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Background and Aim: Antibiotic resistance has prompted the use of medicinal plants 

with fewer side effects instead of common drugs. The aim of this study was to determine the 

antibiotic resistance pattern in coagulase-positive Staphylococcus aureus isolated from ready to 

eat foods in Kashan, 2015. 

Materials and Methods: In this cross-sectional study in 2015, 384 samples (including 60 

salad, 40 frozen vegetable, 120 traditional ice cream, 90 sweet, 40 hamburger and 34 kebab 

samples) were randomized purchased of local markets in Kashan and evaluated for the 

occurrence of S. aureus by culturing methods. The obtained isolates were subjected to disc 

diffusion antimicrobial susceptibility tests. Also, susceptibility of the obtained isolates were 

evaluated by disc diffusion to eucalyptus, lavender, lemon, tarragon, basil and cumin essential 

oils. 

Results and Conclusions: Out of 384 samples, 4 (1.042%) samples were contaminated 

with coagulase-positive S. aureus. The two isolates (50%) were sensitive to co-trimoxazole. Out 

of the 4 isolates, 100% were found to be resistant to methicillin, penicillin, oxacillin, cefoxitin, 

kanamycin, vancomycin, tetracycline, ciprofloxacin, chloramphenicol, amoxicillin, ampicillin, 

cefotaxime, nitrofurantoin, norfloxacin, ceftriaxone and gentamicin. Also, the highest inhibitory 

effect on growth of S. aureus related to cumin, eucalyptus, lavender essential oils. The obtained 

results showed the high antibiotic resistance of S. aureus isolated from ready to eat foods. In 

addition, noted essential oils with anti-S. aureus effects can be used in the preparation of 

antibacterial drugs. 
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از مواد  جداشده استافیلوکوکوس اورئوسی هاهیسوتعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در 

 4931غذایی آماده به مصرف در کاشان، 
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ی جابهافزایش مقاومت آنتی بیوتیکی سبب افزایش استفاده از گیاهان دارویی با اثرات جانبی کم  زمینه و اهداف:

استافیلوکوکوس ی هاهیسوه تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در داروهای معمول شده است. هدف از این مطالع

 بود. 4931از مواد غذایی آماده به مصرف در کاشان در  جداشدهکواگوالز مثبت  اورئوس

نمونه  16نمونه ساالد،  06نمونه )شامل  981، تعداد 4931در سال در این مطالعه مقطعی مواد و روش کار: 

تصادفی از  طوربهنمونه کباب(  91نمونه همبرگر و  16نمونه شیرینی،  36نه بستنی سنتی، نمو 426سبزیجات منجمد، 

 به روش کشت بررسی شد. مقاومت  استافیلوکوکوس اورئوسی فروش در کاشان خریداری و میزان شیوع هامکان

نسبت به  جداشدهی هاولهزیابه روش دیسک دیفیوژن بررسی شدند. همچنین حساسیت  جداشدهی هازولهیابیوتیکی آنتی

 ی اکالیپتوس، الوند، لیمو، ریحان، ترخون و زیره به روش دیسک دیفیوژن بررسی شدند.هااسانس

استافیلوکوکوس اورئوس درصد( به  612/4نمونه ) 1نمونه غذایی،  981از تعداد  :گیرینتیجهو  هایافته

، جداشدهایزوله  1کوتریموکسازول حساس بودند.  کیوتیبیآنته درصد( ب 06ایزوله ) 2کواگوالز مثبت آلوده بودند. تعداد 

، نکومایسیناو، اگزاسیلین، سفوکستین، کانامایسین، سیلینپنیی متی سیلین، هاکیوتیبدرصد به سایرآنتی  466

، آموکسی سیلین، آمپی سیلین، سفوتاکسیم، نیتروفورانتوئین، کلرامفنیکل، سیپروفلوکساسین، نیکلیتتراس

استافیلوکوکوس وکساسین، سفتریاکسون و جنتامایسین مقاوم بودند. همچنین بیشترین اثر مهاری رشد بر روی نورفل

مقاومت آنتی بیوتیکی باالی  آمدهدستبهاکالیپتوس و الوند ایجاد شد. نتایج ، زیره یهااسانساورئوس توسط 

استافیلوکوکوس  ی مذکور با اثر ضدهااسانسعالوه از مواد غذایی را نشان داد. ب جداشدهی هااورئوساستافیلوکوکوس 

 .قرار گیرند مورداستفادهدر تهیه داروهای ضد باکتریایی  توانندیم اورئوس

 غذا، اسانساستافیلوکوکوس اورئوس،  مقاومت آنتی بیوتیکی،: کلیدی کلمات
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در  کیوتیبیمقاوم به آنت یهایظهور و گسترش باکتر

 ییهرجا. است شدهلیگذشته به یک نگرانی جدی تبد یهاسال

مقاوم وجود  یهایشود باکتر کاربردهبهکه عوامل ضد میکروبی 

مربوط به  یکیوتیبیبخش اصلی مقاومت آنت نیتردارد. مهم

 یها(. در دهه1) شودیدرمانی و مراقبت بهداشتی م یهابخش

در صنعت دامپزشکی و  هاکیوتیبیگسترده از آنت اخیر استفاده

 یهایدر باکتر یکیوتیبیآنت یهاکشاورزی موجب ایجاد مقاومت

مقاومت  یهابا انتقال ژن تاًینها تواندیپاتوژن حیوانات شده که م

ها نیز پاتوژن انسانی، سبب ایجاد مقاومت در آن یهایبه باکتر

 (.2،1شود )

 که است مثبتی گرم کوکسی ،اورئوس استافیلوکوکوس

در انسان موردتوجه زیادی قرار  زایماریعنوان یک باکتری ببه

دارد و انواعی از مواد غذایی مانند شیر و محصوالت لبنی، گوشت 

 و نمکی پخته، غذاهای ساالد، گوشتی، سبزیجات، یهاو فراورده

و  باشندیم طوالنی یهایکاردست نیازمند غذاهایی که خصوصبه

عنوان ناقل این باکتری به به توانندیانواعی از مواد غذایی دیگر م

 پزشکی ایران یشناسکروبیممجله 
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مقاوم  استافیلوکوکوس اورئوس(. در یک شیوع 3-1انسان باشند )

عامل انتقال آلودگی،  نیتردر آمریکا، مهم نیلیسیبه مت

شده توسط فرد حامل باکتری مذکور بوده خوک پخته یهاگوشت

سومین  یا و دومین عنوانبه ساورئو استافیلوکوکوس(. 6است )

(. در 0) شودیم محسوب غذا راه از منتقله یهایماریب مهم علت

در  رئوسواستافیلوکوکوس ادر ترکیه، میزان شیوع  یامطالعه

، %6/41، شیر خام %1/5گوشتی  یها، فراورده%4/11گوشت 

بود و  %3/1و غذاهای آماده به مصرف  %1/35لبنی  یهافراورده

 یهااستافیلوکوکوس اورئوس %6/15و  %16، %61ب به ترتی
 G 11 سیلینپنیجداشده از مواد غذایی مختلف نسبت به 

 31میکروگرمی و تتراسیکلین  15میکروگرمی، اریترومایسین 

 در برابر سرعتبه باکتری (. این1میکروگرمی مقاوم بودند )

 شدن ومبر مقا عالوه .دهدیم نشان خود از مقاومت هاکیوتیبیآنت

 چندین در برابر زمانهم طوربه که دارد را این قابلیت سریع

 (.2) دهد نشان مقاومت خود از کیوتیبیآنت

 ینه مقاومت درزمبنابراین با توجه به مطالعات محدود 

از مواد غذایی و اهمیت  جداشدههای مذکور یباکتربیوتیکی آنتی

های موجود در یباکترموضوع و احتمال انتقال مقاومت از طریق 

 تعیین الگوی مقاومت مواد غذایی، هدف از این مطالعه 

از  جداشده استافیلوکوکوس اورئوسی هاهیسوبیوتیکی در آنتی

 بود. 1334مواد غذایی آماده به مصرف در کاشان در سال 

 هاروشمواد و 

 364تعداد  ،1334در این مطالعه توصیفی مقطعی در سال 

 41(، شدهیبندبستهنمونه ساالد ) 61 مواد غذایی شامل نمونه

نمونه  31نمونه بستنی سنتی،  121نمونه سبزیجات منجمد، 

نمونه کباب به روش تصادفی  34نمونه همبرگر و  41، ترینیریش

تهیه و سریعاً در کنار یخ به آزمایشگاه  کاشان دراز مراکز توزیع 

منتقل ی مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان شناسکروبیم

 شدند.

، از کواگوالز مثبت رئوسواستافیلوکوکوس ا جهت شناسایی

ها نمونه یسازپس از آمادهروش استاندارد ملی ایران استفاده شد. 

نوترینت  کنندهیقموردنظر در مایع رق یهاتهیه رقت از نمونهو 

، یک 11-1، از رقت (Merck, Darmstadt, Germany) براث

 ,Merck, Darmstadt) رد پارکربمحیط کشت  در لیتریلیم

Germany) درجه  36 دمایساعت در  46به مدت  کشت و

جهت تشخیص قطعی سپس  .ندشد یگرمخانه گذار سلسیوس

موجود در  هاآن، همراه با هاله شفاف اطراف رنگاهیس یهاپرگنه

، بیوشیمیایی مختلف ازجمله کاتاالز یهااز تست ،محیط کشت

، وگس پروسکوئریناز، اکسیداز، مالتوز، لیست، DNase ،کواگوالز

 .(0)شد اوره استفاده و  اسکولین

ایزوله  یهایباکتر یکیوتیبیجهت تعیین میزان مقاومت آنت

 شده از روش کربی بائر و بر اساس دستورالعمل

 Clinical and Laboratory Standards Institute 

 (2114CLSI,  )بر روی محیط مولر هینتون اگار 

 (Merck, Darmstadt, Germany) (. 3) استفاده شد

 مدیای هندی هااز شرکت شدههیمورداستفاده ته یهاکیوتیبیآنت

(Hi Media Laboratories Pvt. Ltd, Mumbai, India شامل )

میکروگرم(،  31) نیکلیمیکروگرم(، تتراس 31نکومایسین )او

میکروگرم(،  11) نیلیسیمیکروگرم(، پن 5) نیلیسیمت

میکروگرم(، سیپروفلوکساسین  11سولفامتاکسازول )-میمتوپریرت

، آموکسی سیلین میکروگرم( 31میکروگرم(، کلرامفنیکل ) 11)

 31)، سفوتاکسیم میکروگرم( 11)، آمپی سیلین میکروگرم( 31)

، نورفلوکساسین میکروگرم( 311)، نیتروفورانتوئین میکروگرم(

 11)، جنتامایسین گرم(میکرو 31)، سفتریاکسون میکروگرم( 31)

در این مطالعه از  میکروگرم( بودند. 31میکروگرم( و کانامایسین )

( استفاده ATCC 6536) استافیلوکوکوس اورئوسسویه استاندارد 

شد. جهت تعیین فنوتیپی مقاومت به متی سیلین 

کواگوالز مثبت با استفاده از روش  رئوسوی اهالوکوکوسیاستاف

و بر اساس قطر هاله دیسک  CLSIتکل دیسک دیفیوژن با پرو

میکروگرمی اگزاسیلین  11میکروگرمی سفوکستین و دیسک  31

با  Dو جهت تعیین مقاومت القایی به کلیندامایسین، تست 

 و کلیندامایسین میکروگرم( 15اریترومایسین )استفاده از 

 مدیای هندی ها از شرکت شدههیته میکروگرم( 2) 

 (Hi Media Laboratories Pvt. Ltd, Mumbai, India)  انجام

 .(17،3)گرفت 

کواگوالز  رئوسوا لوکوکوسیاستافی هایباکترحساسیت 

ی ریحان، ترخون، الوند، لیمو، اکالیپتوس و هااسانسمثبت به 

از شرکت باریج اسانس )کاشان، ایران( به روش  شدههیتهزیره 

 یهاغلظتدیسک دیفیوژن انجام گرفت. پس از تهیه 

در حالل دی  هااسانس تریلیلیمدر  گرمیلیم 65/16–311 

بر روی  تریلکرویم 11(، از هر غلظت DMSOمتیل سولفوکساید )

ی بالنک ریخته و در زیر هود میکروبی خشک شدند. هاسکید

کنترل منفی نیز از دیسک بالنک استفاده شد. سپس از  عنوانبه

ی مذکور بر هایباکتراز  شدههیسوسپانسون نیم مک فارلند ته

ی هاسکیده شد و محیط کشت مولر هینتون کشت دادروی 
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به  هاتیپلتوسط پنس در مکان مناسب قرار گرفتند.  شدهخشک

درجه سلسیوس گرمخانه گذاری  36ساعت در دمای  24مدت 

میزان قطر هاله عدم رشد توسط کولیس  ازآنپسشدند. 

 .(12،11)ی شد ریگاندازه

 از استفاده با مطالعه اینسه بار تکرار در  از حاصل یهاداده

مورد  (SPSS Chicago, IL) 16ویرایش  SPSSآماری  افزارنرم

از روش آنالیز  هانیانگیمبرای مقایسه  قرار گرفتند. لیوتحلهیتجز

 ( استفاده شد.ANOVAواریانس )

 و بحث هایافته

ی نمونه مواد غذای 364از تعداد  آمدهدستبهبر اساس نتایج 

 لوکوکوسیاستافآلوده به  هانمونهدرصد( از  142/1نمونه ) 4تنها 
ی هایبستننمونه،  121نمونه از  2کواگوالز مثبت بودند.  ئوسروا

ی تر هاینیریشنمونه،  31نمونه از  2درصد( و  66/1سنتی )

 درصد( آلوده به باکتری مذکور بودند. 22/2)

 -میوپرمتیترکوتریموکسازول ) کیوتیبیآنتتنها 

 جداشدهی هایباکتر( از %51نمونه ) 2( بر روی سولفامتاکسازول

 اثرگذاربینابینی  صورتبه( دیگر %51نمونه ) 2اثر داشت و در 

نسبت به سایر  جداشدهی هااورئوساستافیلوکوکوس بود. 

 4مقاوم بودند. همچنین نشان داده شد که هر  هاکیوتیبیآنت

بر اساس آزمون مقاومت به  ،استافیلوکوکوس اورئوسنمونه 

مقاوم  نیلیسیمت کیوتیبیآنتاگزاسیلین و سفوکستین نسبت به 

حساس به  Dی مذکور در تست هانمونهبودند. از طرفی تمامی 

 اریترومایسین و کلیندامایسین بودند.

دیسک دیفیوژن دارای اثر ضد  درروش هااسانس

اثر  (. بیشترین1بودند )جدول  رئوسواستافیلوکوکوس ا

بود.  هااسانس تریلیلیمدر  گرمیلیم 311ضدمیکروبی در غلظت 

بیشترین قطر هاله عدم رشد به ترتیب مربوط به زیره و 

همچنین  بود، متریلیم 15±54/4و  25/16±63/2 اکالیپتوس با

کاهش  هاآناثر ضدمیکروبی  اسانسمشخص شد با کاهش غلظت 

 65/16یحان و غلظت اسانس ر 5/36در غلظت  کهیطوربهیافت 

ی ریحان، الوند و لیمو اثری بر روی رشد هااسانس

 از مواد غذایی نداشتند. جداشده یهائوسروااستافیلوکوکوس 

از مواد  جداشده یهائوسروااستافیلوکوکوس ی مختلف علیه هاغلظتبا  هااسانس( متریلیم: میانگین قطر هاله عدم رشد )بر حسب 1جدول شماره 

 غذایی

 اکالیپتوس لیمو الوند ریحان ترخون زیره نام اسانس

 تریلیلیمدر  گرمیلیمغلظت بر حسب 

311 a63/2±25/16 ab2±6 a13/4±65/11 a41/1±41/12 ac56/4±25/13 a54/4±15 

151 a22/2±65/3 a2±6 a66/3±5/3 a16/2±6 a13/4±25/3 a3±5/11 

65 a3±5/6 a21/2±25/4 a63/1±5/2 ab5/1±65/3 a66/3±65/6 ac21/2±65/6 

5/36 a2/3±25/3 a2±6 N a11/1±3 a1±5/3 a5/1±25/6 

65/16 a62/1±5/1 b6/1±65/5 N N N b25/1±65/4 

Nعدم ایجاد هاله عدم رشد : 

 a,b,c باشدیمدار دهنده وجود تفاوت معنیحروف غیر یکسان در هر ردیف نشان (15/1>p) 
 

 

استافیلوکوکوس ی سایر محققین، میزان شیوع هامطالعهدر 
درصد، انواع دوغ در  65/53در پنیرهای سنتی خوی اورئوس 

درصد، انواع مواد غذایی و ادوات طبخ آشپزخانه یک  66تهران 

. در (13-11)درصد گزارش شد  16بیمارستان در تهران 

های نمونه غذایی که از مکان 1161ای در ترکیه از تعداد مطالعه

درصد(  4/14) 156شده بودند تعداد مختلفی تهیه

بیشترین آلودگی به . جداسازی شداستافیلوکوکوس اورئوس 

های لبنی درصد(، فراورده 6/41ترتیب مربوط به شیر خام )

های نانوایی درصد( و فراورده 4/11درصد(، گوشت خام ) 1/35)

عه هرحال میزان شیوع در مطال. به(1)درصد( گزارش شد  3/1)

 تر بود.حاضر نسبت به مطالعات مذکور پایین

استافیلوکوکوس اورئوس های در مطالعه حاضر نمونه
 کیوتیبیآنت جزها بهبیوتیکجداشده از مواد غذایی به اکثر آنتی

ی مشابه مقاومت آنتی امطالعهدر  .مقاوم بودند کوتریموکسازول

 3/3 نسبت به متی سیلین استافیلوکوکوس اورئوس بیوتیکی

سیلین درصد و اگزا 65/4کوتریموکسازول  و درصد، تتراسایکلین

. در بررسی دیگری بیشترین میزان (13)درصد گزارش شد  33/2
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د، ، لینزوالیسیلینپنیکتری مذکور به مقاومت آنتی بیوتیکی با

و  2/16، 4/23، 4/61اریترومایسین و تتراسیکلین به ترتیب 

ها به سفوکستین، یهدرصد بود. همچنین تمام سو 6/15

 Soltan. در مطالعه (1)نکومایسین و اگزاسیلین حساس بودند او

Dallal های و همکاران، میزان مقاومت آنتی بیوتیکی سویه

 2جداشده از مواد غذایی به متی سیلین استافیلوکوکوس اورئوس 

درصد و  6/1درصد، سیپروفلوکساسین  4درصد، کلیندامایسین 

. میزان مقاومت القایی (16)رصد گزارش شد د 22/4تتراسیکلین 

شده است درصد گزارش 34تا  6بین  استافیلوکوکوس اورئوس در

 اورئوس استافیلوکوکوس. در مطالعه حاضر از چهار باکتری (10)

ها نسبت به خاصیت القایی جداشده از مواد غذایی تمامی باکتری

باکتری  4کلیندامایسین نتیجه منفی نشان دادند. از طرفی هر 

 سیلین نیز مقاوم بودند.نسبت به متی

زیره،  یهانشان داده شد که اسانسدر این مطالعه 

 311 اکالیپتوس و الوند بیشترین اثر ضد میکروبی را در غلظت

مورداستفاده  یهااشتند. در تمام غلظتد یترلیلیمدر  گرمیلیم

اسانس اکالیپتوس نسبت به سایرین اثر بیشتری علیه 

ها بر هایی اثر اسانسدر مطالعه نشان داد. هایلوکوکوسفاستا

شده بیوتیک نشان دادهمقاوم به آنتی هایاورئوس استافیلوکوکوس

و همکاران اثر اسانس آویشن شیرازی  Soltan Dallalکه طوریبه

مقاوم به متی سیلین، تتراسیکلین و اورئوس  استافیلوکوکوسبر 

ها بر انواعی از اثرات اسانس. (10) کوتریموکسازول را نشان دادند

های گرم منفی و مثبت و همچنین مقاوم به انواعی از باکتری

 6 و 1ها به دلیل حضور انواعی از ترکیبات مانند بیوتیکآنتی

سینئول، متیل کاویکول، لیمونن، ائوژنول و ترکیباتی از این قبیل 

ها رشد آن ها سبب مهاربوده که با اثر بر غشاء سلولی باکتری

 .(27،13)شوند می

های مواد در نمونهاستافیلوکوکوس اورئوس  شیوع باکتری

 ولی مقاومت  ،در کاشان پایین بود آماده به مصرف غذایی

ها باال بود. بیوتیکها نسبت به انواع آنتیبیوتیکی آنآنتی

 باکتریایی مناسبی اثر ضدزیره، اکالیپتوس و الوند  یهااسانس

بیوتیک نشان مقاوم به آنتیهای فیلوکوکوس اورئوساستاعلیه 

ها را جهت کاربرد در تهیه داروهای توان آندادند. بنابراین می

 ضدمیکروبی با منشان گیاهی پیشنهاد داد.

 تقدیر و تشکر

مالی طرح مذکور به شماره  نیتأمو  نویسندگان از همکاری

ن کمال دانشگاه علوم پزشکی کاشا از معاونت پژوهشی 34113

 تشکر را دارند.

 تعارض منافع

شناسی پزشکی ایران بین نویسندگان و مجله میکروب

 تعارض منافعی وجود ندارد. گونهیچه
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