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Background and Aims: Staphylococcus aureus is a gram-positive, non-motile, non-sporeforming, 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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چکیده
زمینه و هدف :استافیلوکوکوس اورئوس یک باکتری گرم مثبت ،فاقد حرکت ،بدون اسپور ،هوازی و بیهوازی اختیاری
است که در ناحیۀ قدامی بینی افراد کلنیزه میشود .کارکنان ناقل مشغول به کار در صنعت غذایی منبع اصلی برای گسترش
بیماریهای منتقله از غذا محسوب میشوند .انتروتوکسین استافیلوکوکی مهمترین فاکتور بیماریزایی دخیل در مسمومیتهای
غذایی استافیلوکوکی است .هدف از این مطالعه ،شناسایی ژنهای انتروتوکسین  seb ،seaو  secاستافیلوکوکوس اورئوس در
ناقلین سالم بود.

مواد و روش کار:

در این مطالعۀ توصیفی -مقطعی ،تعداد  136نمونه از سوآپ بینی پرسنل رستورانها ،قصابیها،

لبنیات فروشیها و فستفودهای شهرستان اردبیل در بهار  1396جمعآوری شد .نمونهها پس از کشت اولیه ،با آزمونهای
بیوشیمیایی تأیید شدند .نمونۀ  DNAایزولههای استافیلوکوکوس اورئوس استخراج شده و ژنهای  seb ،seaو  secبهعنوان
مارکر برای ردیابی انتروتوکسینهای  SEB ،SEAو  SECبا روش  PCRبررسی شدند.

یافتهها:

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

ناقلی با مثبت شدن ژن  femAثابت شد .از مجموع  46ایزولۀ استافیلوکوکوس اورئوس ،تعداد  11سویه ( )%23/9واجد ژن ،sea
 6سویه ( )%13واجد ژن  sebو  5سویه ( )%10/8نیز واجد ژن  secبودند.
نتیجهگیری :درصد قابل توجهی از پرسنل شاغل در زنجیرۀ غذایی ،ناقل استافیلوکوکوس اورئوس انتروتوکسیژنیک در بینی
خود بودند .از اینرو ،برنامۀ غربالگری و کنترل این ناقلین بهمنظور جلوگیری از شیوع عفونتهای استافیلوکوکی پیشنهاد میشود.
کلمات کلیدی :استافیلوکوکوس اورئوس ،انتروتوکسینPCR ،
کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفاده علمی از این مقاله برای مجله میکروبشناسی پزشکی ایران محفوظ است.

مقدمه
استافیلوکوکوس اورئوس یکی از شایعترین دالیل مسمومیت
غذایی در بسیاری از کشورها ،باکتری گرم مثبت ،فاقد حرکت ،بدون
اسپور ،بصورت هوازی و همچنین بیهوازی اختیاری متعلق به
خانواده میکروکوکاسه است ( .)2 ,1استافیلوکوکوس اورئوس در 20
الی  30درصد از جمعیت انسانی بهصورت پایدار و در  %60افراد نیز
بهصورت ناقلین متناوب یافت میشود؛ لذا افرادی که در مراکز تهیه،
عملآوری و پخش موادغذایی فعالیت میکنند ،درصورت رعایت
نکردن نکات بهداشتی میتوانند باکتری را به فرآوردههای غذایی
منتقل کنند ( .)5-3این باکتری در ناحیه قدامی مجاری بینی

کلنیزه شده و باعث افزایش خطر ابتال به عفونتهای استافیلوکوکی
میشود؛ بهطوریکه میزان این عفونتها در ناقلین این باکتری
نسبت به افراد غیر ناقل بیشتر است ( .)6افراد ناقل هنگام تهیۀ مواد
غذایی در زنجیرۀ تولید و یا عرضه ،باعث آلوده شدن مواد غذایی
شده و از این طریق افراد سالم را دچار عفونتهای استافیلوکوکی
میکنند ( . )7از آنجا که استافیلوکوکوس اورئوس در طیف وسیعی
از درجه حرارت و  pHرشد میکند ،لذا ممکن است در طیف
گسترده ای از مواد غذایی حضور داشته و رشد کند .همچنین مواد
غذایی که با سویههای تولیدکنندۀ انتروتوکسین آلوده شده باشند،
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شناسایی ژنهای انتروتوکسین  seb ،seaو  secاستافیلوکوکوس اورئوس در ناقلین سالم شهرستان

مجله میکروب شناسی پزشکی ایران ▐سال  11شماره  ▐ 6بهمن و اسفند1396
اگر در شرایط نامناسب سردخانهگذاری شوند ،میتوانند منبع شیوع

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

بیماریهای ناشی از انتروتوکسینهای استافیلوکوکی باشند (.)8 ,7

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

([Staphylococcal ُ]SFP

ازسوی افرادی که حامل باکتری هستند شیوع باالتری دارد (.)8
انتروتوکسینها یکی از فاکتورهای ویروالنس مهم این باکتری
محسوب میشوند که تأثیرات بسیار مهمی بر میزبان خود
میگذراند .این توکسینها بهطور افقی و ازطریق عناصر متحرک
ژنتیکی مثل فاژها و جزایر پاتوژنیسیته منتقل میشوند و این به-
خصوص دربارۀ افراد در معرض خطر مثل جمعیت سالخورده،
کودکان ،زنان باردار و افرادی که نقص ایمنی دارند ،بسیار خطرناک
است

(.)9

انتروتوکسینهای

استافیلوکوکی

([]SEs

 )Staphylococcal Enterotoxinsاز دستۀ سوپر آنتیژنها بوده و
 23نوع مختلف دارند ،که از این میان ،سروتیپهای کالسیک
انتروتوکسین استافیلوکوکی ( SED ،SEC ،SEB ،SEAو )SEE
عامل بیش از  %95مسمومیتهای غذایی استافیلوکوکی هستند ،که
بهترتیب با ژنهای  sed ،sec ،seb ،seaو  seeکد میشوند (.)11 ,10
انتروتوکسین نوع  (SEA) Aمسئول حدود  %80از موارد
مسمومیتهای غذایی استافیلوکوکی در ایاالت متحدۀ آمریکا است.
درحالیکه انتروتوکسین نوع  (SEB) Bفقط  %10از موارد
مسمومیتهای غذایی استافیلوکوکی را به خود اختصاص داده است
( .)7انتروتوکسین  SEAمهمترین انتروتوکسین ایجادکنندۀ
مسمومیت غذایی استافیلوکوکوس اورئوس گزارش شده که شیوع
مسمومیت با این تیپ انتروتوکسین کالسیک بیشتر از سایر تیپها
است؛ بهطوریکه این انتروتوکسین در حد بسیار کم نیز مسمومیت
غذایی شدید ایجاد میکند ( .)12انتروتوکسین  SECبه لحاظ
اهمیت در جایگاه سوم قرار داشته و معموالً در محصوالت گوشتی،
شیر ،لبنیات وجود دارد و معموالً در سویههای استافیلوکوکوس
اورئوس جداسازی شده از حیوانات حضور دارد (.)13 ,7
بسته به نوع انتروتوکسین ،مقدار توکسینی که باعث ایجاد
بیماری میشود از  20ngالی  1µgگزارش شده است .حضور 105
باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در هر گرم از مادۀ غذایی باعث
تولید انتروتوکسین شده و بهدلیل مقاومت به حرارت و آنزیمهای

را به کام مرگ میکشاند ( .)3در ایران هرچند آمار دقیقی از افرادی
که در اثر بیماریهای ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس بستری می-
شوند و یا اینکه میمیرند ،وجود ندارد ،بااینحال گزارشات مختلفی
مبنی بر ناقل بودن افراد وجود دارد .گزارشها حاکی از آن است که
حدود  20-26درصد افراد بررسیشده در ایران ناقل این باکتری
هستند .لذا این افراد میتوانند نقش مهمی در انتقال این باکتری
ایفا کنند (.)18-16

با توجه به اهمیت انتروتوکسینهای

استافیلوکوکی و نقش آنها در بهداشت و سالمت عمومی ،این مطالعه
با هدف شناسایی ژنهای انتروتوکسین  SEB ،SEAو SEC
استافیلوکوکوس اورئوس در ناقلین سالم شهرستان اردبیل انجام شد.
مواد و روشها
جمعآوری ،کشت و آزمونهای بیوشیمیایی نمونهها
در این مطالعۀ توصیفی-مقطعی 136 ،نمونۀ سوآپ بینی از
افراد شاغل در رستورانها ،قصابیها ،لبنیاتفروشیها و فست-
فودهای سطح شهرستان اردبیل بهطور تصادفی طی فروردین ماه تا
اوایل خرداد  1396جمعآوری و در کمترین زمان ممکن به
آزمایشگاه منتقل شدند .تعداد نمونه براساس فرمول:
n= Z²×P×(1-P)/d²

محاسبه و روش نمونهگیری تصادفی ساده بود .معیار ورود به
مطالعه مصرف نکردن آنتیبیوتیک طی  2هفته قبل بود .نمونههای
بینی با استفاده از سوآپ پنبهای استریل از بخش قدامی سوراخهای
بینی اخذ و به محیط تریپتیک سوی براث منتقل شدند .سپس در
محیط بالد آگار (بهمنظور بررسی فعالیت همولیتیک) و مانیتول
سالت آگار (مرک ،آلمان) (برای بررسی فعالیت تخمیر مانیتول) به-
مدت  24ساعت در دمای  37˚Cگرمخانهگذاری شدند .در مرحلۀ
بعد کلنیهای مشکوک به استافیلوکوکوس اورئوس با استفاده از
آزمونهای رنگآمیزی گرم ،کاتاالز ،اکسیداز ،کواگوالز و Voges
) Proskauer (VPآزمایش شدند.
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مسمومیت غذایی استافیلوکوکی
 )food poisoningکه از خوردن مواد غذایی آلوده به انتروتوکسینها
ایجاد میشود ،بهعنوان دومین عامل شایع بیماریهای منتقله از غذا
گزارش شده است .مسمومیتهای غذایی استافیلوکوکی بهعلت
پاستوریزاسیون به اندازه ناکافی ،آلودگیزدایی ناقص منبع
محصوالت ،آلودگی محصوالت در روند آمادهسازی و حملونقل

در کشور ژاپن یک اپیدمی وسیع ناشی از مسمومیت غذایی
استافیلوکوکی  13420نفر را درگیر کرد که ناشی از مصرف شیر
آلوده به استافیلوکوکوس اورئوس بود ( .)15در آمریکا  14الی 20
درصد آلودگیهای غذایی مربوط به استافیلوکوکوس اورئوس بوده و
تخمین زده میشود که  6-81میلیون طغیان را ایجاد و  9000نفر

داریوش عسگرپور و همکاران | شناسایی ژنهای انتروتوکسین استافیلوکوکوس اورئوس در ناقلین سالم

سویههای استافیلوکوکوس

بعدی نگهداری شد .در ادامه
اورئوس  ATCC 14458 ،ATCC 13565و  ATCC 19095نیز
استخراج شدند تا بهترتیب بهمنظور کنترل مثبت ژنهای seb ،sea
و  secدر روش  PCRبه کار روند.

استخراج  DNAژنومیک به روش Boiling

DNA

استخراج  DNAژنومیک جدایههای استافیلوکوکوس اورئوس
براساس روش  Gadyariو همکاران با تغییراتی بهصورت زیر بهینه

شد ( .)19بدینترتیب که ایزولههای باکتریایی استافیلوکوکوس
اورئوس بهمدت یک شبانهروز در محیطLuria-Bertani (LB) broth

واکنش زنجیرهای پلیمراز ()PCR

(مرک ،آلمان) در دمای  37˚Cگرمخانهگذاری شدند 1/5mL .از
سوسپانسیون میکروبی بهمدت  4دقیقه با دور 8000 rpm
سانتریفیوژ شدند .سپس مایع رویی دور ریخته شد و روی رسوب
باکتری  100میکرولیتر بافر  TEاتوکالو شده اضافه شد .مجدداً
سانتریفیوژ بهمدت  4دقیقه با دور  8000rpmصورت گرفت .عمل
شستشو  3بار تکرار شد .پس از اتمام عمل شستشو ،مایع رویی دور
ریخته شد و روی رسوب باکتری  100µLبافر  TEاتوکالو شده و
همچنین  5µLآنزیم لیزوزیم اضافه شد .سپس میکروتیوبها به-
مدت  1ساعت در دمای ˚ 37گرمخانهگذاری شدند .پس از اتمام
زمان درنظر گرفته شده ،سوسپانسیونهای بهدست آمده ،ابتدا به-
مدت  10دقیقه به بن ماری جوش و سپس بهمدت  5دقیقه به یخ
منتقل شدند .این عمل  3بار تکرار شد .نمونههای فوق به مدت 5
دقیقه با دور  12000 rpmسانتریفیوژ شدند .سپس مایع رویی که
حاوی  DNAژنومیک باکتری است ،در دمای  -20˚Cبرای مصارف
جدول  .1پرایمرهای استفادهشده در مطالعۀ حاضر
منبع

اندازه محصول
)(bp

ژن

()20

132

femA

()21

210

sea

()12

478

seb

()12

257

sec

توالی اولیگونوکلئوتیدی پرایمر
'5'→3
AAAAAAGCACATAACAAGCG
GATAAAGAAGAAACCAGCAG
AAAGTCCCGATCAATTTATGGCTA
GTAATTAACCGAAGGTTCTGTAGA
TCGCATCAAACTGACAAACG
GCAGGTACTCTATAAGTCCC
GACATAAAAGCTAGGAATTT
AAATCGGATTAACATTATCC

پرایمر
femA-F
femA-R
sea-F
sea-R
seb-F
seb-R
sec-F
sec-R

جدول  .2برنامۀ دمایی دستگاه ترمال سایکلر ،مقدار و غلظت مواد مورد نیاز برای  PCRمارکرهای  seb ،sea ،femAو sec
مقدار و غلظت مواد واکنش PCR

مواد PCR

مارکر
femA

مارکرهای ،sea
 sebو sec

مقادیر (میکرولیتر)
مستر میکس

12/5

12/5

پرایمر پیشرو

1

1/5

پرایمر پیرو

1

1/5

برنامه دمایی دستگاه ترمال سایکلر
تعداد سیکل
1

30
1

درجه حرارت ()°C

زمان (دقیقه)
*A

*B

*A

*B

نوع عملیات

برنامه

5

5

94

94

دناتوره شدن اولیه

1

1

1/5

94

94

دناتوره شدن ثانویه

2

1

2

57

55

اتصال

3

1

1/5

72

72

تکثیر

4

8

8

72

72

تکثیر نهایی

5

*A

برنامۀ دمایی مارکر femA
 *Bبرنامۀ دمایی مارکرهای  seb ،seaو sec
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بهمنظور تأیید استافیلوکوکوس اورئوس بودن سویههای
جداسازی شده از سوآپ بینی ناقلین سالم ،از ژن اختصاصی femA
با اندازۀ  132 bpکه در این باکتری بهصورت House Keeping
حضور داشته ،استفاده شد .همچنین بهمنظور ردیابی ژنهای
کدکنندۀ انتروتوکسینهای  SEB ،SEAو  SECبهترتیب از ژنهای
 )478bp( seb ،)210bp( seaو  )257bp( secاستفاده شد .پرایمرها
بهمنظور سنتز به شرکت  Bioneerکره سفارش داده شدند .واکنش
 PCRدر حجم نهایی  25µLانجام شد که شامل PCR Master Mix
[ Taqپلیمراز MgCl2 ،dNTPs ،و بافر ( ]10 Xفرمنتاز آمریکا)،
 20pmolاز هر پرایمر DNA ،الگو و آب مقطر دیونیزه بود .توالی
اولیگونوکلئوتیدی پرایمرهای استفاده شده در جدول  1نشان داده
شده است .مقدار و حجم مواد الزم برای انجام  PCRو برنامۀ دمایی
دستگاه ترمال سایکلر ( ،Analytica Jenaآلمان) نیز در جدول 2
ذکر شده است.

مجله میکروب شناسی پزشکی ایران ▐سال  11شماره  ▐ 6بهمن و اسفند1396
الکتروفورز محصوالت PCR

محصوالت  PCRبا استفاده از ژل آگارز ( %1/5مرک ،آلمان)
رنگآمیزی شده با اتیدیوم بروماید (سیناژن ،ایران) الکتروفورز
شدند .محصوالت  PCRبا سویههای کنترل مثبت ،ATCC 13565
 ATCC 14458و  ATCC 19095بررسی و تأیید شدند.
فراوانی ژنهای انتروتوکسین  SEB ،SEAو  SECدر بین
جدایههای استافیلوکوکوس اورئوس ،بهصورت درصد فراوانی گزارش
شد .بررسیهای آماری این مطالعه با استفاده از نرمافزار SPSS
نسخۀ  )Microsoft office, Chicago, IL; USA ver 18( 18و
 Microsoft Excel Worksheetنسخۀ  2016با آزمون Chi-

یافتهها
فراوانی استافیلوکوکوس اورئوس در نمونههای سوآپ
بینی
از مجموع  136نمونۀ سوآپ بینی کشت داده شده ،تعداد 46
نمونه ( )% 33/8به لحاظ حضور ژن  femAمثبت بودند (حامل
استافیلوکوکوس اورئوس بودند) (تصویر  .)1درصد حاملین
استافیلوکوکوس اورئوس در پرسنل رستورانها ،قصابیها ،لبنیات-
فروشیها و فستفودها بهترتیب  %46/6 ،%30 ،%30/5و  %30بودند
(جدول .)3

جدول  .3فراوانی استافیلوکوکوس اورئوس و ژنهای  seb ،seaو  secدر ایزولههای سوآپ بینی ناقلین
نمونۀ سوآپ بینی

تعداد

تعداد ( )%ایزولههای حامل ژن انتروتوکسین

تعداد ( )%ناقلین

استافیلوکوکوس اورئوس
sea

seb

sec

پرسنل رستوران

36

)%30/5( 11

)%27/2( 3

) % 9( 1

)%0( 0

پرسنل قصابی

40

)%30( 12

)%25( 3

)%16/6( 2

)%25( 3

پرسنل لبنیاتفروشی

30

)%46/6( 14

)%28/5( 4

)%14/2( 2

)%14/2( 2

پرسنل فستفود

30

)%30( 9

)%11/1( 1

)%11/1( 1

)%0( 0

جمع

136

)%33/8( 46

)%23/9( 11

)%13( 6

)%10/8( 5

فراوانی ژنهای  seb ،seaو secاستافیلوکوکوس اورئوس
در نمونههای سوآپ بینی
از مجموع  46ایزوله استافیلوکوکوس اورئوس ،تعداد  11سویه
( )%23/9واجد ژن  6 ،seaسویه ( )%13واجد ژن  sebو  5سویه
( )%10/8نیز واجد ژن  secبودند (تصویر  23 .)2ایزوله ( )%52از 46
ایزوله استافیلوکوکوس اورئوس فاقد ژنهای  seb ،seaو  secبودند.
از  11سویۀ استافیلوکوکوس اورئوس جداسازی شده از بینی پرسنل
رستورانهای سطح شهر اردبیل 3 ،ایزوله ( )%27/2واجد ژن ،sea
 1ایزوله ( )%9واجد ژن  sebو  secنیز منفی بود .از  12سویۀ
استافیلوکوکوس اورئوس جداسازی شده از بینی پرسنل قصابیها
تعداد  3ایزوله ( )%25واجد ژن  2 ،seaایزوله ( )%16/6واجد ژن seb
و  3ایزوله ( )%25نیز واجد ژن  secبودند .از  14سویۀ
استافیلوکوکوس اورئوس جداسازی شده از بینی پرسنل لبنیات-
فروشیها تعداد  4ایزوله ( )%28/5واجد ژن  2 ،seaایزوله ()%14/2
واجد ژن  sebو  2ایزوله ( )%14/2نیز واجد ژن  secبودند .از  9سویۀ

استافیلوکوکوس اورئوس جداسازی شده از بینی پرسنل فستفودها
تعداد  1ایزوله ( )%11/1واجد ژن  1 ،seaایزوله ( )%11/1واجد ژن
 sebو  secنیز منفی بود (جدول  .)3هیچ یک از  46ایزولۀ
استافیلوکوکوس اورئوس بهدست آمده ،همزمان واجد ژنهای ،sea
 sebو  secنبودند.
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آنالیز آماری

 squaredتجزیهوتحلیل شد .مرز معنادار بودن  P-valueکمتر از
 0/05درنظر گرفته شد.

داریوش عسگرپور و همکاران | شناسایی ژنهای انتروتوکسین استافیلوکوکوس اورئوس در ناقلین سالم

منبع مهم آلودهکنندۀ مواد غذایی به استافیلوکوکوس اورئوس
انتروتوکسیژنیک هستند ( .)23روشهای کشت و شناسایی

انتروتوکسینهای استافیلوکوکوس اورئوس بهشمار میرود (.)24
تصویر  .1محصول  PCRژن  femAبر روی ژل آگارز % 1/5
چاهک  :Mمارکر ( ،)DNA Ladder 50bpچاهک  :1سویۀ
استافیلوکوکوس اورئوس (positive femA- ( ATCC 13565

 ،132 bpچاهک  2و  :6نمونههای سوآپ حامل استافیلوکوکوس
اورئوس واجد ژن  ،femAچاهک  7 ،5 ،4 ،3و  :8نمونههای سوآپ
بینی فاقد ژن  ، femAچاهک  :9کنترل بالنک (فاقد )DNA

روش  PCRتوانایی شناسایی استعداد سویهها در تولید انتروتوکسین
را دارد ،بهخصوص در مواقعی که ژنهای انتروتوکسین بهعلت
شرایط مختلف بیان نمیشوند .در این موارد جستجوی سویههای
استافیلوکوکوس اورئوس حاوی ژنهای انتروتوکسین کالسیک
 SEA-SEEبسیار اهمیت دارد؛ زیرا این انتروتوکسینها در میزان
بسیار کم نیز میتوانند مسمومیت شدید غذایی ایجاد کنند .به-
همینعلت امروزه بسیاری از محققین از این روش برای شناسایی
سویههای استافیلوکوکوس اورئوس مولد انتروتوکسین استفاده
میکنند (.)12
در مطالعۀ حاضر از  136نمونۀ سوآپ بینی 46 ،نمونه
( )% 33/8حامل استافیلوکوکوس اورئوس بود که در مقایسه با سایر
مطالعات ( )25-27میزان بیشتری از افراد حامل این باکتری بودند.
در مطالعۀ  Hassanvandو همکاران میزان افراد حامل
استافیلوکوکوس اورئوس در بینی %16/48 ،گزارش شد ( .)25در
مطالعۀ  Norouziو همکاران از مجموع  30نمونۀ سوآپ بینی8 ،

تصویر  .2محصوالت  PCRژنهای  seb ،seaو  secبر روی ژل آگارز

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

چاهک  :Mمارکر ( ،)DNA Ladder 50bpچاهک  :1کنترل مثبت

مطالعۀ  Rallو همکاران در برزیل ،سوآپ بینی  68نفر از افرادی که
در تهیۀ مواد غذایی مشغول بودند بررسی شد .آنها فراوانی افراد

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

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

%1 / 5

واجد ژن  210 – seaجفت باز (سویۀ استافیلوکوکوس اورئوس
جفت باز (سویه  ،)ATCC 14458چاهک  :3کنترل مثبت واجد

برخی از مطالعات ،فراوانی ناقلین استافیلوکوکوس اورئوس نسبت به
مطالعۀ حاضر نزدیک و یا بیشتر بود .بهعنوان مثال میزان فراوانی
ناقلین سالم در مطالعۀ  Saadatiو همکاران از  150نمونۀ سوآپ

 :5نمونۀ سوآپ بینی حامل استافیلوکوکوس اورئوس واجد ژن

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

واجد ژن  secچاهک  7و  :8نمونه های سوآپ بینی فاقد ژنهای

 Alhashimiو همکاران در عراق با بررسی  332نفر از افراد شاغل
در مکانهای عرضۀ مواد غذایی ،تعداد  100نفر ( )%30/1را حامل

ژن  257 – secجفت باز (سویه  ،)ATCC 19095چاهک  :4نمونۀ
سوآپ بینی حامل استافیلوکوکوس اورئوس واجد ژن  ،seaچاهک

 ،sebچاهک  :6نمونۀ سوآپ بینی حامل استافیلوکوکوس اورئوس
انتروتوکسین ،چاهک  :9کنترل بالنک (فاقد )DNA

بحث
استافیلوکوکوس اورئوس روی پوست ،مخاط انسان و حیوانات
بهعنوان مخزن اولیه حضور داشته و کلونیزه میشود ( .)22بینی و
دست افرادی که در پروسۀ تولید غذا و حملونقل آن مشغولاند ،دو

استافیلوکوکوس اورئوس گزارش کردند ( .)29همچنین در مطالعۀ
 Baratiو همکاران از  43نفر بررسیشده %58/14 ،ناقل
استافیلوکوکوس اورئوس گزارش شدند ( .)30با مقایسۀ نتایج به-
دست آمده از مطالعۀ حاضر با سایر مطالعات میتوان گفت که به-
دلیل تفاوت در حجم نمونه ،موقعیت جغرافیایی ،نژاد افراد و سطح
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فنوتیپی با استفاده از تستهای افتراقی بیوشیمیایی در تشخیص
سویههای استافیلوکوکوس اورئوس در نمونههای مواد غذایی و
بالینی حائز اهمیت است .از طرفی میتوان به روشهای
ایمونولوژیکی اشاره کرد که از روشهای بااهمیت در تشخیص

مجله میکروب شناسی پزشکی ایران ▐سال  11شماره  ▐ 6بهمن و اسفند1396

بهداشت فردی و عمومی الگوی فراوانی ناقلین استافیلوکوکوس
اورئوس متفاوت است.
در مطالعۀ حاضر بیشترین میزان فراوانی ناقلین استافیلوکوکوس
اورئوس با  %46/6مربوط به پرسنل شاغل در لبنیاتفروشیها و

 %47/4حامل این ژن بودهاند ( .)31مطالعۀ حاضر از این نظر با
مطالعۀ فوق همخوانی دارد که بین ژنهای کدکنندۀ انتروتوکسین
 SEB ،SEAو  SECژن  seaنسبت به بقیه بیشترین فراوانی را
داشت .همچنین ژن کدکنندۀ انتروتوکسین  SEBدر مطالعۀ فوق
منفی گزارش شده است .این درحالی است که در مطالعۀ حاضر
 %13ایزولهها واجد ژن  sebهستند که با نتایج مطالعۀ Alhashimi
و  Saadatiهمخوانی داشت ( .)29 ,28در مطالعۀ  Saadatiو
همکاران از  95سویۀ استافیلوکوکوس اورئوس جداسازی شده از
بینی ناقلین فراوانی ژنهای  seb ،seaو  secبهترتیب %15/8 ،%25/3
و  %9/5گزارش شد ( .)28نتایج تحقیق مذکور با مطالعۀ ما
همخوانی داشت و الگوی میزان فراوانی ژنهای انتروتوکسین در هر
دو مطالعه مشابه بود .با این توضیح که در مطالعۀ ما ،نمونههای
سوآپ از جامعۀ هدف مختلفی جمعآوری شد.
در مطالعۀ  Norouziو همکاران از  30نمونۀ سوآپ بینی 2
سویه ( )%40واجد ژن  3 ،seaسویه ( )%60واجد ژن  sebو هیچ
نمونهای به لحاظ حضور ژن  secمثبت گزارش نشد ( .)26در مطالعۀ
فوق میزان فراوانی ژنهای کدکنندۀ انتروتوکسین نسبت به مطالعۀ
ما بیشتر بوده و نشاندهندۀ این است که سویههای استافیلوکوکوس
اورئوس ایزوله شده در مطالعۀ فوق قدرت انتروتوکسینزایی زیادی

فستفودها  %11/1بود ( .)3همچنین در مطالعۀ ما میزان فراوانی
ژن  sebنیز در سویههای جدا شده از پرسنل رستوران ،لبنیات-
فروشی و فستفود نیز با مطالعۀ مذکور همخوانی داشت .میزان
فراوانی ژن  secدر مطالعۀ مذکور در مقایسه با مطالعۀ ما بیشتر بود.
مکان کلنیزه شدن استافیلوکوکوس اورئوس در مطالعۀ فوق ،مدفوع،
دست و بینی کارکنان رستوران بوده است ،درحالیکه ایزولههای
مطالعۀ ما از ناحیه قدامی بینی جداسازی شدند .لذا با بررسی نتایج
میتوان گفت که مکان کلنیزه شدن باکتری در میزان فراوانی
استافیلوکوکوس اورئوسهای انتروتوکسیژنیک تأثیر دارد .همچنین
مکان افرادی که به نوعی با مواد غذایی در ارتباط هستند نیز در
تغییر الگوی فراوانی ژنهای انتروتوکسین استافیلوکوکوس اورئوس
اثرگذار خواهد بود.
در کل نتایج بهدست آمده در این مطالعه نشان داد درصد قابل
توجهی از پرسنل شاغل در زنجیرۀ غذایی ،ناقل استافیلوکوکوس
اورئوس انتروتوکسیژنیک در بینی خود بودند .همچنین در
بررسیهای انجام شده اهمیت بهداشتی انتروتوکسینهای ،SEA
 SEBو  SECکه عامل اکثریت مسمومیتهای ناشی از مصرف
غذاهای آلوده به استافیلوکوکوس اورئوس هستند ،مشهود است.
اگرچه در ایران نیز مطالعاتی درخصوص شناسایی استافیلوکوکوس
اورئوسهای انتروتوکسیژنیک و همچنین ردیابی ژنهای
انتروتوکسینهای استافیلوکوکوس اورئوس در ناقلینی که با مواد
غذایی سروکار دارند صورت گرفته ،ولی با وجود این استاندارد و
راهکار مناسبی برای جلوگیری از انتقال باکتری به زنجیرۀ غذایی
ازسوی افراد ناقل ،وجود ندارد .بنابراین پیشنهاد میشود که پرسنل
شاغل در مراکز عرضۀ مواد غذایی در گام اول با رعایت نکات سادۀ
بهداشتی مثل شستن دستها و استفاده از دستکش ،انتقال
سویههای استافیلوکوکوس اورئوس انتروتوکسیژنیک را به زنجیرۀ
غذایی کاهش دهند .ازطرفی آموزش کارکنان شاغل در بخش تهیه
و توزیع غذا و کنترل بیشتر مسئولین بهداشت میتواند در کاهش
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کمترین میزان فراوانی نیز با  %30مربوط به پرسنل شاغل در فست-
فودها بود .با بررسی ژنهای انتروتوکسین ،بیشترین میزان فراوانی ژن
انتروتوکسین در بین  46ایزولۀ استافیلوکوکوس اورئوس مربوط به
 seaبا  %23/9بود؛ درحالیکه ژن  secبا  %10/8کمترین میزان فراوانی
در بین ایزولهها بود.
در مطالعۀ  Alhashimiو همکاران از  100نمونۀ سوآپ ناقل
استافیلوکوکوس اورئوس میزان فراوانی ژنهای انتروتوکسین ،sea
 sec ،sebو  sedبهترتیب  %8 ،%18 ،%16و  %8گزارش شد (.)29
نتایج این مطالعه با مطالعۀ ما از این نظر مشابه بود که اوالً ژنهای
کدکنندۀ انتروتوکسین  SEAو  SEBبیشترین میزان فراوانی را به
خود اختصاص داده بودند و دیگر اینکه میزان فراوانی انتروتوکسین
 secنیز شبیه هم بود.
مطالعۀ  Peckو همکاران در کشور کره نشان داد که ژن sea
بیشترین میزان فراوانی را در بین ژنهای  sebو  secداشته و از 95
سویۀ استافیلوکوکوس اورئوس ایزوله شده از بینی افراد میزان

داشته و این موضوع مهم نیز در افزایش قدرت پاتوژنیسیته این
باکتری اثرگذار است.
در مطالعۀ  Udoو همکاران در کویت ،نمونههای سوآپ بینی،
مدفوع و دست  250نفر از کارکنان شاغل در رستورانها برای ردیابی
ژنهای انتروتوکسینهای استافیلوکوکی ارزیابی شدند .از 200
ایزولۀ استافیلوکوکوس اورئوس جداسازی شده از افراد شاغل در
رستورانها ،فراوانی ژنهای  seb ،seaو  secبهترتیب %12/5 ،%11
و  %23گزارش شد .نتیجۀ تحقیق مذکور از این نظر با مطالعۀ ما
همخوانی داشت که میزان فراوانی ژن  seaدر نمونۀ سوآپ پرسنل
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نویسندگان مقاله از مسئولین محترم آزمایشگاه همکار سازمان
غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (نیاز آرتا سبز آزما) بهدلیل
.همکاری و حمایتهای خود سپاسگزاری میکنند
تعارض منافع
.بین نویسندگان تعارضی در منافع گزارش نشده است

11. Hu D-L, Nakane A. Mechanisms of staphylococcal
enterotoxin-induced emesis. Eur J Pharmacol.
2014;722:95-107.
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