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Background and Aims: Staphylococcus aureus is a gram-positive, non-motile, non-spore-

forming, aerobic, and facultative anaerobic bacterium, which is colonized in anterior part of the 

human nasal cavity. The carriers' individuals working in the food industry are the main source of 

spreading food-borne diseases. Staphylococcal enterotoxins (SEs) are the key virulence factors in 

the staphylococcal food poisoning (SFP). The aim of this study was to identify the S. aureus 

enterotoxin genes of sea, seb and sec among healthy carriers. 

Materials and Methods: In the current descriptive cross-sectional study, 136 nasal swab 

samples were collected from the personnel working at butchers, dairy stores, and fast food 

restaurants through Ardabil city. The samples were cultured and then confirmed using the 

biochemical tests. The DNA of S. aureus isolates was extracted to detect sea, seb and sec genes 

as markers for SEA, SEB and SEC enterotoxins using the PCR method. 

Results: Among the 136 nasal swab samples, 46 (33.8%) were positive for S. aureus, that 

were confirmed by the presence of femA gene. Out of 46 isolates, the sea, seb and sec genes were 

found in 11 (23.9%), 6 (13%) and 5 (10.8%) isolates, respectively. 

Conclusions: According to the findings, a significant percentage of the food-chain 

personnel were nasal carriers of enterotoxigenic S. aureus. Therefore, for prevention and 

distribution of Staphylococcal infections, screening program and control of such carriers are 

recommended.  
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 یاریاخت یهوازیو ب یگرم مثبت، فاقد حرکت، بدون اسپور، هواز یباکتر کیاورئوس  لوکوکوسیاستاف :زمینه و هدف

ترش گس یبرا یمنبع اصل ییشود. کارکنان ناقل مشغول به کار در صنعت غذایم زهیافراد کلن ینیب یقدام یۀاست که در ناح

های زایی دخیل در مسمومیتاستافیلوکوکی مهمترین فاکتور بیماری انتروتوکسینشوند. یمنتقله از غذا محسوب م یهایماریب

 استافیلوکوکوس اورئوس در sec و sea، seb انتروتوکسین هایژن یشناسای مطالعه، این از هدف غذایی استافیلوکوکی است.

  .بود سالم ناقلین

 ها،یها، قصابپرسنل رستوران ینینمونه از سوآپ ب 136تعداد  ،یمقطع -یفیتوص ۀمطالع نیدر ا  :کار روش و مواد

 یهابا آزمون ه،یها پس از کشت اولشد. نمونه یآورجمع 1396در بهار  لیشهرستان اردب یفودهاو فست هایفروش اتیلبن

عنوان به secو  sea ،seb یهااستخراج شده و ژن ساورئو لوکوکوسیاستاف یهازولهیا DNA ۀ. نمونشدند دییتأ ییایمیوشیب

 .شدند یبررس PCRبا روش  SECو  SEA ،SEB یهانیانتروتوکس یابیرد برایمارکر 

بودند که این میزان  اورئوس استافیلوکوکوس ناقل( %8/33) نمونه 46 سوآپ بینی، نمونۀ 136 از درمجموع، :هایافته

، sea( واجد ژن %9/23سویه ) 11، تعداد استافیلوکوکوس اورئوسایزولۀ  46از مجموع . ثابت شد femAناقلی با مثبت شدن ژن 

 بودند. sec( نیز واجد ژن %8/10سویه ) 5و  sebواجد ژن  (%13سویه ) 6

 ینیدر ب کینژیانتروتوکس اورئوس لوکوکوسیاستافناقل  یی،غذا ۀریاز پرسنل شاغل در زنج یدرصد قابل توجه :گیرینتیجه

 .شودیم شنهادیپ یلوکوکیاستاف یهاعفونت وعیاز ش یریجلوگ منظوربه نیناقل نیو کنترل ا یغربالگر ۀرو، برنامنیخود بودند. از ا

 PCRانتروتوکسین،  اورئوس،استافیلوکوکوس  :کلمات کلیدی
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مهمقد

ت ترین دالیل مسمومیاستافیلوکوکوس اورئوس یکی از شایع

غذایی در بسیاری از کشورها، باکتری گرم مثبت، فاقد حرکت، بدون 

هوازی اختیاری متعلق به اسپور، بصورت هوازی و همچنین بی

 20.  استافیلوکوکوس اورئوس در (2, 1) استخانواده میکروکوکاسه 

افراد نیز  %60صورت پایدار و در درصد از جمعیت انسانی به 30الی 

شود؛ لذا افرادی که در مراکز تهیه، صورت ناقلین متناوب یافت میبه

کنند، درصورت رعایت آوری و پخش موادغذایی فعالیت میعمل

ی های غذایرا به فرآورده توانند باکترینکردن نکات بهداشتی می

. این باکتری در ناحیه قدامی مجاری بینی (5-3)منتقل کنند 

وکی های استافیلوککلنیزه شده و باعث افزایش خطر ابتال به عفونت

ها در ناقلین این باکتری که میزان این عفونتطوریشود؛ بهمی

تهیۀ مواد افراد ناقل هنگام . (6)نسبت به افراد غیر ناقل بیشتر است 

غذایی در زنجیرۀ تولید و یا عرضه، باعث آلوده شدن مواد غذایی 

های استافیلوکوکی شده و از این طریق افراد سالم را دچار عفونت

. از آنجا که استافیلوکوکوس اورئوس در طیف وسیعی (7)کنند می

 کند، لذا ممکن است در طیفرشد می  pHاز درجه حرارت و 

ای از مواد غذایی حضور داشته و رشد کند. همچنین مواد گسترده

های تولیدکنندۀ انتروتوکسین آلوده شده باشند، غذایی که با سویه
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ع توانند منبع شیوگذاری شوند، میاگر در شرایط نامناسب سردخانه

 . (8, 7)های استافیلوکوکی باشند های ناشی از انتروتوکسینبیماری

 Staphylococcal[SFPُی استافیلوکوکی )]مسمومیت غذای

food poisoning ها ( که از خوردن مواد غذایی آلوده به انتروتوکسین

های منتقله از غذا عنوان دومین عامل شایع بیماریشود، بهایجاد می

علت های غذایی استافیلوکوکی بهگزارش شده است. مسمومیت

زدایی ناقص منبع پاستوریزاسیون به اندازه ناکافی، آلودگی

نقل وسازی و حملمحصوالت، آلودگی محصوالت در روند آماده

. (8)ازسوی افرادی که حامل باکتری هستند شیوع باالتری دارد 

 باکتری این مهم ویروالنس فاکتورهای از یکی هاانتروتوکسین

 خود میزبان بر مهمی بسیار تأثیرات که شوندمی محسوب

 متحرک عناصر ازطریق و افقی طوربه هاتوکسین این. گذراندمی

-به ینا و شوندمی منتقل پاتوژنیسیته جزایر و فاژها مثل ژنتیکی

 سالخورده، جمعیت مثل خطر معرض در افراد دربارۀ خصوص

 اکخطرن بسیار ایمنی دارند، نقص افرادی که و باردار زنان کودکان،

[ SEsهای استافیلوکوکی )]. انتروتوکسین(9)است 

Staphylococcal Enterotoxinsها بوده و ژن( از دستۀ سوپر آنتی

های کالسیک نوع مختلف دارند، که از این میان، سروتیپ 23

( SEEو  SEA ،SEB ،SEC ،SEDاستافیلوکوکی ) انتروتوکسین

های غذایی استافیلوکوکی هستند، که مسمومیت %95عامل بیش از 

.  (11, 10)شوند کد می seeو  sea ،seb ،sec ،sedهای ترتیب با ژنبه

 موارد از %80 حدود مسئول A (SEA)نوع  انتروتوکسین

. ستا آمریکا متحدۀ ایاالت در استافیلوکوکی غذایی هایمسمومیت

 موارد از %10 فقط B (SEB)نوع  انتروتوکسین کهدرحالی

ت اس داده اختصاص خود به را استافیلوکوکی غذایی هایمسمومیت

 کنندۀایجاد انتروتوکسین مهمترین SEA انتروتوکسین (.7)

 وعشی که شده گزارش اورئوس استافیلوکوکوس غذایی مسمومیت

 هاتیپ ایرس از بیشتر کالسیک انتروتوکسین تیپ این با مسمومیت

 ومیتمسم نیز کم بسیار حد در انتروتوکسین این کهطوریبه است؛

 لحاظ به SEC روتوکسین. انت(12)کند می ایجاد شدید غذایی

 گوشتی، محصوالت در معموالً و داشته قرار سوم جایگاه در اهمیت

 استافیلوکوکوس هایسویه در معموالً و دارد وجود لبنیات شیر،

 .  (13, 7)دارد  حضور حیوانات از شده جداسازی اورئوس

 ایجاد باعث که توکسینی مقدار انتروتوکسین، نوع به بسته

 510است. حضور  شده گزارش µg1 الی ng20 از شودمی بیماری

باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در هر گرم از مادۀ غذایی باعث 

 هایآنزیم و حرارت به مقاومت دلیلبه تولید انتروتوکسین شده و

 ردهاید استفراغ، تهوع، قبیل از عالئمی ایجاد باعث گوارشی، پروتئاز

 2000. در سال (14)شود و حتی مرگ می اسهال و شکمی عضالنی،

در کشور ژاپن یک اپیدمی وسیع ناشی از مسمومیت غذایی 

نفر را درگیر کرد که ناشی از مصرف شیر  13420استافیلوکوکی 

 20الی  14. در آمریکا (15)آلوده به استافیلوکوکوس اورئوس بود 

و  ههای غذایی مربوط به استافیلوکوکوس اورئوس بوددرصد آلودگی

نفر  9000میلیون طغیان را ایجاد و  6-81شود که تخمین زده می

. در ایران هرچند آمار دقیقی از افرادی (3)کشاند را به کام مرگ می

-های ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس بستری میکه در اثر بیماری

حال گزارشات مختلفی میرند، وجود ندارد، بااینشوند و یا اینکه می

ها حاکی از آن است که ناقل بودن افراد وجود دارد. گزارشمبنی بر 

شده در ایران ناقل این باکتری درصد افراد بررسی 20-26حدود 

توانند نقش مهمی در انتقال این باکتری هستند. لذا این افراد می

 هایانتروتوکسین اهمیت به توجه .  با(18-16)ایفا کنند 

 العهاین مط عمومی، سالمت و بهداشت در آنها نقش استافیلوکوکی و

 SEC و SEA، SEB انتروتوکسین هایژن شناسایی هدف با

  .شد جاماردبیل ان شهرستان سالم ناقلین استافیلوکوکوس اورئوس در

 هاروشمواد و 

 ها های بیوشیمیایی نمونهآوری، کشت و آزمونجمع

نمونۀ سوآپ بینی از  136مقطعی، -در این مطالعۀ توصیفی

-ها و فستفروشیها، لبنیاتها، قصابیافراد شاغل در رستوران

طور تصادفی طی فروردین ماه تا فودهای سطح شهرستان اردبیل به

به  کمترین زمان ممکن در وآوری جمع 1396اوایل خرداد 

 :آزمایشگاه منتقل شدند. تعداد نمونه براساس فرمول
n= Z²×P×(1-P)/d² 

تصادفی ساده بود. معیار ورود به گیری محاسبه و روش نمونه

های هفته قبل بود. نمونه 2بیوتیک طی مطالعه مصرف نکردن آنتی

های ای استریل از بخش قدامی سوراخبینی با استفاده از سوآپ پنبه

بینی اخذ و به محیط تریپتیک سوی براث منتقل شدند. سپس در 

ول مانیت منظور بررسی فعالیت همولیتیک( ومحیط بالد آگار )به

-سالت آگار )مرک، آلمان( )برای بررسی فعالیت تخمیر مانیتول( به

گذاری شدند. در مرحلۀ خانهگرم C˚37ساعت در دمای  24مدت 

ه از با استفاد استافیلوکوکوس اورئوسهای مشکوک به بعد کلنی

 Vogesآمیزی گرم، کاتاالز، اکسیداز، کواگوالز وهای رنگآزمون

Proskauer (VP) زمایش شدند.       آ 
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 Boilingژنومیک به روش  DNAاستخراج 

 استافیلوکوکوس اورئوسهای ژنومیک جدایه DNAاستخراج 

صورت زیر بهینه و همکاران با تغییراتی به Gadyariبراساس روش 

وس استافیلوکوکهای باکتریایی ترتیب که ایزوله.  بدین(19)شد 
 Luria-Bertani (LB) brothمحیطروز در مدت یک شبانهبه اورئوس

از  mL5/1گذاری شدند. خانهگرم C37˚)مرک، آلمان( در دمای 

 rpm  8000 دقیقه با دور 4مدت سوسپانسیون میکروبی به

شدند. سپس مایع رویی دور ریخته شد و روی رسوب  سانتریفیوژ

اتوکالو شده اضافه شد. مجدداً  TEمیکرولیتر بافر  100باکتری 

صورت گرفت. عمل  rpm 8000دقیقه با دور 4مدت یوژ بهسانتریف

بار تکرار شد. پس از اتمام عمل شستشو، مایع رویی دور  3شستشو 

اتوکالو شده و  TEبافر  µL100ریخته شد و روی رسوب باکتری 

-ها بهآنزیم لیزوزیم اضافه شد. سپس میکروتیوب µL5همچنین 

شدند. پس از اتمام گذاری خانهگرم 37˚ساعت در دمای  1مدت 

-دست آمده، ابتدا بههای بهزمان درنظر گرفته شده، سوسپانسیون

دقیقه به یخ  5مدت دقیقه به بن ماری جوش و سپس به 10مدت 

 5های فوق به مدت بار تکرار شد. نمونه 3منتقل شدند. این عمل 

سانتریفیوژ شدند. سپس مایع رویی که  rpm  12000 دقیقه با دور

برای مصارف  -C20˚ژنومیک باکتری است، در دمای  DNAحاوی 

استافیلوکوکوس های سویه DNAبعدی نگهداری شد. در ادامه 
نیز  ATCC 19095و  ATCC 13565 ،ATCC 14458 اورئوس

 sea ،sebهای منظور کنترل مثبت ژنترتیب بهاستخراج شدند تا به

 به کار روند.  PCRدر روش   secو 

 ( PCRپلیمراز ) ایزنجیره واکنش

 هایبودن سویه استافیلوکوکوس اورئوسمنظور تأیید به

  femAجداسازی شده از سوآپ بینی ناقلین سالم، از ژن اختصاصی 

 House Keepingصورت که در این باکتری به bp 132با اندازۀ 

های منظور ردیابی ژنحضور داشته، استفاده شد. همچنین به

های ترتیب از ژنبه SECو  SEA ،SEBی هاکدکنندۀ انتروتوکسین

sea (bp210 ،)seb (bp478 و )sec (bp257 استفاده شد. پرایمرها )

کره سفارش داده شدند. واکنش  Bioneerمنظور سنتز به شرکت به

PCR  در حجم نهاییµL25  انجام شد که شاملPCR Master Mix 

[Taq  ،پلیمرازdNTPs ،2MgCl  10و بافر X ،)فرمنتاز آمریکا( ]

pmol20  ،از هر پرایمرDNA  الگو و آب مقطر دیونیزه بود. توالی

نشان داده  1اولیگونوکلئوتیدی پرایمرهای استفاده شده در جدول 

و برنامۀ دمایی  PCRشده است. مقدار و حجم مواد الزم برای انجام 

 2، آلمان( نیز در جدول Analytica Jenaدستگاه ترمال سایکلر )

 ذکر شده است. 

 
 شده در مطالعۀ حاضرپرایمرهای استفاده .1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 secو  femA ،sea ،sebمارکرهای  PCR برای نیاز مورد مواد غلظت و مقدار سایکلر، ترمال دستگاه دمایی برنامۀ .2جدول 

 برنامه دمایی دستگاه ترمال سایکلر PCRمقدار و غلظت مواد واکنش 

 PCRمواد 

مارکر 
femA 

، seaمارکرهای 

seb  وsec 

 (C°درجه حرارت ) زمان )دقیقه( تعداد سیکل
 برنامه نوع عملیات

1 
A* B* A* B* 

 1 دناتوره شدن اولیه 94 94 5 5

 مقادیر )میکرولیتر(
30 

 2 دناتوره شدن ثانویه 94 94 5/1 1

 3 اتصال 55 57 2 1

 4 تکثیر 72 72 5/1 1 5/12 5/12 مستر میکس

 5 تکثیر نهایی 72 72 8 8 1 5/1 1 پرایمر پیشرو

 5/1 1 پرایمر پیرو
A*  برنامۀ دمایی مارکرfemA 

B*  برنامۀ دمایی مارکرهایsea ،seb  وsec 

 اندازه محصول منبع

(bp) 
 توالی اولیگونوکلئوتیدی پرایمر ژن

5'→3' 
 پرایمر

(20) 132 femA AAAAAAGCACATAACAAGCG 

GATAAAGAAGAAACCAGCAG 
femA-F 

femA-R 

(21) 210 sea AAAGTCCCGATCAATTTATGGCTA 

GTAATTAACCGAAGGTTCTGTAGA 
sea-F 

sea-R 

(12) 478 seb 
TCGCATCAAACTGACAAACG 

GCAGGTACTCTATAAGTCCC 
seb-F 

seb-R 

(12) 257 sec 
GACATAAAAGCTAGGAATTT 

AAATCGGATTAACATTATCC 
sec-F 

sec-R 
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  PCRالکتروفورز محصوالت 

)مرک، آلمان(  %5/1با استفاده از ژل آگارز  PCRمحصوالت 

آمیزی شده با اتیدیوم بروماید )سیناژن، ایران( الکتروفورز رنگ

، ATCC 13565های کنترل مثبت با سویه PCRشدند. محصوالت 

ATCC 14458  وATCC 19095  .بررسی و تأیید شدند 

  آماری آنالیز

در بین  SECو  SEA ،SEBهای انتروتوکسین فراوانی ژن

صورت درصد فراوانی گزارش ه، باستافیلوکوکوس اورئوسهای جدایه

 SPSSافزار های آماری این مطالعه با استفاده از نرم. بررسیشد

( و Microsoft office, Chicago, IL; USA ver 18) 18 ۀنسخ

Microsoft Excel Worksheet با آزمون  2016 ۀنسخChi-

squared مرز معنادار بودن شدتحلیل وتجزیه .P-value  کمتر از

 درنظر گرفته شد.  05/0

 هاافتهی

های سوآپ در نمونه استافیلوکوکوس اورئوسفراوانی 

 بینی 

 46نمونۀ سوآپ بینی کشت داده شده، تعداد  136از مجموع 

مثبت بودند )حامل   femAژن ( به لحاظ حضور % 8/33نمونه )

(. درصد حاملین 1بودند( )تصویر استافیلوکوکوس اورئوس 

-یاتها، لبنها، قصابیدر پرسنل رستوران استافیلوکوکوس اورئوس

بودند  %30و  %6/46، %30، %5/30ترتیب فودها بهها و فستفروشی

 (. 3)جدول 
  

 

 

 های سوآپ بینی ناقلینایزوله در  secو  sea ،sebهای و ژن استافیلوکوکوس اورئوسفراوانی  .3جدول 

 تعداد نمونۀ سوآپ بینی
تعداد )%( ناقلین 

 استافیلوکوکوس اورئوس

 انتروتوکسینهای حامل ژن تعداد )%( ایزوله

sea seb sec 

 (%0) 0 (%9) 1 (%2/27) 3 (%5/30) 11 36 پرسنل رستوران

 (%25) 3 (%6/16) 2 (%25) 3 (%30) 12 40 پرسنل قصابی

 (%2/14) 2 (%2/14) 2 (%5/28) 4 (%6/46) 14 30 فروشیپرسنل لبنیات

 (%0) 0 (%1/11) 1 (%1/11) 1 (%30) 9 30 فودپرسنل فست

 (%8/10) 5 (%13) 6 (%9/23) 11 (%8/33) 46 136 جمع

 

 استافیلوکوکوس اورئوس secو sea ،seb هایفراوانی ژن

 های سوآپ بینی در نمونه

سویه  11، تعداد استافیلوکوکوس اورئوسایزوله  46از مجموع 

سویه  5و  sebواجد ژن  (%13سویه ) sea ،6( واجد ژن 9/23%)

 46( از %52ایزوله ) 23. (2بودند )تصویر  sec( نیز واجد ژن 8/10%)

 بودند. secو  sea ،sebهای فاقد ژن استافیلوکوکوس اورئوسایزوله 

 جداسازی شده از بینی پرسنل استافیلوکوکوس اورئوسسویۀ  11از 

، sea( واجد ژن %2/27ایزوله ) 3های سطح شهر اردبیل، رستوران

 سویۀ 12 از نیز منفی بود. secو  sebواجد ژن  (%9وله )ایز 1

 هایقصاب پرسنل بینی از شده جداسازی اورئوس استافیلوکوکوس

 seb ژن واجد( %6/16) ایزوله sea، 2 ژن واجد( %25) ایزوله 3 تعداد

 سویۀ 14 از .بودند sec ( نیز واجد ژن%25ایزوله ) 3 و

-اتلبنی پرسنل بینی از شده جداسازی اورئوس استافیلوکوکوس

( %2/14) ایزوله sea، 2 ژن واجد( %5/28) ایزوله 4 تعداد هافروشی

 سویۀ 9 از .بودند sec ( نیز واجد ژن%2/14ایزوله ) 2و  seb ژن واجد

 فودهافست پرسنل بینی از شده جداسازی اورئوس استافیلوکوکوس

 ژن واجد( %1/11) ایزوله sea، 1 ژن واجد( %1/11) ایزوله 1 تعداد

seb  وsec ایزولۀ  46(. هیچ یک از 3)جدول  نیز منفی بود

، seaهای زمان واجد ژندست آمده، همبه استافیلوکوکوس اورئوس

seb  وsec .نبودند 
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 % 5/1 آگارز ژل روی بر femA ژن PCR . محصول1تصویر 

سویۀ : 1 چاهک ،(bp50 DNA Ladder) مارکر: M چاهک

 -ATCC 13565 ((positive femA اورئوساستافیلوکوکوس 

132 bp، استافیلوکوکوس حامل  های سوآپنمونه: 6 و 2 چاهک

های سوآپ نمونه: 8و  7، 5، 4، 3 چاهک ،femA ژن واجد اورئوس

 (DNA فاقد) بالنک : کنترل9، چاهک  femAبینی فاقد ژن 

 

 
 آگارز ژل روی بر secو  sea ،seb هایژن PCR . محصوالت2تصویر 

5/1%  

کنترل مثبت : 1 چاهک ،(bp50 DNA Ladder) مارکر: M چاهک

استافیلوکوکوس اورئوس جفت باز )سویۀ  sea – 210واجد ژن 

ATCC 13565)، کنترل مثبت واجد ژن : 2 چاهکseb – 478 

: کنترل مثبت واجد 3(، چاهک ATCC 14458جفت باز )سویه 

: نمونۀ 4(، چاهک ATCC 19095جفت باز )سویه  sec – 257ژن 

، چاهک sea ژن واجد استافیلوکوکوس اورئوسحامل  سوآپ بینی

 ژن واجد استافیلوکوکوس اورئوسحامل  سوآپ بینی : نمونۀ5

seb استافیلوکوکوس اورئوسحامل  : نمونۀ سوآپ بینی6، چاهک 

های های سوآپ بینی فاقد ژننمونه: 8و  7 چاهک sec ژن واجد

 (DNA فاقد) بالنک : کنترل9انتروتوکسین، چاهک 

 

 بحث

روی پوست، مخاط انسان و حیوانات  استافیلوکوکوس اورئوس

. بینی و (22)شود عنوان مخزن اولیه حضور داشته و کلونیزه میبه

 اند، دوونقل آن مشغولدست افرادی که در پروسۀ تولید غذا و حمل

 اورئوساستافیلوکوکوس کنندۀ مواد غذایی به منبع مهم آلوده

 شناسایی و کشت های. روش(23)انتروتوکسیژنیک هستند 

 شخیصت در بیوشیمیایی افتراقی هایتست از استفاده با فنوتیپی

 و غذایی مواد هاینمونه در اورئوس استافیلوکوکوس هایسویه

 هایروش به توانمی طرفی از. است اهمیت حائز بالینی

 تشخیص در بااهمیت هایروش از که کرد اشاره ایمونولوژیکی

. (24)رود می شماربه اورئوس استافیلوکوکوس هایانتروتوکسین

 کسینانتروتو تولید در هاسویه استعداد شناسایی توانایی PCR روش

 علتبه انتروتوکسین هایژن که مواقعی در خصوصبه دارد، را

 هایسویه جستجوی موارد این در. شوندنمی بیان مختلف شرایط

 کالسیک انتروتوکسین هایژن حاوی اورئوس استافیلوکوکوس

SEA-SEE میزان در هاانتروتوکسین این زیرا دارد؛ اهمیت بسیار 

-به .کنند ایجاد غذایی شدید مسمومیت توانندمی نیز کم بسیار

 شناسایی برای روش این از محققین از بسیاری امروزه علتهمین

 ادهاستف انتروتوکسین مولد اورئوس استافیلوکوکوس هایسویه

 . (12)کنند می

 نمونه  46نمونۀ سوآپ بینی،  136از  حاضر مطالعۀ در

بود که در مقایسه با سایر  استافیلوکوکوس اورئوس( حامل % 8/33)

میزان بیشتری از افراد حامل این باکتری بودند.  (25-27)مطالعات 

ل و همکاران میزان افراد حام Hassanvandدر مطالعۀ 

. در (25)گزارش شد  %48/16در بینی،  استافیلوکوکوس اورئوس

 8نمونۀ سوآپ بینی،  30و همکاران از مجموع  Norouziمطالعۀ 

. همچنین در (26)( حامل این باکتری گزارش شد %7/26نمونه )

نفر از افرادی که  68و همکاران در برزیل، سوآپ بینی  Rallمطالعۀ 

ودند بررسی شد. آنها فراوانی افراد در تهیۀ مواد غذایی مشغول ب

. در (27)گزارش کردند  %1/22را  استافیلوکوکوس اورئوسحامل 

سبت به ن استافیلوکوکوس اورئوسبرخی از مطالعات، فراوانی ناقلین 

عنوان مثال میزان فراوانی مطالعۀ حاضر نزدیک و یا بیشتر بود. به

نمونۀ سوآپ  150و همکاران از  Saadatiناقلین سالم در مطالعۀ 

که . درحالی(28)( گزارش شد %63نمونه ) 95بینی، تعداد 

Alhashimi  نفر از افراد شاغل  332و همکاران در عراق با بررسی

( را حامل %1/30نفر ) 100های عرضۀ مواد غذایی، تعداد در مکان

. همچنین در مطالعۀ (29)گزارش کردند  استافیلوکوکوس اورئوس

Barati  ناقل  %14/58شده، نفر بررسی 43و همکاران از

-به نتایج . با مقایسۀ(30)گزارش شدند  استافیلوکوکوس اورئوس

-توان گفت که بهمی مطالعات سایر با مطالعۀ حاضر از آمده دست

دلیل تفاوت در حجم نمونه، موقعیت جغرافیایی، نژاد افراد و سطح 
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استافیلوکوکوس لین بهداشت فردی و عمومی الگوی فراوانی ناق
 است. متفاوت  اورئوس

وکوس استافیلوک در مطالعۀ حاضر بیشترین میزان فراوانی ناقلین
ها و فروشیمربوط به پرسنل شاغل در لبنیات %6/46با  اورئوس

-مربوط به پرسنل شاغل در فست %30کمترین میزان فراوانی نیز با 

های انتروتوکسین، بیشترین میزان فراوانی ژن فودها بود. با بررسی ژن

مربوط به  استافیلوکوکوس اورئوس ایزولۀ 46انتروتوکسین در بین 

sea  که ژن بود؛ درحالی %9/23باsec  کمترین میزان فراوانی  %8/10با

 ها بود. در بین ایزوله

سوآپ ناقل نمونۀ  100و همکاران از  Alhashimiمطالعۀ در 

، seaهای انتروتوکسین میزان فراوانی ژن استافیلوکوکوس اورئوس

seb، sec   وsed (29)گزارش شد  %8و  %8، %18، %16ترتیب به .

ای هنظر مشابه بود که اوالً ژننتایج این مطالعه با مطالعۀ ما از این 

بیشترین میزان فراوانی را به  SEBو  SEAکنندۀ انتروتوکسین کد

د اختصاص داده بودند و دیگر اینکه میزان فراوانی انتروتوکسین خو

sec  .نیز شبیه هم بود 

 seaو همکاران در کشور کره نشان داد که ژن  Peckمطالعۀ 

 95داشته و از  secو  sebهای بیشترین میزان فراوانی را در بین ژن

ایزوله شده از بینی افراد میزان  استافیلوکوکوس اورئوسسویۀ 

. مطالعۀ حاضر از این نظر با (31)اند حامل این ژن بوده 4/47%

های کدکنندۀ انتروتوکسین مطالعۀ فوق همخوانی دارد که بین ژن

SEA ،SEB  وSEC  ژنsea  نسبت به بقیه بیشترین فراوانی را

ق در مطالعۀ فو SEBکنندۀ انتروتوکسین داشت. همچنین ژن کد

منفی گزارش شده است. این درحالی است که در مطالعۀ حاضر 

 Alhashimiهستند که با نتایج مطالعۀ  sebها واجد ژن ایزوله 13%

و  Saadati. در مطالعۀ (29, 28)همخوانی داشت  Saadatiو 

جداسازی شده از  استافیلوکوکوس اورئوسسویۀ  95همکاران از 

 %8/15، %3/25ترتیب به secو  sea ،sebهای بینی ناقلین فراوانی ژن

. نتایج تحقیق مذکور با مطالعۀ ما (28)گزارش شد  %5/9و 

های انتروتوکسین در هر همخوانی داشت و الگوی میزان فراوانی ژن

های دو مطالعه مشابه بود. با این توضیح که در مطالعۀ ما، نمونه

 آوری شد.سوآپ از جامعۀ هدف مختلفی جمع

 2نمونۀ سوآپ بینی  30و همکاران از  Norouziدر مطالعۀ 

و هیچ  seb( واجد ژن %60سویه ) sea ،3( واجد ژن %40سویه )

. در مطالعۀ (26)مثبت گزارش نشد  secای به لحاظ حضور ژن نمونه

های کدکنندۀ انتروتوکسین نسبت به مطالعۀ فوق میزان فراوانی ژن

وس استافیلوکوکهای دهندۀ این است که سویهما بیشتر بوده و نشان
ی زایی زیادایزوله شده در مطالعۀ فوق قدرت انتروتوکسین اورئوس

داشته و این موضوع مهم نیز در افزایش قدرت پاتوژنیسیته این 

 باکتری اثرگذار است. 

های سوآپ بینی، و همکاران در کویت، نمونه Udo در مطالعۀ

ها برای ردیابی ارکنان شاغل در رستوراننفر از ک 250مدفوع و دست 

 200های استافیلوکوکی ارزیابی شدند. از های انتروتوکسینژن

جداسازی شده از افراد شاغل در  استافیلوکوکوس اورئوسایزولۀ 

 %5/12، %11ترتیب به secو  sea ،sebهای ها، فراوانی ژنرستوران

ظر با مطالعۀ ما گزارش شد. نتیجۀ تحقیق مذکور از این ن %23و 

در نمونۀ سوآپ پرسنل  seaهمخوانی داشت که میزان فراوانی ژن 

. همچنین در مطالعۀ ما میزان فراوانی (3)بود  %1/11فودها فست

-های جدا شده از پرسنل رستوران، لبنیاتنیز در سویه sebژن 

فود نیز با مطالعۀ مذکور همخوانی داشت. میزان فروشی و فست

در مطالعۀ مذکور در مقایسه با مطالعۀ ما بیشتر بود.  secفراوانی ژن 

ع، در مطالعۀ فوق، مدفو استافیلوکوکوس اورئوسمکان کلنیزه شدن 

 هایکه ایزولهدست و بینی کارکنان رستوران بوده است، درحالی

مطالعۀ ما از ناحیه قدامی بینی جداسازی شدند. لذا با بررسی نتایج 

یزه شدن باکتری در میزان فراوانی توان گفت که مکان کلنمی

های انتروتوکسیژنیک تأثیر دارد. همچنین استافیلوکوکوس اورئوس

مکان افرادی که به نوعی با مواد غذایی در ارتباط هستند نیز در 

 وساستافیلوکوکوس اورئهای انتروتوکسین تغییر الگوی فراوانی ژن

 اثرگذار خواهد بود. 

ل درصد قاب نشان داد همطالع نیدر ا دست آمدهبه جینتا در کل

 لوکوکوسیاستافناقل  ،ییغذا ۀریاز پرسنل شاغل در زنج یتوجه
 همچنین در خود بودند. ینیدر ب کیژنیانتروتوکس اورئوس

، SEA هایانتروتوکسین بهداشتی اهمیت شده انجام هایبررسی

SEB  وSEC مصرف از ناشی هایاکثریت مسمومیت عامل که 

مشهود است.  هستند، اورئوس استافیلوکوکوس به آلوده غذاهای

 ساستافیلوکوکو شناسایی درخصوص مطالعاتی ایران نیز در اگرچه
 هایژن ردیابی همچنین و انتروتوکسیژنیک هایاورئوس

واد ناقلینی که با م در اورئوس استافیلوکوکوس هایانتروتوکسین

 و استاندارد این وجود با ولی گرفته، صورت غذایی سروکار دارند

انتقال باکتری به زنجیرۀ غذایی  از جلوگیری برای مناسبی راهکار

 سنلپرکه  شودمی پیشنهاد بنابراین. ازسوی افراد ناقل، وجود ندارد

 ۀدر گام اول با رعایت نکات ساد شاغل در مراکز عرضۀ مواد غذایی

انتقال  ،ها و استفاده از دستکششستن دست مثلبهداشتی 

نجیرۀ زبه  انتروتوکسیژنیک را اورئوس استافیلوکوکوسهای سویه

 تهیه بخش در شاغل کارکنان آموزش ازطرفیکاهش دهند.  غذایی

 اهشک در تواندمی بهداشت مسئولین بیشتر کنترل و غذا توزیع و
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توان با می همچنین. شود واقع مؤثر مصرفی، غذاهای آلودگی

 انتشار باکتری هاصحیح آن، با درمان شناسایی افراد حامل باکتری

بنابراین برای تحقق سالمت عمومی،  را کاهش داد. زنجیرۀ غذاییدر 

 کاهش خطرات ناشی از انتقال باکتری از افراد ناقل به زنجیرۀ غذایی،

 کارشناسان ها،شناسمیکروب ها،اپیدمیولوژیست همکاری لزوم

 د.کنمیضرورت پیدا  همدیگر با غذایی مواد بهداشت و دامپزشکی

 سپاسگزاری

نویسندگان مقاله از مسئولین محترم آزمایشگاه همکار سازمان 

لیل دغذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل )نیاز آرتا سبز آزما( به

 کنند. های خود سپاسگزاری میهمکاری و حمایت

 تعارض منافع

 بین نویسندگان تعارضی در منافع گزارش نشده است. 
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