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 یلوکوکوساستافدر tstژن بیوتیکی و فراوانیها، حساسیت آنتیاکوارتعیین 
غذایی لبنی جدا شده از مواد هاياورئوس

4الموتیو محمدرضا پژوهی 3کوهی، پژمان محمودي*2، عبدالمجید محمدزاده1آلنیرضا حکیمی

6/8/96: تاریخ پذیرش6/12/95:  تاریخ دریافت

هچکید
اخیر بررسی  يهدف از مطالعه .هاي غذا زاد در کل جهان مطرح استبه عنوان یکی از عوامل اصلی بیماري استافیلوکوکوس اورئوس    

در این . بودهمدان  در استان دامیاء با منشجدا شده از مواد غذایی  هاياستافیلوکوکوس اورئوسدر  tst آلودگی و شناسایی ژن اءمنش
 20(پنیر سفید ایرانی سنتی و ) جدایه 45(اي از شیرینی خامه پیش از اینکه  استافیلوکوکوس اورئوسجدایه  65آلودگی  اءمنشمطالعه، 

ها با روش در این جدایه tstهمچنین شناسایی ژن . دنایزوله شده بودند، با استفاده از روش بیوتایپینگ مورد ارزیابی قرار گرفت) جدایه
PCR 6/44و ) جدایه 34(درصد 3/52جدایه مورد مطالعه،  65از میان  .دیسک سنجیده شدانتشار بیوتیکی با روش و حساسیت آنتی 

 Non-host(میزبان خاصغیر  هايیوتیپبو ) Host specific: HS(با میزبان خاص هايبه ترتیب متعلق به بیوتیپ) جدایه 29(درصد
specific: NHS ( درصد  1/3بودند و)اي و در ضمن اکوارهاي انسانی در شیرینی خامه.نیز در تیپ مشخصی جاي نگرفتند) جدایه 2

همچنین بر بود ) جدایه 3(درصد  6/4ها در میان جدایه tstژن  فراوانیمیزان . گاوي در پنیر از فراوانی باالیی برخوردار بودنداکوارهاي
 بیوتیکیمقاومت آنتیخاص میزبانهاي غیرنسبت به بیوتیپبا میزبان خاصهاي بیوتیکی، بیوتیپاساس نتایج آزمون حساسیت آنتی

 آلودگی اءاي و پنیر، امکان منشمههاي شیرینی خابا توجه به فراوانی اکوارهاي انسانی و گاوي به ترتیب در جدایه. باالتري نشان دادند
حامل  هايوجود سویهها، جدایهبیوتیکی مقاومت آنتیبا توجه به باال بودن از طرف دیگر . تر استشیرینی از انسان و پنیر با گاو بیش

وجود و بهداشت عمومی افراد المت ، امکان به خطر افتادن سها در جامعهگردش این سویه احتمالو HSهايیوتیپبدر میان  tstژن 
. دارد

بیوتیکیآزمون حساسیت آنتی، tst، بیوتایپینگ، ژن استافیلوکوکوس اورئوس: کلمات کلیدي

مقدمه
یکی از معظالت مهم  1هاي منتقله از راه غذابیماري

به حساب  در سراسر جهان بهداشت و سالمت عمومی
به عنوان اورئوس یلوکوکوساستاف در این میان.آیدمی

مسمومیت غذایی در  يسومین عامل شایع ایجاد کننده
باشد و هر ساله صدها هزار نفر به سراسر جهان مطرح می

.Normanno et al(شوندمبتال میاین بیماري 2007,

سینا، همداني پیرادامپزشکی، دانشگاه بوعلیشناسی، دانشکدهباکتري دکترايدانشجوي 1
سینا، همداني پیرادامپزشکی، دانشگاه بوعلیاستادیار گروه پاتوبیولوژي، دانشکده*2
سینا، همداني پیرادامپزشکی، دانشگاه بوعلیگروه پاتوبیولوژي، دانشکدهاستادیار 3
ي پیرادامپزشکی، استادیارگروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده4

Peles et al. در  فراوان حدتيفاکتورهاوجود.)2007
 يدر گستره مؤثراز عوامل  استافیلوکوکوس اورئوس

.بوده استناشی از این باکتري در میزبان پستاندار  بیماري
شوك سمی که عضوي ازخانواده سوپر توکسین سندرم

مانندیماريباست، عامل چندین نوع  زاي تبهاژنآنتی
و  3ناگهانی نوزادانمرگ  سندرم 2سندرم شوك سمی

2- Toxic Shock Syndrome
3- Sudden Infant Death Syndrome

E-mail: mohammadzadeh4@gmail.com)ي مسئولنویسنده(

سینا، همداندانشگاه بوعلی
1- Food borne diseases
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هاي اخیر شیوع که در سال باشدمی1سندروم کاوازاکی
,El-Ghodban et al. 2006(یافته است  Hakimi Alni et 

al. 2018( . این باکتري نسبت به از طرف دیگر مقاومت
از نظر آنموجب افزایش اهمیت  ،هابیوتیکآنتی برخی از

Levy and Marshall(بهداشت عمومی شده است 2013(.
به صورت فلور طبیعی اورئوس یلوکوکوساستافوجود 

دیگر  سويدر پوست و غشاي مخاطی انسان و دام  و از 
مواد غذایی باعث  يحین تهیهعدم رعایت بهداشت در

انتقال راحت آن به موادغذایی شده و موجب مسمومیت 
,Bendahou et al. 2008(د شومی در انسان غذایی

Huong et al. 2010( .هاي تایپینگ ایزولهاز این رو
آلودگی و  اءمنش اطالع ازبراي  استافیلوکوکوس اورئوس

هر و درمان هاي غالب آن در جهت کنترلشناسایی تیپ
. آیدمیبه نظر ضروريچه بهتر بیماري ناشی از این باکتري 

بیوتایپینگ، (هاي فنوتیپی ي گذشته از روشهادر سال
ها جهت تایپینگ میکروب)فاژ تایپینگ و سروتایپینگ

هاي تکنیک ،، ولی با پیشرفت علم بیولوژيشدمیاستفاده 
، بر برش آنزیمی مبتنیهاي مانند روش بسیاريمولکولی 

ژل الکتروفورز در  ،تعیین توالی در چند لوکوس ژنی
 Hakimi(اندها شدهجایگزین آن ،...ومیدان ضربانی

Alni et al. 2018, Dastmalchi Saei and Hosseinzadeh 
2014, Bahmani et al. همه عدم دسترسی با این ).2017

نیاز به  و باال يهاي مولکولی، هزینهبه تعدادي از روش
هاي مجرب باعث شده است که برخی از روش کارشناس

 .Hallin et al(دنوتیپی ارزش خود را حفظ کرده باشفن

2007(.
Devriese سیستم بیوتایپینگ را یک ، 1984در سال

هاي استافیلوکوکوس اورئوسکه بر اساس آن،  ارائه کرد
بیوتیپ مختلف قرار  9هاي مختلف در جدا شده از نمونه

)HS(اختصاصی میزبانبیوتیپ  4که شامل  گرفتمی
اکوار انسانی، اکوار گاوي، اکوار گوسفندي و اکوار (

در . بود)NHS(غیره میزبان خاص بیوتیپ  5و ) مرغی

1- Kawasaki Syndrome

آزمون فنوتیپی شامل قدرت تولید  4این سیستم 
انعقاد همولیتیکی باکتري،-βاستافیلوکیناز، فعالیت 

 حضور ساعت و الگوي رشد در 6پالسماي گاو در مدت 
.دشوکریستال ویوله بررسی می

که مطالعات اندکی در خصوص با توجه به این
جدا شده از مواد غذایی  استافیلوکوکوس اورئوستایپینگ 

در استان همدان وجود دارد، در این مطالعه سعی شده 
، اکوارهاي PCRو  است با استفاده از روش بیوتایپینگ

اي و شیرینی خامههاي در جدایه tstغالب و حامل ژن 
احتمالی  تعیین شده و منشاءسفید ایرانی سنتی پنیر

الزم در  تا در صورت نیاز اطالعاتآلودگی مشخص شود 
مورد کنترل مسمومیت ناشی از این باکتري در منطقه 

.حاصل گردد

کار مواد و روش
پیش که ارئوساستافیلوکوکوس جدایه  65در مجموع 

پنیر سفید ایرانی و )ایزوله 45(ايهاز شیرینی خاماز این
 Varmazyar-najafi et(ند جدا شده بود) ایزوله 20(سنتی 

al. 2016(، ندقرار گرفت بررسیمورد  حاضريهدر مطالع.
کلروفرم -ها به روش فنلتمام جدایه DNAابتدا 
از روش  در ادامهو )Wilson 1987(شد استخراج

Multiplex PCR ژن  يجستجوبرايfemA)ییدجهت تأ 
که ژن مولد سندروم شوك توکسیک و ) هایپی جدایهژنوت

 یهراا 2000در سال و همکارانMehrotraقبالً توسط 
در حجم  PCRواکنش . )1جدول (شداستفادهشده بود 

مسترمیکسمیکرولیتر  5/12میکرولیتر شامل 25نهایی 
 ,Ampliqon(تجاري) PCRمخلوط اصلی واکنش (

Denmark( ،5/0پرایمرها ازکدامهرازمیکرولیتر
)pmol, SinaClon BioScience25( ،5/2  میکرولیتر

DNA  شدمیکرولیتر آب دیونیزه انجام  8الگو و.
شامل   PCRحرارتی براي واکنش  يهمچنین برنامه

 5گراد براي مدت سانتی يدرجه 95ابتدایی در  واسرشت
دقیقه،  1درجه براي  92سیکل تکثیري شامل  32دقیقه، 

دقیقه  5/1درجه براي مدت  72ثانیه،  35درجه براي  55
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گراد سانتی يدرجه 72نهایی در بود و در نهایت تکثیر 
 PCRدر ادامه محصول . ددقیقه اعمال ش 10براي مدت 

 .Mehrotra et al(بارگذاري گردیددرصد  2در ژل آگارز 

2000(.

PCRپرایمرهاي به کار رفته در آزمون  :1جدول 

-′5(توالی پرایمر)جفت باز(PCRمحصول ياندازه 3′(
326tst-forwardACCCCTGTTCCCTTATCATC

tst-reverseTTTTCAGTATTTGTAACGCC

132femA -forwardAAAAAAGCACATAACAAGCG
femA-reverseGATAAAGAAGAAACCAGCAG

در سالDevrieseاز روش  براي انجام بیوتایپینگ
این روش چهار آزمون شامل در . استفاده شد1984

قدرت تولید استافیلوکیناز، بررسی واکنش همولیز، انعقاد 
کریستال  محیط حاوي پالسماي گاو و الگوي رشد در

.انجام شدویوله به شرح زیر
 يتست همولیز در محیط پایه: بررسی واکنش همولیز

. درصد خون دفیبرینه گوسفند انجام شد 5بالدآگار با 
و حذف  براي جلوگیري از نتایج منفی کاذب همچنین

خون، محیط کشت بالدآگار درموجودانعقادضدعوامل
توسط سرم فیزیولوژي تهیه گردید و ه با خون شستش

از نظر ایجاد همولیز واکنش منفی داشتند هایی که جدایه
مورد آزمایش قرار ،براي بار دوم با این محیط کشت

.گرفتند
براي انجام این کار : پالسماي گاو با کوآگوالزتست 

سه برابر با سرم فیزیولوژي  به نسبت ابتدا پالسماي گاو
لیتر از این پالسما با میلی 5/0در ادامه . استریل رقیق شد

 يساعته باکتري در داخل لوله 24لیتر از کشت میلی 5/0
ساعت  6باریک کوآگوالز مخلوط شد و بعد از 

تشکیل لخته گراد سانتی يدرجه 37انکوباسیون در دماي
.ها مورد ارزیابی قرار گرفتآندر

این محیط کشت به صورت دو : محیط کریستال ویوله
لیتر از گرم درمیلی 8و  6متفاوت هايپلیت با غلظت

مرك (1کریستال ویوله در محیط پایه تریپتیک سوي آگار
ها به صورت در ادامه تمام جدایه.تهیه گردید)آلمان

1- Tryptic soy agar

24نتایج بعد از شده واي در هر دو پلیت کشت دادهنقطه
 يدرجه37ساعت انکوباسیون در دماي  48ساعت و یا 

هاي بنفش و یا آبی ظهور کلنی .گردیدت ئگراد قراسانتی
-با حاشیه اهاًگهاي زرد و ، کلنیCکم رنگ به عنوان تیپ 

هاي لنیو در نهایت رشد ک Aبنفش به عنوان تیپ  ي
 Devriese(در نظر گرفته شد Eسفید هم به عنوان تیپ 

1984(.
براي انجام این تست، به جاي  :فعالیت استافیلوکیناز

، از روش جایگزین Devrieseاستفاده از روش پیشنهادي 
، محیط بدین منظور. یعنی هیدرولیز کازئین استفاده شد

درصد سرم با دو ) مرك آلمان(2بدون چربیشیر آگار 
 يها، ظهور هالهانسانی تهیه شد و بعد از کشت ایزوله

به عنوان تست مثبت ) رپدیده مول(شفاف در اطراف کلنی 
).Shayegh and Mahdiloo 2015(در نظر گرفته شد

براي این منظور ابتدا : بیوتیکیحساسیت آنتی تست
سیلین ، پنی)µg1(بیوتیکی اگزاسیلین هاي آنتیدیسک

)un10( تتراسایکلین ،)µg30( اریترومایسین ،)µg10(، 
و ) μg10(، جنتامایسین )µg30(استرپتومایسین 

از شرکت پادتن طب تهیه و میزان  )μg30(ونکومایسین 
روشهاي مذکور بهبیوتیکها به آنتیحساسیت ایزوله

) مرك آلمان(3آگارمولرهینتونمحیطدردیسکازانتشار
 CLSI)Clinical and Laboratoryدستورالعملطبقبر

Standards Institute (گرفتانجام)Watts 2008( .

2- Skim Milk Agar
3- Mueller Hinton Agar
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SPSSافزارآوري شده با استفاده از نرمهاي جمعداده

هایل دادهتحل. مورد تحلیل و آنالیز قرار گرفت17نسخه 
صورت  >05/0Pداري مستقل در حد معنی tبا آزمون 

.پذیرفت

نتایج
 يهمه نشان داد کهحاضر  يمطالعهPCRنتایج 

و  بودندمثبت  femAهاي مورد بررسی از نظر ژن جدایه
جفت باز در  132باند ، PCRتدر بارگذاري محصوال

tstژن چندهر.)1شکل (شد  مشاهدهها آن يهمهمورد 

 استافیلوکوکوس اورئوس)درصد 53/1(جدایه سهدرتنها 
اي جدا شیرینی خامه موارد از این شناسایی شد که همه 

).1شکل (ندشده بود

و  femAهاي ژن PCRنتایج الکتروفورز محصول  :1شکل 
tst : پلکس یمولتمحصول: 1چاهکPCR  ژنtst  وfemA 

.13566S(کنترل مثبت  يدر سویه aureus ( 2، چاهک:
در جدایه حامل femAو  tstژن  PCRپلکسیمحصول مولت

و  tstژن  PCRپلکسیمحصول مولت:  3، چاهک tstژن 
femA در جدایه فاقد ژنtst کنترل منفی، چاهک : 4، چاهک

M : مارکرDNA)100 جفت باز(

 17نتایج کشت روي محیط بالدآگار نشان داد که 
اسکیمدر محیط .جدایه از نظر همولیز بتا، مثبت بودند

هیدرولیز کازئین را جدایه توانایی  21آگار نیز فقط میلک
شفاف ایجاد کرده  يهاي خود هالهداشتند و اطراف کلنی

در تست  .باشدمولر معروف می يبودند که به پدیده
 6جدایه مورد مطالعه بعد از  17کوآگوالز داخل لوله، 

در محیط . ساعت توانستند پالسماي گاو را لخته کنند
طالعه کلنی مورد م جدایه 42کشت حاوي کریستال ویوله 

جدایه کلنی سفید ایجاد  2جدایه کلنی زرد و  21بنفش، 
.کردند

هاي بر حسب نتایج خصوصیات فنوتیپی سویه
حاضر و طبق يدر مطالعه استافیلوکوکوي اورئوس

-، جدایه1984در سال  Devrieseتوسطشدهارایهسیستم

هاي مختلف جاي گرفتند که هاي مورد مطالعه در بیوتیپ
در میان . آمده است2نتایج به صورت خالصه در جدول 

در ) درصد 5/44(جدایه  20اي شیرینی خامه يجدایه 45
اکوار  4اکوار انسانی،  12داشت که شامل قرار HSگروه 

 .اکوار گاوي و یک اکوار مرغی بود 3گوسفندي، 
اي مربوط مهشیرینی خا) درصد 1/51(جدایه 23همچنین 
مانده در باقی) درصد 4/4(جدایه  2بود و NHSبه گروه 

هاي پنیر جدایهنتایج بیوتایپینگ . هیچ تیپی جاي نگرفتند
نسبت به  )درصد HS)70هاي نشان داد که بیوتیپ

از فراوانی باالیی برخوردار ) درصد NHS)30هاي بیوتیپ
جدایه مربوط به  HS،4هاي باشند و در بین بیوتیپمی

 1جدایه متعلق به اکوار گاوي و تنها  9اکوار انسانی، 
.جدایه به عنوان اکوار گوسفندي قلمداد شد
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3بیوتیکی در جدولنتایج مربوط به تست حساسیت آنتی
ترین شود بیشطور که مشاهده میهمان. آورده شده است

هاي بیوتیکترین مقاومت به ترتیب مربوط به آنتیو کم

 يجدایه 7همچنین از . باشدپنم و ونکومایسین میایمی
جدایه در  1جدایه در اکوار انسانی،  5مقاوم به اگزاسیلین، 

.قرار داشت NHSاکوار گاوي و یک جدایه در بیوتیپ 

هاي مختلفبیوتیکی در بین بیوتیپهاي آنتینتایج مقاومت به دیسک:3جدول 

*:Multiresistant )بیوتیکمقاومت چندتایی، حداقل مقاوم به دو آنتی(

 HSهاي بیوتیپ ،دست آمدهه نتایج آماري ب اساسبر 
داري از مقاومت به طور معنی NHSهاي نسبت به بیوتیپ

.)>05/0P(دارویی باالتري برخوردار بودند

بحث
هایی مختلف که در یک گونه واحد شناسایی ارگانیسم

بیوتایپنگ به عنوان یک . شودقرار دارند تایپینگ نامیده می

-هاي متابولیکی یک جدایه قلمداد میویژگیالگوي بیان

 تایپینگ هاي بیوتایپینگ که دراز روش.شود
آز، توان به تولید اورهرود میها به کار میاستافیلوکوکوس
ها را و تحمل به مواد شیمیایی و رنگ 80هیدرولیز توئین 

روش بیوتایپینگ پیشنهادي .)Sabat et al. 2013(نام برد
یک روش مناسب و ، 1984در سال Devrieseتوسط 

این تکنییک ساده، . آیدمی قبول محققان به حسابرد مو

هایوتیکب یآنت
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ها بوده و داراي تر آزمایشگاهارزان و قابل انجام در بیش
 استافیلوکوکوس اورئوسآلودگی  اءتوانایی تشخیص منش

Kitai(باشد بر حسب میزبان مربوطه می et al. 2005a, 

Coia et al. 1990(.اند که انسان به محققان بر این عقیده
در آلودگی  استافیلوکوکوس اورئوسيعنوان منبع اولیه

کندمواد غذایی و مسمومیت ناشی از آن نقش ایفا می
)Aycicek et al. 2005, Rosec et al. 1997(.

سازي مواد غذایی طول آمادهکاهش سطح بهداشت در
یکی از دالیل اصلی آلودگی مواد غذایی با این باکتري 

وسیعی  يدامنهاز طرفی مقاومت این باکتري به  .باشدمی
باعث زنده ماندن  )درصد نمک 9(شوريو pHاز دما، 
مواد غذایی و افزایش انتقال آن به  يتهیه فراوريآن در 

.)Huong et al. 2010(شود انسان می
هاي بیوتیپ میزان فراوانینتایج در مورد 
در شیر و محصوالت غذایی  استافیلوکوکوس اورئوس

 و Dallalطی مطالعاتی که توسط  .باشددامی متفاوت می
ه جدایه ب 100انجام گرفت از  ،2010در سال  همکاران

،)محصوالت لبنی و گوشت(دست آمده از مواد غذایی 
 NHSدرصد در بیوتیپ  47و  HSدرصد در بیوتیپ  49

هیچ کدام  ومانده جزیدرصد باق 4همچنین . گرفتندجاي 
دیگر توسط يمطالعهدر .ها نبودنداز این بیوتیپ

Caspianکه شددادهنشان،2003در سال  همکارانو
فراوانیباHSهاي بیوتیپبامقایسهدرNHSهايبیوتیپ

در حالی که در.دارندوجودخامشیردرتريبیش
و  2007همکاران در سال  وKérouantonيمطالعه

Normanno هاي بیوتیپ، 2007و همکاران در سالHS از
برخوردار هاي شیري و گوشت در فراورده باالییفراوانی

از  HSهاي بیوتیپفراوانی حاضر نیز  يدر مطالعه. بودند
که از این  برخوردار بود) درصد 3/52(باالتري درصد 

-همNormannoوKérouantonيمطالعهنتایج با  ظلحا

.داشتوجود خوانی 
 مهماز عوامل  یکی توکسین سندروم شوك توکسیک

 آن در فراوانیبوده و  اورئوسکوکوسلواستافیحدت در 
به طور مثال .مناطق مختلف متفاوت گزارش شده است

در سال و همکاران Eshraghiاي که توسط طی مطالعه
در میان  tstفراوانی ژنمیزان  ،انجام شد2009

هاي نمونههاي جدا شده از استافیلوکوکوس اورئوس
يدر مطالعه.درصد بود 12مختلف مواد غذایی 

Pourshafieفراوانیمیزان نیز ،2016در سال و همکاران
tst  هاي جدا شده از شیر و رئوساواستافیلوکوکوسدر

در سایر نقاط جهان نیز میزان  .درصد بود 9/3پنیر 
بین صفر تا هاي موادغذایی میان نمونهدر این ژن  فراوانی

 ,Zschock et al. 2000(است گزارش شدهدرصد  37

Adesiyun  et al. 1992(.
حامل  هااز جدایهدرصد 6/4نیز  حاضر يدر مطالعه

 .نداکوار انسانی قرار داشتگروه ند که همگی دربود tstژن 
تحقیقات نشان داده است اکوارهاي انسانی در مقایسه با 

ها و سایر اکوارها از میزان باالتري از انتروتوکسین
، لذا وجود این هستندبرخوردار TSST-11توکسین 

را در ایجاد مسمومیت  هااکوارها در مواد غذایی اهمیت آن
,Dallal et al. 2010(کندچندان میغذایی دو Kitai et al. 

2005b( .
 بررسیمورد هايجدایهازدرصد 6/24به طور کلی 

) سفید ایرانی سنتی اي و پنیرشیرینی خامه(مطالعهدر این 
آلودگی به خوبی مسئله این  .ندانسانی بوداز اکوارهاي 

ز ا. دهدهاي خطرناك را نشان میسویه مواد غذایی با
اکوار  اي، سهمهاي شیرینی خامهدر جدایهطرف دیگر

خود از میزان باالیی  يدرصد بود که در نوبه 6/26انسانی 
تواند ناشی از انتقال علت این امر می .باشدبرخوردار می

-مادهآباکتري از طریق دست کارگران در هنگام تهیه و 

و Normannoنیز در این مورد .سازي شیرینی باشد
بودن خاطر نشان کردند که باال ،2007در سال همکاران 
به تواند انسانی در تعدادي از مواد غذایی، می اکوارهاي

 .باشدسازي آن راد در حین آمادهکاري زیاد افدلیل دست
هاي پنیر، اکوارهاي گاوي از فراوانی حال در جدایهبا این

1- Toxic shock syndrome toxin-1
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نسبت به اکوارهاي انسانی ) درصد 45(تري بیش
ه آلودگی پنیر ب دهد احتماالًمیکه نشان  ندبرخوردار بود

به عنوان (کاري انسان شیر آلوده گاو و نه دست يواسطه
.بوده است) شیردوشی مثال طی
به آن پرداخته  حاضريدیگري که در مطالعه يمسئله

هاي بیوتیکی با بیوتیپشده است، ارتباط بین مقاومت آنتی
وقوع مقاومت چند . باشدمیاستافیلوکوکوس اورئوس 

هاي هاي جدا شده از نمونهر استافیلوکوکوسدارویی د
هاي دامی به صورت انسانی به صورت مکرر، در جدایه

شود می مشاهدهکم  بسیارهاي غذایی و در جدایه اتفاقی
)Werckenthin et al. 2001( .به  چند به طور کلیهر

خارج  DNAهاي مقاومت در دلیل قرارگیري ژن
قاطع مواد غذایی با کروموزومی، در صورت آلودگی مت

، احتمال استافیلوکوکوس اورئوسهاي مختلف بیوتیپ
ها زیاد استبیوتیکی در بین آنانتقال مقاومت آنتی

)Teale 2002( .هاي انسانی انتقال بیوتیپ ،از طرف دیگر
بیوتیکی در از علل افزایش مقاومت آنتینیز ه مواد غذایی ب

.باشدمی اورئوساستافیلوکوکوس هاي غذایی جدایه
Acco 70گزارش دادند که ،2003در سال و همکاران 

ا شده از موادغذایی هاي جداستافیلوکوکوسدرصد 
در . سیلین مقاوم بودندبه پنی ،ا انساندستکاري شد ب

بیوتیکیمقاومت آنتی نتر مطالعات انجام شده در ایرابیش
هاي هاي جدا شده از نمونهاورئوساستافیلوکوکوس

داشتنددرصد پایینی) لبنی شیر و محصوالت(غذایی 
)Soltan Dalall et al. 2008, Molla Abaszadeh and 

Haji Sheikhzadeh 2013(.يمطالعه در با این حال 
در  اورئوساستافیلوکوکوسهاي غذایی جدایه،حاضر

از خود نشان باالیی  نسبتاًبیوتیکی مقاومت آنتی مجموع
-آنتینسبت به )درصد 40(ترین مقاومتبیشو دادند

درصد از  8/33همچنین . پنم مشاهده شدبیوتیک ایمی
حداقل مقاوم به دو (ها داراي مقاومت چندتایی جدایه

HSهاي بودند که از این منظر هم بیوتیپ) بیوتیکآنتی

در . داشتند NHSهاي درصد باالتري نسبت به بیوتیپ
هاي با گیري کرد که جدایهتوان نتیجهواقع چنین می

ها، از بیوتیکتر با آنتیمیزبان خاص به دلیل مواجهه بیش
باید خاطر همچنین . اندمقاومت باالیی برخوردار شده

وجود اکوارهاي انسانی مقاوم به اگزاسیلیننشان کرد که
از نظر سالمت عمومی تهدید کننده  ،در محصوالت غذایی

بهداشتی مناسبی خصوص تدابیرباشد و باید در این می
.اتخاذ گردد

با توجه به فراوانی اکوارهاي انسانی در،در مجموع
هاي اي و اکوار گاوي در نمونههاي شیرینی خامهنمونه

لودگی آ، این امکان وجود دارد که سفید ایرانی سنتی پنیر
پزي و آلودگی شیرینی از طریق کارکنان و کارگران شیرینی

از . رخ داده باشد) هاگاوداري(محل شیردوشی پنیر از 
در میان tstهاي حامل ژن وجود سویهتوجه به طرفی با
تري ها ضرورت بیش، کنترل این بیوتیپHSهاي بیوتیپ

لذا جهت کنترل عوارض ناشی از آلودگی با  .یابدمی
، شناسایی و درمان )هامانند مسمومیت(اکوارهاي انسانی 

ها و همچنین جهت پزي حامل این باکتريکارکنان شیرینی
کاهش عوارض ناشی از آلودگی با اکوارهاي گاوي در 

ضدعفونی اتاق شیردوشی (پنیر، بهداشت محل شیردوشی 
تري قرار بایستی مورد توجه بیش) و شستشوي سرپستانک

.گیرد

تشکر و قدردانی
وري دانشگاه بوعلی سینا همدان نهایت تقدیر و اهاي مالی معاونت محترم پژوهش و فناز حمایت این مقاله نویسندگان
.تشکر را دارند
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Abstract 
S. aureus is a major cause of food borne diseases throughout the world. The aim of the 

present study was the identification of source contamination and tst gene in Staphylococcus 
aureus isolated from food of animal origin in Hamedan city. In this study, the contamination 
sources of 65 S. aureus isolates which had previously been isolated from cream pastry (45
isolates) and traditional Iranian white cheese (20 isolates) were evaluated using biotyping 
method. Meanwhile, the identification of tst gene by PCR method and susceptibility of the 
isolates against several antibiotics was examined using standard disk diffusion test. Of the 65
biotyped isolates, 52.3% (34 isolates) and 44.6% (29 isolates) belonged to the host specific 
(HS) and non-host specific (NHS) biotypes, respectively, and 3.1% of the isolates (2 isolates) 
were not placed in certain types. Besides, human ecovars in cream pastry and bovine ecovars 
in cheese samples were predominant. The prevalence rate of tst gene in the isolates was 4.6%
(3 isolates), and according to the results of antimicrobial susceptibility test, HS biotypes 
showed higher resistance rather than NHS biotypes. Due to the abundance of human and 
bovine Staphylococcal ecovars in cream pastry and cheese samples, respectively, it can be
concluded that the contamination of cream pastry and cheese samples may be originated from 
humans and cattle. Also, because of high antibiotic resistance and presence of tst gene among 
HS biotypes and the possibility of their circulation in the community can have a potentially 
alarming effect on general health of community.
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