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 فصلنامه بیماری های عفونی و گرمسیری وابسته به انجمن متخصصین بیماری های عفونی و گرمسیری

 55________________________________________________________  95 زمستان، 61تا 55، صفحات  75، شماره یکم ست وبیسال 

 

در سوش های  SCCmec میزان شیوع، خصوصیات مقاومت آنتی بیوتیکی و فراوانی تبپ های

 جدا شده از انواع گوشت اورئوس لوکوکوسیاستاف
 

 *2، زهره مشاک1سجاد مکه

 ی دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کرج، دانشکده دامپزشکی، کرج، ایرانادانشجوی دکتر -1

 ، دانشکده دامپزشکی، کرج، ایراندانشیار بهداشت مواد غذایی گروه بهداشت مواد غذایی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کرج -2

 

 Mashak@Kiau.ac.ir+،  989125612587کرج، دانشگاه آزاد اسالمی، دانشکده دامپزشکی، تلفن : مکاتبه یبرا ی*نشان
 

   آذر نود و پنج پذیرش برای چاپ:                           مهر نود و پنج                                                     دریافت مقاله:

 چکیده 
مقاومت آنتی بیوتیکی باال در سوش های استافیلوکوکوس اورئوس سبب افزایش اهمیت آن به عنوان یک پاتوژن غذازاد سابقه و هدف: 

در سوش های استافیلوکوکوس  SCCmecای شده است. مطالعه حاضر با هدف تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکیو فراوانی تیپ ه
 اورئوس جدا شده از انواع گوشت انجام پذیرفت. 

ژنومی استخراج گردید و روش  DNAنمونه گوشت جمع آوری و سریعا به آزمایشگاه انتقال داده شد. پس از کشت،  141روش کار: 
PCR  به منظور ردیابی تیپ هایSCCmec، ی بیوتیکی با استفاده از انتشار ساده دیسکی بررسی شد. انجام پذیرفت. الگوی مقاومت آنت 

درصد( بیشترین و  5/55درصد( آلوده به استافیلوکوکوس اورئوس بودند. گوشت گاو ) 9/17نمونه ) 25نمونه گوشت،  141از یافته ها: 
را نسبت به آنتی بیوتیک های  (. سوش ها بیشترین میزان مقاومتP >15/1درصد( را داشتند) 11گوشت بز کمترین میزان آلودگی )

درصد( داشتند. تیپ های  75درصد( و آمپی سیلین ) 12/78درصد(، سفوتاکسیم ) 57/84درصد(، متی سیلین ) 111تتراسیاکلین )
SCCmec IVa (74/41  ،)درصدSCCmec IVb (51/18  و )درصدSCCmec III (51/18  بیشترین میزان شیوع را در بین )درصد

 لوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین داشتند. سوش های استافی
گوشت منبع مهم استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین می باشد. استفاده از روش انتشار دیسکی می تواند کمک  نتیجه گیری:

ذایی ناشی از موثری به جلوگیری از بروز مقاومت آنتی بیوتیکی کند. پخت کامل گوشت قبل از مصرف از بروز مسمومیت های غ
 استافیلوکوکوس اورئوس جلوگیری می کند.

 SCCmecواژگان کلیدی: استافیلوکوکوس اورئوس، گوشت مرغ، گوشت قرمز، مقاومت آنتی بیوتیکی، تیپ های 
 

مقدمه
امالح معدنی مانند آهن، پروتیین، کلسیم و با داشتن   گوشت

در جهان، ین ئویتامین ها به عنوان یکی از غنی ترین منابع پروت

( و به این 1روزانه توسط میلیون ها نفر مورد مصرف قرار می گیرد)

 علت توجه به بهداشت گوشت از اهمیت فراوانی، برخوردار است.

متاسفانه کنترل دقیقی بر روی بازررسی گوشت طیور و گوشت 

نشخوارکنندگان در ایران انجام نمی پذیرد. عالوه بر این اکثر 

به شکل سنتی و با استفاده از نیروی کار غیر کشتارگاه ها معموال 

مجرب، اداره می شوند. از این رو امکان انتقال عفونت های ثانویه از 

محیط کشتارگاه، کارکنان و وسایل به الشه و گوشت دام و طیور 

 وجود دارد. 

یکی از پاتوژن هایی که به راحتی می تواند گوشت را آلوده سازد،  

 رئوسوا استافیلوکوکوساست.  اورئوس لوکوکوسیاستافباکتری 

(Staphylococcus aureus) ( 2) ک باکتری گرم مثبت کرویی

زایی و مقاومت آنتی  با کروموزوم حلقوی است که ژن های بیماری

راه تشخیص این باکتری از دیگر  .(2بیوتیکی روی آن قرار دارد)

 استافیلوکوک ها از طریق رنگ طالیی کلونی و مثبت بودن تست

یکی از مهمترین  استافیلوکوکوس اورئوس (.2است)آن کواگوالز 

این (. 5باکتری های بیماری زا در خانواده میکروکوکاسه است)

های مکرر در  بیمارستا ن ها و القا  عامل اصلی بیشتر عفونت پاتوژن

عالوه بر این باکتری  (.5مشکالت شدید در انسان و حیوانات است)

های آلوده به دستگاه گوارش انسان وارد قادر است از طریق غذا 

شود و سبب بروز عواقب شدید مانند استفراغ، دل درد، دل پیچه و 

(. بر اساس نظریات تایید شده، حضور باکتری در 4تهوع شود)

منشا می تواند مورد بحث قرار گیرد: یکی از نقطه نظر  2گوشت از 

و محتویات آلودگی گوشت با مدفوع، پوست دام، بستر کشنارگاه 

 روده خصوصا در مراحل آلوده کشتار مانند خونگریری، تخلیه احشا و 
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ست کنی و دیگری از طریق آلودگی گوشت توسط کارکنان پو

کشتارگاه، قصابی ها و حتی پرندگان و حیواناتی که بعضا به محیط 

 کشتار وارد می شوند.

 در ایجادتجویز نامناسب آنتی بیوتیک ها و مصرف بی رویه آنها  

(. 6و  5مقاوم به آنتی بیوتیک نقش دارد) رئوسواستافیلوکوکوس ا

ک به پنی سیلین استافیلوکو بعضی از سوش های 1941در سال 

(. یک دهه بعد سوش های مقاوم چند گانه به 8و  7مقاوم شدند)

(. برای 8و  7تتراسایکلین، کلرامفنیکل و اریترومایسین گزارش شد)

مقاوم به متی  رئوسواستافیلوکوکوس ا  1961اولین بار در سال 

(. 8( به عنوان یک پاتوژن بیمارستانی معرفی شد)MRSAسیلین )

یک کاست کوچک کروموزمی مقاوم به پنی MRSA سویه های 

می شود. تیپ  5تا  1( دارند که شامل تیپ های SCCmecسیلین )

، SCCmec IVa ،SCCmec IVbبخش  4این ژن خود به  4

SCCmec IVc  وSCCmec IVd  .از  ژناین تقسیم بندی می شود

و  بیگانه خواری و ایمنی غیر مستقیم سلولی جلوگیری می کند

 درمان های بر پایه ی پنی سیلین اٌآنزیمی را تولید می کند که اکثر

 (. 9-12)را غیر فعال می کند و متی سیلین

 استافیلوکوکوس ارئوس عالوه بر آنتی بیوتیک متی سیلین،     

، ها، ماکرولید ها الکتامنسبت به آنتی بیوتیک های دیگری مثل بتا

آمینوگلیکوزید  ولینکوزامیدها، فلوروکینولین ها، استرپتوگرامین ها 

تا کنون بیشترین میزان مقاومت های  .(14و  15ها مقاوم است)

گزارش شده استافیلوکوکوس ارئوس آنتی بیوتیکی برای باکتری 

به درمان آنتی بیوتیکی  معموالٌ همین علتبه (. 14، 15، 8)است

(. نتایج مطالعات مختلف نشان داده است 14، 15، 8)پاسخ نمی دهد

که سوش های استافیلوکوکوس اورئوس غذازاد دارای مقاومت باال 

درصد( نسبت به اکثر انواع آنتی بیوتیک ها هستند که  71تا  61)

 (. 15، 15، 4بسیار قابل توجه است)

اورئوس، استافیلوکوکوس ه اهمیت غذازاد بودن باکتری با توجه ب

مصرف زیاد گوشت توسط ایرانیان و در نهایت با توجه به فقدان 

مطالعات میکروبیولوژی، اپیدمیولوژیکی و بهداشتی در زمینه بار 

آلودگی، خصوصیات میکروبی و مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری 

سی حاضر با هدف در انواع گوشت، برر استافیلوکوکوس ارئوس

تعیین میزان شیوع و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتری 

جدا شده از گوشت گاو، گوسفند، بز  و مرغ  استافیلوکوکوس ارئوس

 انجام شد. 

 

 روش کار 

 

نمونه گوشت  51گوشت گاو،  51برای انجام این بررسی ابتدا   

 راکز نمونه گوشت مرغ از م 51نمونه گوشت بز و  51گوسفند، 

 

 

 

فروش واقع در استان تهران، خریداری و در شرایط کامال استریل 

 ساعت( و در یخچال های حاوی  4-2)در روز نمونه گیری در عرض 

درجه سانتیگراد( به آزمایشگاه، انتقال داده  4یخ )دمای حدود 

 شدند. تمامی نمونه ها از ماهیچه ران حیوانات اخذ شدند.

تافیلوکوکوس اورئوس از نمونه های گوشت اسبه منظور جداسازی   

 Trypticگاو، گوسفند، بز و مرغ ابتدا نمونه ها در محیط کشت 

Soy Broth  درصد نمک کشت  11)مرک، آلمان( عنی شده با

درجه سانتیگراد  57ساعت در گرم ختانه  18داده شدند و به مدت 

گرم خانه گذاری شد. سپس کلنی های رشد یافته در محیط 

Tryptic Soy Broth  به محیط برد پارکر )مرک، آلمان( غنی

زرده تخم مرغ انتقال داده شد و در دمای -شده با امولسیون تلوریت

ساعت گرم خانه گذاری شد. کلنی  24درجه سانتیگراد به مدت  57

های بی رنگ با مرکز سیاه در این محیط به عنوان کلنی های 

ئوس در نظر گرفته شد و با استافیلوکوکوس اورتیپیک برای باکتری 

، اوره آز، O/Fتست های بیوشیمیایی کاتاالز، کوواگوالز، اکسیداز، 

 فسفاتاز و تخمیز مانیتول مورد بررسی قرار گرفت.

به منظور بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه های      

تتراسیکلین نسبت به آنتی بیوتیک های استافیلوکوکوس اورئوس 

(30 µg/disk( مترونیدازول ،)5 µg/disk( کالریترومایسین ،)2 

µg/disk( اریترومایسین ،)5 µg/disk( استرپتومایسین ،)10 

µg/disk( سفوتاکسیم ،)30 µg/disk( اسپیرامایسین ،)10 

µg/disk( ریفامپین ،)30 µg/disk( تری متوپریم ،)25 

µg/disk( متی سیلین ،)10 µg/disk( و آمپی سیلین )10 

µg/disk( )HiMedia Laboratories, Mumbai, India ،) از

 HiMediaروش دیسک گذاری در محیط مولر هینتون آگار )

Laboratories, Mumbai, India, MV1084 و با توجه )

پس از گرم  .(16) به پروتوکول آزمایشگاهی و بالینی، استفاده شد

درجه  57در  کلنی های جداسازی شذه هوازیخانه گذاری 

ساعت در محیط آزمایشگاه، الگوی مقاومت  24راد به مدت سانتیگ

طرحی شده توسط انستیتو وسیله روش ه وتیکی باکتری ها بیب آنتی

(. از 16مورد بررسی قرار گرفت ) آزمایشگاهی و بالینی استاندارد،

به منظور  ATCC 10392استافیلوکوکوس اورئوس  باکتری

 فاده شد.تسکنترل در بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی ا

 SCCmecو تشخیص تیپ های مختلف  DNAبرای استخراج      

ژنومی از سوش های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده  DNAابتدا 

از انواع گوشت استخراج گردید. برای این منظور ابتدا سوش های 

استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده به مدت یک شب در محیط 

 11ن( عنی شده با )مرک، آلما Tryptic Soy Brothکشت 

ساعت در گرم ختانه  18درصد نمک کشت داده شدند و به مدت 

ژنومی از  DNAدرجه سانتیگراد گرم خانه گذاری شد. سپس  57

سوش های رشد یافته در محیط کشت با استفاده از کیت استخراج 

DNA  ،فرمنتاز، آلمان( و با توجه به دستورالعمل شرکت سازنده( 
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از  SCCmecبه منظور ردیابی تیپ های مختلف استخراج شد. 

 مورد استفاده  (. لیست پرایمر های17استفاده شد ) PCRتکنیک 

در حجم نهایی   PCRواکنش نمایش داده شده است.  1در جدول 

میلی  PCR buffer ،5/1 11× میکرولیتر  5میکرولیتر شامل:  51

میکرومول دئوکسی نوکلیوتید تری فسفات،  Mgcl2 ،251مول 

میکرومول از زوج پرایمرهای جلویی و  dNTP ،1میکرو مول  211

 DNAواحد آنزیم  1.25و  DNAر نمونه میکرولیتر از ه 5عقبی، 

Taq Polymerase انجام پذیرفت. فرایند دمایی برای فاکتور ،

 5درجه  94های کد کننده مقاومت آنتی بیوتیکی شامل یک سیکل 

ثانیه،  45درجه  65ثانیه،  45درجه  94سیکل تکراری  11دقیقه، 

 55ثانیه،  45درجه  94سیکل تکراری  25ثانیه و  91درجه  72

درجه  72ثانیه و یک سیکل انتهایی  91درجه  72ثانیه،  45درجه 

استافیلوکوکوس از باکتری  PCRدقیقه. در تمای آزمون های  5
به عنوان کنترل مثبت و از آب مقطر  ATCC 10392 اورئوس

 استریل به عنوان کنترل منفی استفاده شد. 

 

و  %5/1وز از الکتروفورز در ژل آگار PCRبرای بررسی محصوالت   

ها با  با رنگ سایبرگرین انجام شد. سپس ژل DNAرنگ آمیزی 

 بررسی شدند.   Gel Documentationاستفاده از دستگاه 

به منظور تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از انجام آزمایش،   

 جهت آنالیز، به صفحه نتایج حاصل از کلیه آزمایشات 

ند. با استفاده از نرم افزار ، منتقل شدMicrosoft Excelگسترده 

و آنالیز تست دو جانبه  Chi-Square، تست 1/18SPSSآماری 

بررسی های آماری  (Fisher’s exact twotaild test )فیشر 

تفاوت ها معنا دار شناخته  P<15/1انجام پذیرفت و در مقادیر 

 شدند.
 

 

 

 

 

 

 (.17جدا شده از انواع گوشت ) استافیلوکوکوس اورئوسدر سوش های  Sccmecاع تیپ  های . لیست پرایمر های مورد استفاده جهات ردیابی انو1جدول 

  ژن هدف توالی پرایمر ('5'-3)  (bpاندازه محصول )

613 
F: GCTTTAAAGAGTGTCGTTACAGG 

R: GTTCTCTCATAGTATGACGTCC 
SCCmec I 

 

398 
F: CGTTGAAGATGATGAAGCG 

R: CGAAATCAATGGTTAATGGACC 
SCCmec II 

 

280 
F: CCATATTGTGTACGATGCG 

R: CCTTAGTTGTCGTAACAGATCG 
SCCmec III 

 

776 
F: GCCTTATTCGAAGAAACCG 

R: CTACTCTTCTGAAAAGCGTCG 
SCCmec IVa 

 

493 
F: TCTGGAATTACTTCAGCTGC 

R: AAACAATATTGCTCTCCCTC 
SCCmec IVb 

 

200 
F: ACAATATTTGTATTATCGGAGAGC 

R: TTGGTATGAGGTATTGCTGG 
SCCmec IVc 

 

881 
F: CTCAAAATACGGACCCCAATACA 

R: TGCTCCAGTAATTGCTAAAG 
SCCmec IVd 

 

325 
F: GAACATTGTTACTTAAATGAGCG 

R: TGAAAGTTGTACCCTTGACACC 
SCCmec V 
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 یافته ها

 9/17نمونه ) 25نمونه انواع گوشت بررسی شده،  141از کل      

درصد( آلوده به سوش های استافیلوکوکوس اورئوس بودند. میزان 

اختالف بود.  %11، و بز %28، مرغ %5/55آلودگی گوشت گاو 

استافیلوکوکوس اورئوس معنادار آماری بین نوع نمونه و میزان شیوع 

(. همچنین اختالف معنادار آماری برای میزان P > 15/1دیده شد) 

 15/1نوع گوشت گاو و بز دیده شد)  استافیلوکوکوس اورئوسشیوع 

< P .) 
 
 
 
 

 

سوش های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از انواع گوشت 

بیشترین میزان مقاومت آنتی بیوتیکی را نسبت به آنتی بیوتیک 

درصد(،  57/84یلین )درصد(، متی س 111های تتراسیاکلین )

درصد( داشتند.  75درصد( و آمپی سیلین ) 12/78سفوتاکسیم )

اختالف معنادار آماری بین نوع نمونه و میزان شیوع مقاومت آنتی 

سوش های استافیلوکوکوس  (.P > 15/1) بیوتیکی دیده شد

اورئوس جدا شده از انواع گوشت کمترین میزان مقاومت را نسبت به 

درصد( و ریفامپین  87/21ای اسپیرامایسین )آنتی بیوتیک ه

 (. 2درصد( داشتند)جدول  87/21)

 

 

 

 .جدا شده از گوشت گاو، گوسفند، بز، شتر و مرغ استافیلوکوکوس اورئوس. الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سوش های 2جدول 

 2(، کالریترومایسین )µg/disk 5(، مترونیدازول )µg/disk 30*آنتی بیوتیک های به کار برده شده در جدول به نرنیب از راست به چپ تتراسیکلین )

µg/disk( اریترومایسین ،)5 µg/disk)( 10، استرپتومایسین µg/disk( سفوتاکسیم ،)30 µg/disk( اسپیرامایسین ،)10 µg/disk( ریفامپین ،)30 

µg/disk( تری متوپریم ،)25 µg/disk( متی سیلین ،)10 µg/disk( و آمپی سیلین )10 µg/disk .می باشند ،) 

 

سوش استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از انواع  52از کل   

درصد( مقاوم به متی سیلین بودند. از کل  4/84وش )س 27گوشت، 

سوش استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین جدا شده  27

، SCCmec I ،SCCmec II ،SCCmec IIIاز انواع گوشت، فراوانی 

SCCmec IVa ،SCCmec IVb ،SCCmec IVc ،SCCmec 

IVd  وSCCmec V  درصد،  5/18درصد،  7/5درصد،  7/5به ترتیب

درصد بود.  4/7درصد، صفر درصد و  4/7درصد،  5/18درصد،  7/41

و نوع  SCCmecاختالف معنادار آماری بین میزان شیوع تیپ های 

 (.P > 15/1) نمونه دیده شد

 

نوع نمونه )تعداد موارد 

 (استافیلوکوکوس اورئوس

 شیوع مقاومت آنتی بیوتیکی )%(

Tet30* Metr5 Cl2 Ert5 Str10 Cef30 Spi10 Rif30 Tmp25 Met10 Am10 

 (11گاو )
11 

 (111) 
6 (61) 5 (51) 6 (61) 4 (41) 9 (91) 2 (21) 4 (41) 5 (51) 9 (91) 7 (71) 

 (5گوسفند )
5  

(111) 
2 (41) 2 (41) 5 (61) 2 (41) 4 (81) 2 (41) 1 (21) 2 (41) 4 (81) 4 (81) 

 (5بز )
5  

(111) 

1 

(55/55) 

1 

(55/55) 

1 

(55/55) 

1 

(55/55) 

2 

(66/66) 

1 

(55/55) 
- 

1 

(55/55) 
2 (66/66) 2 (66/66) 

 (14مرغ )
14  

(111) 

6 

(85/42) 

4 

(57/28) 

4 

(57/28) 

5 

(71/55) 

11 

(42/71) 

2 

(28/14) 

2 

(28/14) 

6 

(85/42) 

12 

(85.71) 

11 

(57/78) 

 (52کل )
52  

(111) 

15 

(87/46) 

12 

(51/57) 

14 

(75/45) 

12 

(51/57) 

25 

(12/78) 

7 

(87/21) 

7 

(87/21) 

14 

(75/45) 

27 

(57/84) 
24 (75) 
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: مارکر Mجدا شده از انواع گوشت.  استافیلوکوکوس اورئوسدر سوش های  SCCmecرا برای تیپ های مختلف  PCR. تصویر الکتروفورز محصوالت 1شکل 

، SCCmec I ،SCCmec II ،SCCmec III ،SCCmec IVa ،SCCmec IVbبت به ترتیب از نظر : نمونه های مث7-1جفت بازی )فرمنتاز، آلمان(،  111

SCCmec IVc  وSCCmec V  نمونه کنترل منفی.8جفت باز،  525و  211، 495، 776، 281، 598، 615به ترتیب با سایز : 

 

 

 
 ی سیلین جدا شده از گوشت گاو، گوسفند، بز، شتر و مرغ.مقاوم به مت استافیلوکوکوس اورئوسدر سوش های  sccmecشیوع فنوتیپ های  5جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع نمونه )تعداد موارد 

 استافیلوکوکوس اورئوس

 (مقاوم به متی سیلین

 )%( SCCmecشیوع فنوتیپ های 

SCCmec I 

 
SCCmec II SCCmec III SCCmec 

IVa 
SCCmec 

IVb SCCmec IVc 
SCCmec 

IVd 
SCCmec V 

 (11/11) 1 - (11/11) 1 (22/22) 2 (55/55) 5 (22/22) 2 - - (9گاو )

 - - - (25) 1 (51) 2 (25) 1 - - (4گوسفند )

 - - - - (111) 2 - - - (2بز )

 (55/8) 1 - (55/8) 1 (66/16) 2 (55/55) 4 (66/16) 2 (55/8) 1 (55/8) 1 (12مرغ )

 (41/7) 2 - (41/7) 2 (51/18) 5 (74/41) 11 (51/18) 5 (71/5) 1 (71/5) 1 (27کل )
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 بحث

نتایج مطالعه ما نشان داد که سوش های استافیلوکوکوس اورئوس  

از میزان شیوع باالیی در نمونه های گوشت برخوردار هستند. نتایج 

حاصل از این تحقیق همچنین نشان داد که این سوش ها اوال به 

حامل ژن اکثر آنتی بیوتیک های تست شده مقاوم بودند و در ثانی 

نیز بودند. مطالعات کم و بیش پراکنده ای در این با  SCCmecهای 

ره در سراسر نقاط جهان انجام شده است. در مطالعه ای که در سال 

نمونه گوشت مرغ  561( بر روی 15توسط ممتاز و همکاران ) 2115

درصد( آلوده به  77/22نمونه ) 82در استان اصفهان انجام پذیرفت، 

بودند که از نتایج مطالعه ما بیشتر  افیلوکوکوس اورئوساستباکتری 

درصد از  92/82در بررسی انجام پذیرفته توسط نام بردگان، بود. 

جدایه ها مقاوم به متی سیلین بودند در حالی که میزان مقاومت 

میزان شیوع درصد بود.  14/54آنتی بیوتیکی به ماکرولید ها تنها 

ای مطالعه آنها نسبت به آنتی مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه ه

بیوتیک های تتراسایکلین، سولفامتوکسازول، تری متوپریم، 

استرپتومایسین، جنتامایسین، انروفلوکسازین، آمپی سیلین، 

، 7/51، 7/51، 7/51، 6/75کلرامفنیکل و سفالوتین به ترتیب 

درصد بود که با نتایج ما  17/17و  75/21، 82/26، 14/28، 26/29

نمونه گوشت  571( 18( )2115دارد. رحیمی و همکاران )مشابهت 

استافیلوکوکوس خام را مورد بررسی قرار دادند و میزان شیوع 
درصد براورد کردند که باز هم از نتایج ما بیشتر  5/61را   اورئوس

بود. در بررسی انجام پذیرفته بر روی محصوالت گوشتی توسط 

ونه ناگت مرغ با استفاده نم 421(، 19( )2114مداحی و همکاران )

مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این ، PCRاز روش کشت و واکنش 

درصد از نمونه ها آلوده به باکتری  42/6تحقیق نشان داد که 

در بودند که از نتایج ما به مراتب کمتر بود.  استافیلوکوکوس اورئوس

در مصر  2119و همکاران در سال  Naglaa مطالعه ای که توسط

در مرغ بریان  استافیلوکوکوس اورئوسانجام گرفت آلودگی به ( 21)

 درصد و میانگین تعداد باکتری  51و  41و همبرگر، به ترتیب 

cfu/g3 3/6×10  .نوع نمونه ها، روش نمونه گیری، تعیین شد

روش انجام آزمایش، منطقه جغرافیایی و شرایط آب و هوایی عواملی 

دخالت دارند  یلوکوکوس اورئوساستافهستند که در میزان شیوع 

 که دلیل اصلی اختالف در نتایج مطالعه ما و سایر محققان هستند.  

در نمونه  استافیلوکوکوس اورئوسدر رابطه با علت شیوع باالی 

 های گوشت مطالعه حاضر می توان به دالیل زیر اشاره کرد:

  آلودگی های متقاطع نمونه های گوشت با دست افراد آلوده که

عموال در مراکز بازرسی در کشتارگاه ها، مراکز حمل و نقل، م

 توزیع و فروش این محصوالت حضور دارند. 

 امکان آلودگی آب مصرفی برای شست و شوی الشه دام ها 

  امکان انتقال آلودگی از یک الشه به الشه دیگر در کشتارگاه ها

 و مراکز عرضه و فروش گوشت

 
 
 

 
 
  ،مدفوع، بستر و پوست و پر آلوده امکان آلودگی گوشت با خون

 دام یا پرندگان ذبح شده در طول خط کشتار

تجویز بی رویه آنتی بیوتیک ها در پزشکی و دامپزشکی بدون توجه 

به نتایج روش های ساده و کم هزینه ای مانند انتشار دیسکی دلیل 

اصلی بروز مقاومت باالی آنتی بیوتیکی در سوش های 

جدا شده از نمونه های گوشت می باشد.  استافیلوکوکوس اورئوس

 71در همدان، مطالعه ای بر روی  2116و همکاران در سال   زمانی

یافته های آنها نشان داد دادند. انجام  استافیلوکوکوس اورئوسنمونه 

درصد از سویه های جداسازی شده دارای ژن مقاومت به  51که 

سبت به آنتی درصد از سویه ها ن 51متی سیلین بودند. همچنین 

داشتند. از طرفی مقاومت به متی  بیوتیک سفوکسیتین مقاوم

سیلین در مقایسه با سایر آنتی بیوتیک ها درصد باالیی را نشان می 

بر  2112و همکاران در سال   در مطالعه ای که مرادی(. 21) داد

انجام دادند مشخص  استافیلوکوکوس اورئوس سوش 114روی 

نسبت به آنتی  درصد( را 58ین مقاومت )گردید که سویه ها کمتر

درصد از سویه های  4/41بیوتیک ونکومایسین داشتند. از طرفی 

و  واعظ(. 22) به متی سیلین مقاوم بودند استافیلوکوکوس اورئوس

استافیلوکوکوس در گرگان بیشترین  2111همکاران در سال 
د( درص 56/55)مقاوم به متی سیلین را از نمونه ادرار  اورئوس

جداسازی نمودند. همچنین نتایج آنها نشان داد که سویه ها 

بیشترین مقاومت را به ترتیب نسبت به آنتی بیوتیک های پنی 

درصد(،  96/7درصد(، کوآموکسی کوالو )  111سیلین ) 

 درصد( داشتند 64/5درصد( و اریترمایسین ) 71/4سفوتاکسیم )

(25 .) 

 SCCmecو  SCCmec IVaنتایج ما نشان داد که تیپ های      

IVb  جدا  استافیلوکوکوس اورئوسفراوانترین تیپ ها در سوش های

و همکاران در  Vossenkuhlشده از انواع گوشت بودند. مطالعه 

 استافیلوکوکوس اورئوس( نشان داد که سوش های 24) 2114سال 

و  IVجدا شده از گوشت پرندگان به میزان زیادی حامل تیپ های 

V  ازSCCmec  ها هستند که با نتایج ما مشابهت دارد. مطالعه

انجام پذیرفته بر روی نمونه های گوشت در آلمان نشان داد که 

نسبت به آنتی  استافیلوکوکوس اورئوسمیزان مقاومت سوش های 

و همکاران  Foblerبیوتیک متی سیلین در حال افزایش است. 

( در این مطالعه نشان دادند که سوش های 25( )2111)

مقاوم به متی سیلین حامل ژن های  استافیلوکوکوس اورئوس

SCCmec  تیپIII ،Iva  وV  .بودند که با نتایج ما همخوانی دارد

از ژن  Vو  IVج مطالعه حاضر و مطالعات قبلی تیپ های بنابر نتای

SCCmec  استافیلوکوکوس فراوان ترین تیپ های در سوش های
 جدا شده از گوشت هستند.  اورئوس
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 نتیجه گیری

 

استافیلوکوکوس نتایج مطالعه حاضر نشان دهنده شیوع قابل توجه  
مقاوم به آنتی بیوتیک در نمونه های گوشت و مرغ است.  اورئوس

بازرسی دقیق کشتارگاهی الشه دام ها و پرندگان، جلوگیری از بروز 

متقاطع بین نمونه های گوشت و محیط و همچنین آلودگی های 

بین نمونه های گوشت و دستان آلوده بازرسین و قصابان و پخت 

کامل گوشت و مرغ می توانند جلوی بروز بیماری های غذازاد ناشی 

از مصرف گوشت نیم پز آلوده را بگیرند. از طرفی تجویز دقیق آنتی 

 دیسکی و همچنین کاهش بیوتیک ها با توجه به نتایج روش انتشار 

 

 

 

مصرف آنها در دامپزشکی و پزشکی )مگر در موارد خاص( خطر بروز 

 مقاومت های جدی آنتی بیوتیکی را کاهش می دهد. 

 
 تشکر و قدردانی

 

نویسندگان مطالعه حاضر کمال تشکر و قدردانی را از جناب آقای 

 دکتر فرهاد صفرپور دهکردی و همچنین جناب آقای دکتر افشین

آخوندزاده بستی از گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 

دانشگاه نهران دارند. همچنین نویسندگان از زحمات پرسنل محترم 

مرکز تحقیقات بهداشت مواد غذایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 شهرکرد، کمال قدردانی و تشکر را دارند.
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