رنگ باهاله

امری ضروری است .با توجه به این که مطالعه ی مدونی

نفتی شفاف (هضم لسیتین) به عنوان کلنی مشکوک به

در خصوص میزان آلودگی به باکتری استافیلوکوکوس

استافیلوکوکوس اورئوس جدا سازی و روی متیت آگار

اورئوس در شیرینیهای خامهای تولید شده در شهرکرد و

مغذی شرکت (ایبرسکو ،ایران) خالص سازی شدند .بر

توانایی توکسین زایی آنها انجام نشده است ،این مطالعه با

روی کلنیهای خالص سازی شده آزمونهای تاییدی و

هدف تعیین میزان آلودگی شیرینیهای خامهای تولید

بیوشیمیایی شامل :رنگ آمیزی گرم و کاتاالز و کوآگوالز

شده در شهرستان شهرکرد به استافیلوکوکوس اورئوس

انجام و موارد کوکسی گرم مثبت ،کاتاالز و گواگوالز مثبت

و ارزیابی

به عنوان باکتری استافیلوکوک اورئوس جدا و در متیت

واجد ژنهای تولیدکننده ی انتروتوکسین

 TSBدر یخچال نگهداری شد (خرم روز و همکاران،

مقاومت آنتی بیوتیکی آنها طراحی و اجرا شد.

 .،1394سعادتی و همکاران.)1388 ،

روش کار

استخراج DNA

مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی است که از آذر

برای استخراج  DNAباکتری از روش جوشاندن استفاده

ماه  1397تا شهریور ماه سال  1398در شهرستان

شد بدین ترتیب که ابتدا با لوپ استریل 2-3 ،کلنی

شهرکرد انجام شد.

باکتری از کشت  24ساعته باکتری در متیت آگار مغذی

نمونه برداری

برداشته و به داخل میکروتیوف درف دار پالستیکی

نمونه گیری از شیرینیهای خامهای از دو نوع نان خامه

استریل ،که حاوی  0/5میلی لیتر آف مقطر استریل بود

ای و میوه ای به شرح ذیل انجام شد .مجموعا  150نمونه

انتقال داده و حل شد و سپس  10ثانیه مخلوط کرده و به

از  40قنادی در سطح شهرستان شهرکرد ،به روش کامال

مدت  10دقیقه در بن ماری با دمای  100درجه قرار داده

تصادفی ،نمونه گیری شد .بطوریکه در هر فصل  75نمونه

شد .سپس به مدت  5دقیقه در دور  1200سانتریفوژ

شامل  35نان خامه ای و  35شیرینی خامه ای میوه ای

کرده و از مایع روئی که حاوی  DNAباکتری بود در

اخذ شد .این نمونهها در ظرفهای استریل و در مجاورت

آزمون  PCRاستفاده شد .غلرت  DNAقبل از استفاده،

یخ ،در مدت زمان حداکثر  1ساعت به آزمایشگاه بهداشت

توست اسپکتروفتومتر با طول موج  260نانومتر ارزیابی

مواد غذایی منتقل شد.

شد ()Ertas et al, 2010

کشت و جداسازی استافیلوکوکوس اورئوس

آزمون  PCRبرای شناسایی ژنهای انتروتوکسین نوع(A-

برای جداسازی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس 25 ،گرم

)B-C-D

از نمونه را به  225میلی لیتر متیت استریل  TSBشرکت

آزمون  Multiplex PCRبا استفاده از پرایمرهای مورد

(ایبرسکو ،ایران) انتقال داده و سپس  24ساعت در دمای

استفاده که مشخصات آنها در جدول  1آمده است برای

 37درجه سانتی گراد گرمخانه گذاری گردید .پس از آن

شناسایی ژن های توکسین های SEA, SEB, SEC,

مقدار  1میکرولیتر از نمونه به روش خطی در پلیت حاوی

 SEDانجام شد(سعادتی و همکاران.)1388 ،

متیت ( Baired Parker Agarمرک ،آلمان) کشت داده
و پلیتها به مدت  24-48ساعت در  37درجه سانتی گراد
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جدول  :1پرایمرهای اختصاصی (شرکت سیناکلون) برای شناسایی ژنهای انتروتوکسینهای  A,C,D, Bاستافیلوکوکوس اورئوس
)Size (bp

Target
Genes

)’Oligonucleotide sequence(5’-3

552bp

'5' TTG CGA AAA AAG TCT GAA TTG C 3
'5' ATT AAC CGA AGG TTC TGT AGA AGT A 3

477bp

'5' TCG CAT CAA ACT GAC AAA CG 3
5'AGG TAC TCT ATA AGT GCC TGC CT 3

271bp

5' CTC AAG AAC TAG ACA TAA AAG CTA GG 3
' 5' TTA TAT CAA AAT CGG ATT AAC ATT ATC 3

319bp

'5' CTA GTT TGG TAA TAT CTC CTT TAA ACG 3
’5'TTA ATG CTA TAT CTT ATA GGG TAA ACA TC 3

F
R
F
R
F
R
F
R

SEA
SEB
SEC
SED

برای انجام آزمون  21 PCRمیکرولیتر مسترمیکس

موجود در آزمایشگاه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

(سیناژن ،ایران) 2 ،میکرولیتر از مولتی پرایمرهای تهیه

استفاده شد .سیکل دمایی برای تکثیر  DNAبه شرح

شده با غلرت  20پیکومول و  2میکرولیتر از  DNAالگو

جدول ( )2اعمال گردید .پس از پایان سیکل حرارتی،

در میکروتیوف مخلوط و توست دستگاه ترموسایکلر

الکتروفورز متصول  PCRتوست ژل آگاروز  1/5درصد و

(بیورد ،آمریکا) تکثیر  DNAانجام شد .برای کنترل منفی

رنگ ( Safe stainشرکت سیناژن ،ایران) انجام شد و

از  2میکرولیتر آف مقطر استریل و برای کنترل مثبت از

سپس تصاویر توست دستگاه ژل داک بدست آمد.

سوش استاندارد استافیلوکوک اورئوس

()ATCC25923

جدول  :2سیکل دمایی آزمون  Multiplex PCRبرای شناسایی ژنهای انتروتوکسین استافیلوکوک ارئوس
زمان /دما (درجه

مرحله

سانتیگراد)
دقیقه 94 /4

واسرشت اولیه

ثانیه /45

واسرشت

94
ثانیه /45

اتصال
توسعه

54

دقیقه 72 /1
تعداد سیکل

32

توسعه نهایی

دقیقه 72 /5

آزمون آنتی بیوگرام

این منرور ابتدا سوسپانسیون میکروبی با کدورت معادل

ارزیابی مقاومت آنتی بیوتیکی جدایههای استافیلوکوکوس

 ./5مک فارلند تهیه و توست سوآپ استریل بر روی متیت

اورئوس طبق دستور العمل  CLSIو روش دیسک انتشاری

مولر هینتون آگار به صورت چمنی کشت شد .دیسکهای

بر روی متیت مولر هینتون آگار (شرکت ایبرسکو) با

آنتی بیوتیکی با یک پنس استریل با فاصله مناسب بر روی

استفاده از دیسکهای آنتی بیوتیک (شرکت پادتن طب،

متیت قرار داده و به مدت  24ساعت در دمای  37درجه

ایران) مورد نرر ( پنی سیلین  ،10 μgسیپروفلوکساسین

سانتیگراد گرمخانه گذاری شد .بر اساس جدید ترین معیار

 ،5 μgداکسی سایکلین  ،30μgسولفامتوکسازول ،30 μg

 ،CLSIقطر هاله عدم رشد با کولیس اندازه گیری و با

اریترومایسین  )15 μgانجام شد ) .(CLSI, 2018برای
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کمک جدول استاندارد ،نتایج به صورت حساس (،)S

بر اساس نتایج از تعداد  150نمونه شیرینی

مقاوم ( )Rو نیمه حساس ( )Iثبت شدند.

خامهای 25/3(38،درصد)نمونه آلوده به استافیلوکوکوس

تجزیه و تتلیل دادهها

اورئوس بودند .میزان آلودگی در فصل تابستان  28درصد و

پس از جمع آوری دادهها ،یافتهها با استفاده از نرم افزار

در فصل زمستان  22/7درصد بود .نتایج آزمون آماری

 Sigma stat 4در قالب جداول فراوانی ،نمودار و

نشانگر این بود که در مجموع بین میزان آلودگی

شاخصهای توصیفی بیان گردید .همچنین نتایج بدست

شیرینیهای خامهای در دو فصل گرم و سرد اختالف

آمده از آلودگی در دو فصل و نوع شیرینی توست آزمون

آماری معنی داری وجود دارد ( .)P<0.05بین میزان

مربع کای ( )Chi squareبا ضریب اطمینان  95درصد

آلودگی شیرینی خامهای میوه ای در دو فصل زمستان و

مورد تجزیه و تتلیل قرار گرفت.

تابستان اختالف آماری معنی دار وجود دارد ()P<0.05

ولی بین میزان آلودگی نان خامه ای در دو فصل تابستان

نتایج

و زمستان اختالف آماری معنی داری مشاهده نشد

نتایج کشت و جداسازی استافیلوکوکوس اورئوس

((.)P>0.05جدول )3

جدول  :3نتایج کشت و جداسازی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس از شیرینیهای خامهای
تعداد کل نمونهها

150

استافیلوکوکوس اورئوس

(25/3درصد)38
فصل

نوع شیرینی

زمستان

تابستان

14/7(aدرصد)11

14/7(aدرصد)11

میوه ای

8(bدرصد)6

13/3(aدرصد)10

جمع کل

22/7(bدرصد)17

28(aدرصد)21

نان خامه ای

حروف غیر مشابه در هر سطر و ستون نشانگر وجود اختالف معنی دار است ()P<0.05

 3-2نتایج شناسایی ژنهای تولید کننده انتروتوکسین

انتروتوکسین ارتباط معنی دار وجود دارد ()P<0.05

از  38جدایه استافیلوکوکوس اورئوس  29( 11 ،درصد)

بطوریکه فراوانی استافیلوکوک ارئوس واجد ژنهای

جدایه حاوی ژن  SEAو  5/3( 2درصد) جدایه حاوی ژن

انتروتوکسین در فصل تابستان بیشتر از فصل زمستان بود

 SECبودند .در هیچ کدام از جدایهها ژنهای

(جدول  9 .)3جدایه از نان خامه ای و  4جدایه از نوع

انتروتوکسین  SEBو  SEDشناسایی نشد (شکل .)1

میوه ای ،واجد ژنهای انتروتوکسین بودند که تفاوت معنی

از کل  38جدایه ،در فصل زمستان  4جدایه و در تابستان

داری بین دو نوع شیرینی و آلودگی به جدایههای واجد

 9جدایه واجد ژنهای انتروتوکسین بودند .آزمون آماری

ژنهای انتروتوکسین مشاهده شد (( ،)P<0.05جدول .)5

نشان داد که بین فصل و آلودگی به جدایههای واجد
جدول  :4فراوانی جدایههای استافیلوکوک اورئوس واجد ژن انتروتوکسین و ارتباط آن با فصل و نوع شیرینی
تعداد کل سویههای انتروتوکسین زا 34/26( :درصد) 13
فصل
نوع

تابستان 9 )68/23(a

زمستان 4 )52/10(b
b

نان خامه ای 9 )68/23(a

میوهای )10/52( 4

حروف غیر مشابه در سطر و ستون نشانگر وجود اختالف معنی دار است ()P<0.05
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جدول  :5فراوانی ژنهای آنتروتوکسین در باکتری های استافیلوکوک ارئوس جدا شده از انواع شیرینیهای خامهای
نوع شیرینی

ژن
SEA

SEB

SEC

SED

نان خامه ای

(19/4درصد) 7

0

0

( 5/26درصد) 2

میوه ای

(10/6درصد) 4

0

0

0

کل

( 29درصد) 11

0

0

( 5/3درصد) 2

شکل  :1ژنهای انتروتوکسین باکتری های استافیلوکوک اورئوس جداشده از شیرینیهای خامهای
 :Lمارکر ،100 bp
 :CNکنترل منفی :CPC ،کنترل مثبت ژن انتروتوکسین ( Cباند) 271 bp
 :4نمونه مثبت مربوط به ژن انتروتوکسین ،C
 :CPAکنترل مثبت مربوط به ژن انتروتوکسین ( Aباند،)552 bp
 :1, 2, 3نمونه های مثبت ژن انتروتوکسین A

نتایج آنتی بیوگرام جدایههای استافیلوکوکوس اورئوس

یک از آنتی بیوتیکهمای ممورد آزممون مقاوممت نداشمت.

بممر اسمماس نتممایج از مجممموع  38جدایممه اسممتافیلوکوکوس

تعداد  4جدایه (10/52درصد) به یمک آنتمی بیوتیمک10 ،

اورئوس بیشترین حساسمیت بمه سولفامتوکسمازول (97/4

جدایه به  2آنتی بیوتیک ( 26/31درصد) 4 ،جدایمه بمه 3

درصد) و بیشترین مقاومت به اریترومایسمین ( 63درصمد)

آنتی بیوتیک (10/52درصد) و  12جدایه ( 31/57درصمد)

مشمماهده شممد (نمممودار  .)1سممویههممای واجممد ژنهممای

به  4آنتی بیوتیک مقاومت همزمان نشان دادند (نممودار 1

آنتروتوکسین بیشترین مقاومت را به اغلب آنتی بیوتیکها

و .)2

داشتند (نمودار  .)2بطور کلی  8جدایه (21درصد) به هیچ
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نمودار  :1مقاومت آنتی بوتیکی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از شیرینیهای خامهای

نمودار  :2مقاومت آنتی بوتیکی جدایه های انتروتوکسیژنیک باکتری استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از شیرینیهای خامهای

بحث

پس از فرایند آلوده شده اند مثل ساالدها ،دسرها ،شیرینی

افزایش بیماریها و مسمومیتهای ناشی از غذا بمه هممراه

خامهای و غیره ،که ایمن مسمهله خطمر بمالقوه ای را بمرای

مشکالت اقتصادی و اجتماعی حاصل از آن سبب گسترش

سالمت مصرف کننمده بمه هممراه دارد (جزنمی و بابمازاده،

مطالعات مختلف در زمینه تولید غذای سالم شده است .بما

 .)1392در ایمممن مطالعمممه در مجمممموع  25/3درصمممد از

توجه به این که شیرینیهای خامهای یکی از ممواد غمذایی

شیرینیهای خامهای از نرر وجود استافیلوکوکوس اورئوس

مستعد به آلودگی میکروبی می باشمد ،لمذا بررسمی آن در

مثبت بودند .آلودگی به این باکتری در تابستان  28درصمد

همه فصول سال مورد توجه متخصصمان صمنایع غمذایی و

و در زمستان  22/7درصد بود .مطالعات دیگر همم نشمانگر

ناظران مواد غذایی قرار می گیرد .یکمی از مموارد آلمودگی

این است کمه شمیرینی همای خاممه ای بمه اسمتافیلوکوک

میکروبی که با خود مسمومیت را به هممراه دارد ،بماکتری

اورئوس آلوده می باشند .سلطان دالل و همکاران ()1389

استافیلوکوکوس اورئوس می باشد .این باکتری می تواند به

نشان دادند که  12درصد از شیرینی های مورد آزمون بمه

راحتی در طی مراحل تهیه ،آمماده سمازی ،بسمته بنمدی و

استافیلوکوکوس اورئوس آلوده بودنمد کمه کمتمر از نتمایج

نگهممداری باعممث آلمموده شممدن مممواد غممذایی گممردد .ایممن

مطالعه حاضر می باشد (سلطان دالل و همکماران.)1389 ،

مسمومیت بیشتر مربوط به غذاهای آماده مصرفی است که

خرم روز و همکاران ( )1394آلودگی شیرینیهای خامهای
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به استافیلوکوکوس اورئوس را در شمهر یاسموج  30درصمد

 1جدایه وجود دارد .ژنهای کمد کننمده انتروتوکسمین A

گزارش کردنمد ( خمرم روز و همکماران .)1394،در برزیل،

 E ،D ،B،در هممیچ کممدام از  50جدایممه اسممتافیلوکوکوس

مسمومیت های غذایی متمعمددی نماشممی از مصرف کیک

اورئوس یافت نشدند که ممی توانمد بیمانگر ایمن باشمد کمه

های خامه ای در اثممممر آلمودگممممی بمممما استافیلوکوکوس

استافیلوکوکوس اورئوس مولد انتروتوکسین A,B,C,Dدر

اورئوس مشاهده شده و گممممزارش شده است که در برزیل

بروز بیماری ورم پستان گاو نقشی بسزایی نمدارد و بیشمتر

بیش از  50درصد شیرینممی هممای خامه ای که در دمای

عامل مسممومیتهمای غمذایی اسمتافیلوکوکی ممی باشمند

اتاق نگهداری می شدند آلوده بممه استافیلوکوکوس اورئوس

(احمممدی و دسممتمالچی سمماعی .)1391 ،در ایممن رابطممه،

بودند (.)Anunciacao et al, 1995

مطالعه  Ertasو همکاران ( )2010در ترکیه نشان داد کمه

در مطالعه حاضر از بین جدایه های استافیلوکوک اورئوس،

در  57درصد از نمونه های فراوردههای لبنی مورد بررسمی

 13جدایه (34/2درصد) واجد ژنهای تولید انتروتوکسمین

آلوده به استافیلوکوکوس اورئموس بموده و ژن  SEAبمیش

بودند که  11جدایمه ( 28/9درصمد) واجمد ژن  ،SEAو 2

ترین فراوانی را در بین جدایهها داشمته اسمت ( Ertas et

جدایه ( 5/3درصد) حاوی ژن  SECبودنمد .همیچ یمک از

.)al., 2010

جدایهها واجمد ژنهمای  SEBو  SEDنبودنمد .فموالدی و

در هند ،به دنبال مسممومیتهای متعمدد ناشمی از مصمرف

همکاران (  )1388در آزممون  100نمونمه ممواد لبنمی بما

نانهای خامهای و سایر مواد غذایی با روش کشت ،آلودگی

روش  ، PCRدریافتند کمه  32درصمد از نمونمههما واجمد

به استافیلوکوکوس اورئوس را در  73درصد از نمونمههمای

استافیلوکوکوس اورئوس و فراوانی ژن  SEAدر میمان ایمن

مورد آزمایش گزارش شد که بیشترین آلودگی مربموط بمه

جدایهها ،همانند مطالعه حاضر فراوانتمرین ژن بموده اسمت

نانهای خامهای و غذاهای دریمایی بمود (Kamat et al.,

(فوالدی و همکماران .)1388 ،حسمینی جزنمی و بابمازاده

)1998

( )1391از  15درصممد نمونممههممای شممیرینی خامممهای،

بر اساس مطالعه ای به ترتیب  10 ،10/5و  60/5درصد از

استافیلوکوکوس اورئوس را جداسازی کردند ،که  40درصد

نمونههای شیرینی در مشهد ،شهرکرد و زاهدان آلوده به

جدایهها انتروتوکسیژنیک بودند ،از ایمن تعمداد  66درصمد

استافیلوکوکوس اورئوس بودند و آلودگی در زاهدان بسیار

آنهمما نمموع  33/3 ،Aدرصممد نمموع  Bو  16درصممد نمموع D

باالتر از سایر مناطق بوده است که می تواند به دلیل

آنتروتوکسین را تولید می کردند.

گرمای هوا باشد (رضوی روحانی و سفیدگر .)1360 ،در

در اسمملواکی در بررسممی نمونممههممای مممواد غممذایی و

مطالعه حاضر نیز مشخص شد که میزان آلودگی شیرینی

تولیدکنندگان مواد غذایی مختلف 20 ،جدایه ( 39درصد)

خامه در فصل تابستان بیشتر از فصل زمستان می باشد

استافیلوکوکوس اورئوس مولد آنتروتوکسین شناسایی شد.

که می تواند به علت گرمای هوا و افزایش رشد باکتری در

سممه جدایممه مولممد انتروتوکسممین  12 ، Aجدایممه مولممد

این ماده غذایی باشد.

انتروتوکسین  Bو  5جدایه نیز مولمد همر دو سمم بودنمد

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که همه جدایه های

(.)Holeckova et al., 2002

استافیلوکوک اورئوس واجد یک ژن آنتروتوکسین بودند،

احمدی و دستمالچی ساعی ( )1391بمه بررسمی ژنهمای

بررسی  Adwanو همکاران ( )2005روی مواد غذایی

مولد انتروتوکسین استافیلوکوکوس اورئموس جمدا شمده از

لبنی در فلسطین نیز نشانگر این بود که  37درصد
نمونههای استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده دارای

نمونههای شیر گاوهای مبتال به التهاف پسمتان پرداختنمد.

ژنهای مولد انتروتوکسین هستند و هیچ کدام از آنها بیش

یافتهها نشان داد ژنهای کد کننده انتروتوکسمین  Cدر 5
جدایه ،انتروتوکسین  Gدر  6جدایه و انتروتوکسمین  Hدر
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از یک ژن مولد آنتروتوکسین نداشتند ( Adwan et al.,

سیپروفلوکساسین حساس بودند .برخالف مطالعه حاضر

.)2005

که سویههای انتروتوکسیژنیک بیشترین مقاومت را به

در فرانسه ،مطالعه ای را با هدف شناسایی ژنهای

اریترومایسین نشان دادند ،در این مطالعه سویههای

انتروتوکسینهای کالسیک استافیلوکوکی (SEC ،SED

انتروتوکسیژنیک بیشترین مقاومت را نسبت به

SEA ،SEB ،و SEIو SEJ ،SHE ، SEGو (SEEروی

سیپروفلوکساسین نشان دادند (هدایت ورهام.)1392 ،

نمونه های مواد غذایی مختلف از جمله پنیر ،گوشت خام

دهقانی و همکاران در ساری نیز نشان دادند که  39درصد

و پخته شده خوک ،شیرینی ،گوشت چرخ کرده ،بستنی و

شیرهای خام به استافیلوکوک اورئوس آلوده بوده که

سمولینای ذرت انجام شد .از کل نمونههای بررسی شده،

بیشترین مقاومت را نسبت به آمپی سیلین ،متی سیلین و

 332جدایه استافیلوکوکی ،شناسایی شد و  57درصد از

سفالوتین به ترتیب  25 ، 87 /5و  12/ 5درصد دارا بودند

جدایه ها دارای ژنهای انتروتوکسین استافیلوکوکی بودند

(دهقانی و همکاران.)1395 ،

).)Rosec and Gigaud, 2002

از جمله دالیل این اختالف می تواند متفاوت بودن منطقه

این یمافمتمههما نشمان می دهند که فراورده های حاوی

جغرافیایی که مطالعه در آن صورت گرفته و همچنین

خامه دارای پتاسمیمل باالیی برای آلودگی با

استفاده از آنتی بیوتیکهای متفاوت در مناطق مختلف برای

استافیلموکموکموس اورئموس می باشند اگر چه خامه های

درمان عفونتها در انسان و دامها را ذکر کرد.

صنعتی آلودگی میکروبی پایینی دارند اما با این حال

نتیجهگیری کلی

آلودگی با استافیلوکوکموس اورئوس می تواند در هنگام

مطالعه حاضر نشانگر این است که شیرینیهای خامهای به

تولید شیرینی توست افراد و وسایل اتمفماق بیفتد .مطالعه

استافیلوکوکوس اورئوس واجد ژنهای انتروتوکسین آلوده

حکیمی آلنی و همکاران نیز نشان داده است که سویه

بوده که در مقابل آنتی بیوتیکهای متداول مقاومت

های استافیلوکوک جداشده از شیرینیهای خامه ای منشاو

بیشتری نسبت به سویههای فاقد ژن آنتروتوکسین از خود

انسانی و سویه های جداشده از پنیر منشاو گاوی داشته

نشان می دهند.

است (حکیمی آلنی و همکاران.)1397 ،
نتایج آزمون آنتی بیوگرام نشان داد که جدایههای

قدردانی

استافیلوکوک اورئوس نسبت به سولفامتوکسازول بیشترین

نویسندگان مقالمه از حمایمت معاونمت پژوهشمی دانشمگاه

حساسیت (97/4درصد) و نسبت به اریترومایسین

شهرکرد برای انجام این مطالعه قدردانی می نمایند.

بیشترین مقاومت (63درصد) را دارا هستند .مقایسه بین
جدایه های واجد ژنهای آنتروتوکسین با جدایه های فاقد

منابع

ژن نشان داد که جدایه های واجد این ژنها مقاومت

 .1احمدی ،مالحت و دستمالچی ساعی ،حبیب.)1392( .

بیشتری در برابر آنتی بیوتیکها از خود نشان می دهند.

بررسی

هدایت ورهام ( )1392در بررسی بستنیهای سنتی نشان

استافیلوکوکوس اورئوسهای جداشده از نمونههای شیر

داد که از کل  78نمونه مورد بررسی 22 ،نمونه از نرر

مربوط به التهاف پستان گاو به روش  .PCRمجله

استافیلوکوکوس اورئوس بیش از حد استاندارد آلودگی

دامپزشکی ایران ،سال دوم ،شماره  ،3صفته .27-35

داشته که همه آنها به آمپی سیلین ،متی سیلین و پنی

 .2اصالنی مهر ،معصومه ،.توکلی ،مهناز و پیمانی ،امیر.

سیلین مقاوم بودند و  100درصد به آمیکاسین4/6 ،

( .)1392شناسایی ژنهای انتروتوکسین زا در نمونههای

درصد نسبت به سفتریاکسون و  7/72درصد به

بالینی استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از بیماران
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Abstract
The present study aimed to determine the prevalence of enterotoxin-producing S. aureus in
creamy pastries producing in confectioneries in the Shahrekord area also, determining the
antibiotic resistance of the isolates. One hundred fifty creamy pastries samples were randomly
selected from confectioneries. Microbial tests were performed for isolating of S. aureus and
then on the Beards Parker Agar. Suspected colonies were confirmed by microbiological and
biochemical tests including gram stain, catalase, and coagulase tests. Isolates were tested for
the presence of enterotoxin genes (A, B, C, and D) by Multiplex PCR and, also antibiotic
resistance of the isolates was determined by the disk diffusion method. Overall, 38 (25.3%)
samples were contaminated with S. aureus. Twenty-one (28%) and 17 (22.7%) isolates were
related to summer and winter samples, respectively. Thirteen isolates (29%) of S. aureus
contained enterotoxin genes. Eleven isolates (84. 61%) contained SEA, and 2 isolates (5.3%)
contained the SEC gene. Nine (70%) and 4 (30%) of the enterotoxigenic isolates were related
to summer and winter samples, respectively. None of the isolates had SEB, SED genes. Four
(30%) enterotoxigenic isolates were related to creamy pastry and 9 (70%) to creamy bread.
The antibiogram test showed the highest sensitivity to sulfamethoxazole (97.36%) and
erythromycin (63.15%). Also, all enterotoxigenic isolates were resistant to penicillin, and
95% of isolates containing the SEA gene were resistant to erythromycin and ciprofloxacin. In
general, the results showed that creamy pastries were contaminated with S. aureus strains
which have the potential to produce enterotoxins. According to the results, the antibiotic
resistance of enterotoxigenic isolates was much higher than isolates without enterotoxin
genes.
Keywords: Staphylococcus aureus, Creamy pastries, Enterotoxin genes, Antibiotic resistance.
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