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بهداشت مواد غذایی

جداسازی و شناسایی استافیلوکوکوس اورئوس از فرآوردههای گوشتی و بررسی حضور
ژن مولد انتروتوکسین A
مهسا سپیدارکیش* ،1مسعود

قانع2

 -4دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تنکابن ،گروه میکروبیولوژی ،دانش آموخته کارشناسی ارشد میکروبیولوژی ،تنکابن ،ایران.
 -2استادیار ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تنکابن ،گروه میکروبیولوژی ،تنکابن ،ایران.
* نویسنده مسئول مکاتباتmahsa.sepidar@gmail.com :
(دریافت مقاله 32/42/4 :پذیرش نهایی)31/6/4 :

چکیده
استافیلوکوکوس اورئوس ،یکی از مهمترین عوامل ایجادکننده بیماریهای منتقله از راه مواد غذایی میباشد .هدد

از اججداا ایدن

مطالعه ،تعیین میزان فراواجی استافیلوکوکوس اورئوس در فرآوردههای گوشتی و شناسایی ژن تولیدکننده اجتروتوکسین  SEAمیباشدد.
پس از جمعآوری  051جموجه گوشتی ،جموجهها با استفاده از تکنیک استاجدارد کشت و تستهای فنوتایپینگ اسدتاجدارد از جردر وجدود
استافیلوکوکوس اورئوس مورد بررسی قرار گرفتند .پس از استخراج  ،DNAآزمون  PCRبا استفاده از پرایمرهای اختصاصدی جهدت
شناسایی ژن  seaصورت گرفت .بر اساس جتایج به دست آمده ،در  01مورد جموجه ( )%01/6استافیلوکوکوس اورئدوس جددا گردیدد.
بیشترین میزان آلودگی به ترتیب ،مربوط به ماهی دودی ( ،)%01کباب لقمه ( ،)%06/6اجواع کالباس و ژامبون ( )%00/0و شنسدل مدر
( )%0/0بود .در اجواع سوسیس هیچ موردی از آلودگی به استافیلوکوکوس اورئوس مشاهده جگردید .بررسیهای آماری جشان داد که در
مقایسه میزان فراواجی استافیلوکوکوس اورئوس و جوع فرآوردههای گوشتی اختال

آماری معنیدار وجود دارد ( .)p> 1/15همچنین با

اججاا تکنیک  PCRمشخص گردید که ژن  seaدر هیچیک از جدایهها وجود جدارد .در این مطالعه میزان آلودگی مدواد غدذایی مدورد
بررسی به استافیلوکوکوس اورئوس جسبتاً قابل مالحره میباشد.
واژههای کلیدی :استافیلوکوکوس اورئوس ،اجتروتوکسین  ،SEAتکنیک  ،PCRفرآوردههای گوشتی
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مقدمه

مهسا سپیدارکیش و مسعود قانع

 SED ،SEC3 ،SEC2و  SEEواكنون شناسایي شده است

بيماريهاي منتقله از راه غذا معضل اساسي سالمت و

) .(Rahimi et al., 2012ژنهاااي كدكننااده SEهااا

بهداشت عمومي محسوب ميشوند؛ به طوریكه سااننه

پشتبانهاي ژنتيكي متفاووي از قبيال ( seaپروفااژ)seb ،

با صرف هزینههاي چند ميليارد دنري ،ميليونها نفر از

(كروموزوم ،پالساميد ،ورانسازوزون)( sec1 ،پالساميد)،

جمعيت جهان به آن مبتال ،بخشي نيز دچار مرگ شده و

( sec2,3جزایر بيماريزایاي)( sed ،پالساميد)( see ،فااژ

یاا عامال بساتري شادن در بيمارساتانهاا مايگاردد

ناقص) داشته كه غالبا عناصر ژنتيكي متحرک مايباشاند

.استافيلوكوكوس اورئوس به عنوان دوماي علات مها

) SEA .(Loir et al., 2003رایجوری ووكسايني اسات،

ای بيماريهاا محساوب مايشاود .(Eshraghi et al.,

كه در شيو مسموميتهاي غذایي استافيلوكوكي وجاود

) 2009مسموميت غذایي ای باكتري كه به علت حضور

دارد .مقاادار  SEAنزم بااراي ایجاااد مسااموميت مت ياار

آن در غاذاها مايباشاد،

ميباشاد ،باهطاوريكاه مقادار نزم باراي ایجااد عمال

اقتصاادي قابال

اسااتفرا  52وااا  2/5ميكروگاارم اساات (Pepe et al.,

ساویههااي انتروووكساييني

بارالالف مساير آرام الاود الساارا

مالحظهاي ایجااد ماينمایاد ).(Eshraghi et al., 2009

) .2006با شناالت ميازان شايو ایا بااكتري در ماواد

وخمي زده ميشود كه وقریباً  %52از كل گونههاي جادا

غذایي ميووان اونً منبا عفونات را شناساایي نماود و

هساتند ( (Giannatale et al.,

گرفت از روشهااي اساتاندارد ،آلاودگي

شاده ،انتروووكساييني

 .2011انتروووكسي هاي استافيلوكوكوس اورئاوس

سزس با كم

(SE

ای قبيل مواد غذایي را به حداقل رساند .هدف از انجام

ها) عوامل ایجادكننده مسموميت غذایي هستند و شاامل

ای ا ملالعااه ،وعيااي مياازان فراوانااي اسااتافيلوكوكوس

گروهي از پرووئي هاي كروي با زنجياره سااده باه وزن

اورئااوس در فاارآوردههاااي گوشااتي و شناسااایي ژن

مولكولي  50222وا  02222ميباشند ).(Adibfar, 1383

ووليدكننده انتروووكسي  SEAميباشد.

آنها اگزوووكسي هاي معدي -رودهاي قاوي مايباشاند
كه در طول فاز لگاریتمي رشد یا در طول گاذر باه فااز

مواد و روشها

سكون سنتز ميگردند ). (Argudín et al., 2010

آمددادهسددازی جموجددههددای آزمایشددی  022نمونااه از

انتروووكسااي هااا اباار آنتاايژنهااایي هسااتند ،كااه بااه

فرآوردههاي گوشاتي كارالانجاا

مولكااولهاااي  MHCكااالس  IIپيونااد یافتااه و سااب

نمونه سوسيس 02 ،نمونه كالباس و ژامباون 02 ،نموناه

وحری

گونااگون شاامل 02

سلولهاي  Tميشاوند ).(Jawetz et al., 1387

كباب لقمه الام 02 ،نمونه شنسل مر نيماه پختاه و 02

انتروووكسي ها وحت شرایط دماایيpH ،

نمونه از انوا ماهي دودي جما آوري و باه آزمایشاگاه

مقااوم مايباشاند ،طاي

ميكروبشناسي انتقال یافت .نمونههاا در زیار هاود باا

فرایند هض در معده فعال باقي ميمانند ( (Argudín et

استفاده از اسكالزل استریل قلعه قلعه شده و به منظاور

 .al., 2010هفاات كااالس اصاالي آنتاايژنااي از انااوا

غربالگري به محيط كشت نوورینت براث (مرک-آلماان)

از آنجا كه ای

پایي و آنزی هاي پرووئوليتيا

انتروووكساااي هاااا شاااامل
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 80ساعت و در دماي  07درجه سلسايوس انجاام

گرفت( .جدول .)0واكن

زنجيرهاي پليماراز در حجا

شد .سزس باكتريها در محيط برد پااركر آگاار )مارک-

 52ميكروليتاار شااامل مسااتر ماايكس ( PCRكياااژن) 02

آلمان( با زرده وخ مر و ولوریت پتاسي كشت شادند.

ميكروليتر ،پرایمر فوروارد  0ميكروليتر ،پرایمر ریاورس

كلنيهاي استافيلوكوكوس اورئوس كه به رنگ ساياه بار

 0ميكروليتاار ،آب مقلاار اسااتریل  0ميكروليتاار و DNA

روي محيط رشد كرده بودند باراي وییياد نهاایي ماورد

نمونه  2ميكروليتار انجاام گرفات .جهات آغااز فرایناد

رنااگآمياازي گاارم ،وساات كاوااانز ،وساات

 2دقيقه بار

آزمایشااا

كواگونز ،وست  DNaseو وخمير مانيتول قرار گرفتند.
استخراج  :DNAاستخراج  DNAومامي سویههاي جادا
شده به كم

ليزوزی و كيت اساتخراج (كيااژن) انجاام

پليمریزاسيون ،دستگاه ورمال سيكل به مد

روي دماي  52درجه سلسيوس جهت دناووراسيون اوليه
ونظي گردید .متعاق
درجه سلسيوس به مد

آن  82سيكل  PCRبه صور

 0دقيقه 20 ،درجاه سلسايوس

شد .وییيد استخراج  DNAبا استفاده از جذب ناوري در

به مد

طااول مااوج  562-502نااانومتر بااا اسااتفاده از دسااتگاه

اجرا گردید .در نهایت باه ماد

اسزكتروفتومتر صور
واکددن

52

 0دقيقه و  75درجه سلسيوس به مد

 0دقيقه

 2دقيقاه عمال طویال

سااازي نهااایي در  75درجااه سلساايوس اجاارا گردیااد

پذیرفت.

 PCRبددرای شناسددایی ژن  :seaواكاان

(جدول.)5

زنجيرهاي پليماراز جهات یاافت ژن  seaباا اساتفاده از
پرایمرهاي االتصاصي (و

كزنهاگ -دانمارک) صاور
جدول  -1توالی پرایمرها در ژن انتروتوکسین

ژن

پرایمر

سكانس اولیگونوکلئوتیدی )’(5’-3

sea-1

TTGGAAACGGTTAAAACGAA

sea-2

GAACCTTCCCATCAAAAACA

Sea

سایز ()bp

052

جدول  -2شرایط  PCRبرای تکثیر ژن

Giannatale et al., 2011

sea

 0سيكل

وقلي

 82سيكل

وقلي

 52درجه سلسيوس و  0دقيقه

اوصال پرایمرها

 20درجه سلسيوس و  0دقيقه

طویلسازي

 75درجه سلسيوس و  0دقيقه

طویلسازي نهایي

 75درجه سلسيوس و  2دقيقه

 0سيكل

اوليه

رفرنس

 52درجه سلسيوس و  2دقيقه
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آنالیز آماری

مهسا سپیدارکیش و مسعود قانع

موردآلودگي ،كباب لقماه باا  2ماورد ،اناوا كالبااس و

از آزمون كاي دو باراي بررساي مقایساه باي ميازان

ژامبون با  8مورد ،شنسل مر با  0مورد آلاودگي باود و

فراواني استافيلوكوكوس اورئوس و ناو فارآوردههااي

در اناااوا سوسااايس هااايچ ماااوردي از آلاااودگي باااه

گوشتي ،استفاده گردید.

استافيلوكوكوس اورئوس مشاهده نگردید .ملالعه حاضر
اولي ملالعه انجام شده بر روي شنسل مر ميباشد كاه

یافتهها

شاايو اسااتافيلوكوكوس اورئااوس را در ای ا محصااول

در ای ا ملالعااه  022نااو فاارآورده گوشااتي از نظاار

 %0/0نشان ميدهد .همچني ملالعاا

انادكي بار روي

آلودگي به استافيلوكوكوس اورئوس مورد بررساي قارار

فاارآوردههاااي گوشااتي اي نظياار سوساايس و كالباااس

گرفتناااااد .در مجماااااو در  05ماااااورد ()%05/6

صور

پذیرفته است .به نظر ميرسد باان باودن ميازان

استافيلوكوكوس اورئوس جدا گردیاد .بيشاتری ميازان

آلودگي در ماهي دودي به دليل وهيه ي غير بهداشتي آن

در مااهي دودي باا  5ماورد (،)%02

ووسط افراد محلي باشد .و علت ای كه در سوسايسهاا

آلودگي به ورويا

كباب لقمه با  2مورد ( ،)%06/6انوا كالبااس و ژامباون

هيچ موردي از آلودگي دیده نشاد ،ایا اسات كاه ایا

با  8مورد ( )%00/0و شنسل مر با  0مورد ( )%0/0بود.

فرآورده در شرایط بهداشتي و در بستهبنديهاي مناس

نزم به ذكر است كاه درصاد فراواناي اساتافيلوكوكوس

در كارالانجا

اورئوس در سوسيس برابر با صفر بوده است.

باعث ميشود كه كمتر در معرض آلودگي قرار گيرد .در

مقاادار   pبااراي آزمااون اسااتقالل كااايدو  2/228و
كوچكتر از  2/22بود كه نشانه وایيد وجاود رابلاه مياان

آن

وهيه ميگردد .و بساتهبنادي مناسا

ملالعااهاي كااه باار روي شناسااایي و مياازان فراوانااي
استافيلوكوكوس اورئوسهاي جادا شاده از حيواناا

و

ميااازان فراواناااي اساااتافيلوكوكوس اورئاااوس و ناااو

سبزیجا

فرآوردههاي گوشتي در سلح اطمينان  %52ميباشد.

اورئوس با شايو  %06از فارآوردههااي گوشاتي جادا

نتااایج  PCRبااراي ژن  seaنشااان داد پااس از انتقااال
محصااون

 PCRباار روي ژل آگاااروز  %0/2و انجااام

الكتروفورز ،در هيچ ی

از نمونه هاا ژن  seaشناساایي

نگردید.

در ملالعااهاي كااه ووسااط جياناوااال  Giannataleو
همكاااران ( )2211باار روي جداسااازي و شناسااایي
ایتاليا صور

در ایا ملالعاه كاه بار روي فارآوردههااي گوشااتي
پاذیرفت 022 ،مااده ي غاذایي ماورد

بررسااااي قاااارار گرفاااات و در  05مااااورد ()%05/6
استافيلوكوكوس اورئوس جدا گردیاد .بيشاتری ميازان
آلااودگي بااه وروياا

05

گردیده است ).(Moon et al., 2007

استافيلوكوكوس اورئوس از غذاهاي مصارفي انساان در

بحث و نتیجهگیری
مختلف صاور

در كرهجنوبي صور گرفته ،استافيلوكوكوس

مربااوی بااه ماااهي دودي بااا 5

گرفتاه؛ آنهاا ووانساتند اساتافيلوكوكوس

اورئوس را باا شايو  %05/0از فارآوردههااي گوشاتي
جداسازي نمایند ،كه ایا ملالعاا

باا وحقياح حاضار

ه الواني دارند .ميزان آلودگي در كشاورهاي گونااگون
متفااو

اساات كاه باعااث ایجااد شاايو هااي متفاااووي

ميگردد .همچني در ای ملالعه با انجاام وكنيا

PCR
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مشخص گردید كه ژن  seaدر هايچ یا

از جدایاههاا

وجود ندارد .در ملالعاهاي كاه بار روي بررساي ميازان
فراوانااي اسااتافيلوكوكوس اورئااوس و انتروووكسااي

 SEAو  SECووليد ميكردهاناد .در وحقيقاي دیگار كاه
ووسااط پليساار و همكاااران ( )2225باار روي شاايو

A

اساااتافيلوكوكوس اورئاااوس و شناساااایي ژنهااااي

استافيلوكوكي در جوجههاي ساوالاري در ایتالياا انجاام

انتروووكسااي در محصااون

گرفتاه؛

گرفته؛ آنهاا از مجماو  52جوجاه ساوالاري صانعتي

آنها ووانساتند ثابات كنناد كاه از مجماو  025نموناه

نتوانستند هيچ ژن  seaاي را شناساایي كنناد ( Pepe et

گوشت آلوده به استافيلوكوكوس اورئوس 50 ،ماورد ژن

.)al., 2006

 02 ،femAمااورد ژن  05 ،seaمااورد ژن  sedو  8مااورد

گوشااتي صااور

در ملالعاااهاي كاااه بااار روي ميااازان شااايو ژن

ژن  seeرا دارا ماايباشااند .در وحقيقااي كااه باار روي

انتروووكساااي هااااي معماااول در اساااتافيلوكوكوس

پروفایلهاي ژن انتروووكسي استافيلوكوكوس اورئاوس

اورئوسهاي جدا شده از شير گااومي هااي شهرساتان

و دیگر استافيلوكوکها جدا شاده از غاذاهاي گونااگون

وبریاز باه روش  Multiplex PCRانجاام گرفتاه ،نتاایج

گرفت؛ از مجماو  72نموناه اساتافيلوكوكوس

جدایاه

حاصل نشان داده كه از  72نمونه باكتریایي یا

واجد انتروووكسي هاي  SEBو  ،SECسه جدایه واجاد

صور

اورئوس جدا شده در  5نمونه گوشات مار ( )%5/5ژن
 seaشناساایي شاد ) .(Gencay et al., 2010كاه ایا

انتروووكسي  SECبودند و ژن مربوی باه انتروووكساي

ملالعا

 Aدر هيچ كدام از جدایاههاا شناساایي نگردیاده اسات

عفونتهاي منتقله از راه غذا و مسموميتهااي غاذایي،

) (Esnaashari et al., 2012كه ای ملالعا
صور
در ی

باا وحقياح

گرفته همسو ميباشند.

با وحقيح حاضر همسو نميباشند .بدی جهات

نگراني بسيار مهمي براي دولاتهاا و صااحبان صانای
غذایي در چند دهه االير بوده است .در هر حاال ميازان

ملالعه در ایتاليا كه ووسط فيرینو و همكااران

آلودگي ماواد غاذایي باه اساتافيلوكوكوس اورئاوس در

گرفت ،ثابات شاد كاه  %82/5از

كشور ما نسبتاً قابل مالحظه ميباشد ((Eshraghi et al.,

در سال  5220صور

گونههاي جدا شده از محصون

گوشتي انتروووكساي

ووليااد ماايكننااد .كااه فراوانااي آنهااا بااه ورويا

 .2009از طرفي افراد در معارض اللار مانناد كودكاان،

شااامل

افراد مس و موارد نقص ایمني در ایران جمعيات نسابتاً

انتروووكسااي  ،%20/2Cانتروووكسااي  %02/0 Aو بااا

زیادي را به الود االتصاص ميدهند .ای موضو باا در

گسااااتردگي كمتاااار  SEBو  SEDقاااارار داشااااتند

نظر گرفت ميزان باني كلونيزاسيون ای باكتري در افراد

(.(Giannatale et al., 2011

سال كه گاه وا  %22-62در ناحياه نازوفاارنكس و -02

ملالعااه كااه بااه وساايله نورمنااو و همكاااران

 %2در پوست و ماو مايرساد ،باه الصاوص از ناحياه

در یا

گوشتي وازه و آماده باازار

مسئولي وهيه غذاها پر رنگتر ميشود (Eshraghi et al.,

در ایتاليااا بااه وساايله اسااتافيلوكوكوس اورئااوسهاااي

) .2009همچني آگاهي جامعه از ميزان شيو بااكتري و

آلااوده بودنااد .كااه قساامت عمااده

انتروووكسي هاي ووليد شده ووسط آن از اباتال افاراد باه

( %50/0 )2005از محصون
انتروووكسااييني

استافيلوكوكوس اورئوسهاي انتروووكسييني

جدا شده

بيمارهاي گوارشي ميكاهد.
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Abstract
Staphylococcus aureus is one of the main causes of food-born illnesses. The aim of this study was to
determine the prevalence of S. aureus in meat products and to detect the presence of S. aureus
enterotoxin A (SEA) gene. Totally 150 meat products were collected and analyzed using standard culture
techniques to detect S. aureus. PCR assay by specific primers was performed on the isolates to identify
SEA gene. According to the results, 19 (12.6%) of the samples were found positive for S. aureus.
Highest prevalence rate was determined in smoked fish (30%), followed by fried morsels (16.6%),
Salami and Ham (13.3%), and Shensel chicken (3.3%). S. aureus was not observed in any of Sausage
samples. Statistical analysis showed that there is statistically significance association between the
prevalence of S. aureus and meat products. Moreover, results did not show SEA gene in any of the
isolates. This study concluded a remarkable occurrence of S. aureus in meat products.
Key words: Staphylococcus aureus, SEA enterotoxin, PCR technique, Meat Products
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