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 چکیده
مواد غذایی پروسس ها در نآند و وجود هر یک از باشر منفی بوده و شراص  آلودگی به مدفو  در مواد غذایی می های گرماشررشرکاکالی و سرالالونال از باکتری   

مثبت است که بکشترین مکزان مسالومکت را به صود اصتصاص داده های گرمو استافکلوکوکوس اورئوس از باکتری بودهدهنده عدم رعایت بهداشرت  شرده نشران  

عرضه شده در شهرستان اصفهان و  ایهای صامهدر شکرینی ، اشرشکاکالی و سالالونالهدف از مطالعه حاضرر بررسری آلودگی به استافکلوکوکوس اورئوس  . اسرت 

ای از مراکز عرضره این مصصرول در شرهرسرتان اصفهان به     شرکرینی صامه  121باشرد. در این مطالعه تعداد  می ی به دسرت آمده هابکوتککی جدایهمقاومت آنتی

افزار آوری شررده در نرمهای جالعداده شررد. منتقلگکری شرده و به آزمایشررگاه تخصررصری بهداشررت مواد غذایی دانشرگاه آزاد شررهرکرد    صرور  تصررادفی نالونه 

ا هسالالونال در تالام نالونه نتایج نشان داد که مکزان آلودگی به اشرشکاکالی و ها استفاده شد.اسرکوئر برای تصلکل داده و از آزمون کای 22نسرخه    SPSSآماری

ین کاسکن بکشتر، استرپتومایسکن و آمیها نسربت به تتراسرایکلکن  نالونه. تائکد شرد  ایهای صامهشرکرینی مورد از  0منفی بود، اما اسرتافکلوکوکوس اورئوس در  

ای رای صامرههدر این بررسرری مشرخ  گردیرد کره درصرد بايیی از شرکرینی . ندسکلکن بکشترین مقاومت را داشتسکلکن و آمپیو به پنی حساسکت را داشته

بایررد جهرت   اند اما هالچنانتا حدودی منطبقاز بابررت آلررودگی و ککفکررت بهداشررتی بررا استانداردهای موجود در جامعه       در شهرستان اصفهان عرضه شده

 .  ارتقرای سرالمت جامعره، در رساندن ککفکت بهداشتی آنها به سطح استاندارد تالش نالود

 بکوتککیآنتی مقاومت ،غذاییمسالومکت شکرینی، ،باکتریایی آلودگی :های کلیدیواژه

 

 مقدمه

از مواد غذایی به  منتقلههای بکالراری  هرای اصکر در دهره  

مصسوب  المت فرد و جامعهعنوان یک معضرل اسراسی در س  

صرف را ی يیهای اقتصرادی با سرالکانه هزینه ها دولتشرده و  

ای برره شرررکرینی صامرره . (1) دنکنها میاین بکالاریدرمان 

ها از دلکررررررل وجررررررود صامرررررره در مقایسه با سایر شکرینی

دارای تالامی شرایط  چربی و کالری بکشرتری برصوردار بوده و

 زا اسرررت.های بکالاریمطلوب جهت رشرررد مککروارگانکسررر 

مروازین  ای بر مبنایهای صامهشکرینیترر آن کره اگرر مهر 

توانررد حامررل صامرره آن مرری، دنبهداشررتی تولکررد نشررو

ا بو مصرف کننررررده را  باشرردهای مککروبی و عفونی بکالاری

ترررررین عوامررررل انتقال هرررر نالایررررد. م مسالومکت مواجهه

جایی جاببره ایرن نرو  شرکرینی،  های پاتوژنمککروارگانکس 

 صامرره غکرر بهداشتی  های آلوده کارکنان،دست یا هندلکنگ،

که از سرررررروی   اسررت و در نهایت شررکوه نگهداری نامطلوب

 اهلبنکا  به قنادی کندگانو عرضه کننردگانبرصرری تولکررد  

نی توسرررط تکنکسرررکن موجود در یرا در صالل تهکه شرررکری 

عالوه بر موارد ذکر شده چنانچه . دهدرخ می هاپزیشرکرینی 

 ،پاستوریزه نباشد هامورد اسرتفاده در تهکه شکرینی  صامرررره
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گردد کنندگان میفدر مصر و سل عامررل ایجراد تر  مالرت 

ای، صامه حرار  چرا کره در پروسررره تولکد شرررکرینی صامه 

ای در تواند عامل بالقوهای میصامه بکنرد و لذا شرررکرینی نالی

های پاتوژن از جالله اسررتافکلوکوکوس انتقال مککروارگانکسرر 

 .(2)اورئوس، اشرشکاکالی و سالالونال باشد 

اسرررتررافرکرلروکروکروس اورئروس، دومکن عررامررل مه          

زای ناشرری از مواد غذایی اسررت که توانایی ایجاد مسررالومکت

توکسررکن مقاوم به حرار  را دارد. اسررتافکلوکوکوس اورئوس  

گونه مختلف  21مثبرت اسرررت که دارای  یرک براکتری گرم  

باشرد و در پوسرت، مخاب بکنی و دهان، غشاهای مخا ی   می

حکوانررا  صونگرم، غرردد چرکی و در آب و صرران پراکنررده 

هسرررتند و قادرند مواد غذایی را آلوده کنند. یکی از بارزترین 

های اسرتافکلوکوکوس اورئوس، تقویت رشرد در حضور   ویژگی

نده کنقابتیک ر این باکتریاسررت، اما  کننشرراسررته و پروتئ

برصی  .های پاتوژن استضعکف نسبت به سایر مککروارگانکس 

 121تصالل حرار  در  توانایی حاصررل از آنهای از توکسررکن

 گریبرره عبررار  د .(3) دقکقرره را دارنررد 21درجره بره مرد     

ل اورئوس )شررام لوکوکوسکاسررتاف یباکتر یهانکانتروتوکسرر

 یهارندهکگ یرو رک( با تاثUو  A-E ،G-R یها نکانتروتوکسرر

شررروند. یاسرررتفرار در فرد م جادیموجر  ا  ،موجود در روده

ترین عرنوان مه   هبرر B و A ی نرو  اهررانرترروتروکسرررکرن    

 یلهای اسرررتافکلوکوکوس اورئوس، عامل اصرررانتروتوکسرررکن

و بکشررترین  هسررتندمسررالومکت غذایی در سررراسررر جهان  

 .(0) اندداده صلعا  را به صود اصتصاطام

اده صانوفی نمهای گرماشررشکاکالی و سالالونال از باکتری  

شرروند که توانایی تخالکر قند مصسرروب میها انتروباکتریاسرره

ترین عضررو صانواده اشرررشررکاکالی مه   .(5) يکتوز را دارند

های شررود که شرراص  آلودگیانتروباکتریاسرره مصسرروب می

. وجود این باکتری در مواد غذایی معرف (2) بهداشررتی اسررت

ده که سررب  گاستروانتریت در انسان های مدفوعی بوآلودگی

، EPEC. این باکتری دارای چهار سررویه مختلف (7) شررودمی

EIEC ،EHEC  وETEC یک سویه صطرنان و (8) باشرد می .

است که عالوه  O157H7کشرنده از این باکتری تصت عنوان  

مانند سندرم  یبصران یهایالارکببر اسرهال و اسرتفرار سب    

(، HC) کیررهالوراژ تکرر(، کولHUS) ککررتکهالول ککرراورم

 یی( و نارسرراTTP) ککترومبوت ککتوپنکترومبوسرر یپورپورا

. این سررویه (9) شررودمی نکاندام در افراد در تالام سررن یدائال

 E. coli O157:H7مربوب به  و کش 351 باًیتقرکشنده است. 

رخ داده  2112تا  1982 یهاسرررال نکب آمریکا التیا 09در 

و  وانکدرصررد با آب، تالاس ح 9درصررد با غذا،  52اسررت که 

 .(11) تالاس فرد به فرد مرتبط است

هرای مه  از صرانواده انتروبراکتریاسررره،    از دیگر براکتری  

سروتکپ مختلف از آن شناسایی  2211باشد که سالالونال می

و شرامل دو گروه سرالالونال بونگوری و سالالونال انتریکا    شرده 

کند که یادعا مسررازمان بهداشررت جهانی     .(11) هسررتند

 یاسهال یهایالارکب یجهان یاز چهار عامل اصل یکیسالالونال 

 یهاپکاز سروت یاست که برص ییهاس ککروارگانکاز م یکیو 

بر صالف  .(12) استدر آن ظهور کرده  بکوتککبه آنتی مقاوم

ایاي  متصده که شرکو  اشررشکاکالی و استافکلوکوکوس در   

علل  نیترمه  لوباکترکدر اروپا، سالالونال و کالپآن زیاد است، 

 ییمرکز اروپا. (13) از غذا هسرررتند ینراشررر  یهرا یالرار کب

که عامل کند یم انک، بECDC ،یالارکو کنترل ب یرکشرررگکپ

سالالونال  2118های غذایی در سال از مسالومکتدرصرد   33

صود مصدود شونده است  یالارکب کی سالالونلوز .(10)اسرت  

 ژهیبه و رکرود، اما مرگ و میم نکهفته از ب کیکه در عرض 

 و مسن افراد، کودکانمانند  ریپذ کآس یتکجالع یهاگروه در

 .(15) ثبت شده استی النینق  ا دارای

جهت درمان  هستند که داروها ای ازدسته هابکوتککآنتی 

 . درصور  استفاده بکشروندبه کار میهای باکتریایی بکالاری

آن باکتری، نسبت امکان ایجاد مقاومت  هابکوتککحد آنتیاز 

ری باکتآیرد  بره این معنی که   وجود میه بر  بکوتکرک بره آنتی 

. درمان این است به این داروها مقاوم شررده نظر، نسربت مورد

 .های غکر مقاوم استتر از گونهسخت بسکار های مقاومباکتری

. (12) است یچالش بهداشت جهان کی یککوتکبیمقاومت آنت

ناشی  ییغذا یهاتکدرمان موارد مسرالوم  یاز راهکارها یکی

ت اما سا هاککوتکبیآنت زیتجو ،پاتوژنهای از مککروارگانکسر  

ها در ککوتکبیآنت هیروینامناسررر  و ب زیمتراسرررفرانره تجو   

 .مقاوم شده است یهاسوش جادیسب  ا یو پزشک یدامپزشک
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با این حال پایش وضررعکت مککروبی موادغذایی که بسررکار پر 

مصررف اسرت، يزم و ضروری بوده و در هالکن راستا هدف از   

ای عرضه شده های صامهآلودگی شکرینی این تصقکق بررسری 

در شرررهرسرررتران اصرررفهان به اسرررتافکلوکوکوس اورئوس،   

ا هبکوتککی جدایهاشرررشررکاکالی و سررالالونال و مقاومت آنتی 

 باشد.می

 هاروشمواد و 

ای عرضه شده در های صامهنالونه از شرکرینی  211تعداد  

های شررهرسررتان اصررفهان را به  ور تصررادفی  پزیشررکرینی

های مککروبی، در کنار فالسک انتخاب و جهت انجام آزمایش

هرای ثرانویره به آزمایشرررگاه    یخ جهرت جلوگکری از آلودگی 

فی مواد غذایی دانشررگاه آزاد اسررالمی  ککبهداشررت و کنترل 

 شدند.شهرکرد منتقل 

 روش جداسازی اشرشیاکالی

 داصلای وزن کرده و های صامهگرم از شکرینی 25مقدار  

 20( به مد  Merk, Germanyيکتوز براث ) سرریسرری 225

از  سرریسرری 1مقدار  .گرفتدرجه قرار  37سرراعت در دمای 

کشت  EMB Agar کشت شده روی مصکطمصکط نالونه غنی

های دارای جالی سبز ، کلنیت انکوباسکونسراع  20و بعد از 

 افتراقی کشرررت هایانتخراب و برای تییکد در مصکط  فلزی را

کشت داده و  SIMو   MR_VP،TSIسکالون سکترا ،  شرامل 

  .(17) شدمشخ   های مثبت آنهانالونه

 روش جداسازی سالمونال

سی سی 225با  ای راشکرینی صامهگرم از نالونه  25بتدا ا 

ساعت  20و به مد   کردهيکتوز براث مخلوب  مصکط کشت

مقدار یک شرررد. سرررپس  گذاریصانهدرجه گرم 37در دمای 

 سکستکنسلنکت سیسی 11از نالونه غنی شده به  سری سری 

(Italy, liofilchem ) تتراتکونا   سیسی 11به  سیسیو یک

سررراعت  20منتقل شرررد. پس از ( Italy, liofilchem) براث

-گذاری، از مصکط سرلنکت سررکستکن روی سالالونال صانهگرم

 شررکگال آگار، بکسررالو  سررولفکت آگار و بریلکانت گرین آگار

(Italy, liofilchem) به صررور  صطی کشررت داده شررد.   به 

های مذکور کشرررت هالکن ترتکر  از تتراتکونا ، روی مصکط 

سرراعت تعداد دو یا بکشررتر از  20از  . سررپس بعدانجام گرفت

 LIA(Italy, liofilchem) و TSI های تکپکک به مصکطپرگنه

منتقل شررد و نتایج بر اسرراس دسررتورالعالل اسررتاندارد مورد  

 .(17)گرفت تفسکر قرار 

 روش جداسازی استفیلوکوکوس اورئوس

گرم از  5برای جداسرررازی اسرررتافکلوکوکوس اورئررروس   

برررره درون ظرف توزین اسررتریل منتقل و   ایصامهشررکرینی

عنوان حالل به آن  بهسی مصلول رینگر سی 05سپس مکزان 

دسررت آید. پس از حل کرررررردن  ب 11-1افزوده شررد تا رقت 

و ایجرررررراد یک مصلول هالگن، مکزان  ایشرررکرینی صرامه 

وسررررکله سالپلر روی مصکط برد پارکر سی از آن به سری 5/1

به روش کشت سرطصی کشت  (Agar Parker -Baird)  رآگرا

ساعت در  20های کشت داده شده بره مرد  پلکت .شدداده 

. بعرررد از پایررررررررران   ندشد گذاریصانهگرمدرجه  37دمای 

ی اهکلنی های باباکتری ،انکوباسرررکون در صرررور  رشرررد

های هت انجررررام کشت تییکدی، از کلونیگرد و سکاه رنگ، ج

مشررکون برره وسررکله لرروت استریل روی مصکط مرانکتول     

 هامصکطکشت داده شد.  (Salt Manitol Agar) سرالت آگرار

درجه  37در دمای سررراعت در انکوباتور  20مجدداً به مد  

ساعت بر روی 2گراد قرار گرفته و بعررررد از گذشررررت سانتی

هرررای زرد رنگ دارای -مثبرررت )کلرررونی های مانکتول کلنی

جهت تییکد اسرررررتافکلوکوکوس   Dnase هاله زرد رنگ( تست

های مورد نظر اروئررروس انجررام شررد. هررالچنررکن باکتری 

با تست کواگويز ارزیررابی شرد که نتکجه این تست در مورد  

 .(2) استافکلوکوکوس اورئوس مثبت بود

 بیوتیکیبررسی مقاومت آنتی

 .انجام گرفت diffusion_Disk بکوگرام به روشآنتیتست  

بعد از تهکه سوسپانسکون مککروبی مطابق با مصلول استاندارد 
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 ,Italy)آگارنهکنتو -فارلند، در مصکط کشرررت مولرمک 5/1

liofilchem)  هررای کشرررت داده شرررد و پس از آن دیسرررک

اسرررترپتومایسرررکن، تتراسرررایکلکن،  شرررامرل   بکوگرام،آنتی

وی ر سکلکن راو پنی کاسکنآمیسرکلکن،  ، آمپیجنتامایسرکن 

انکوباسکون، با  20پس از ساعت  .مصکط کشرت قرار داده شد 

ها به های عدم رشرد، مکزان حساسکت جدایه تعککن قطر هاله

 .(18, 17) های مشخ  گردیدبکوتککآنتی

 تجزیه و تحلیل آماری

 برای شرررکو  آلودگی درصررررد 95حرردود ا الکنرران  

 .سالالونال و اشرشکاکالی تعککن شد استافکلوکوکوس اورئوس،

ها در این آزمون مورد اسرررتفراده برای تجزیره و تصلکرل داده   

 22نسرررخه  SPSSو از نرم افزار  تصقکق کای اسرررکوئر بوده

 استفاده شد.

 دهد.استافکلوکوکوس اورئوس، سالالونال و اشرشکاکالی را نشان میای به نتایج آلودگی شکرینی صامه -1ل جدو

 استافکلوکوکوس اروئوس سالالونال اشرشکاکالی 

 0 1 1 ایشکرینی صامه

 

 دهد.های حاصل از آلودگی مککروبی را نشان میبکوتککی جدایهبررسی مقاومت آنتی -2جدول 

 

 نام باکتری

 بکوتککنو  آنتی

 کاسکنآمی سکلکنپنی جنتامایسکن سکلکنآمپی استرپتومایسکن تتراسایکلکن

استافکلوکوکوس 

 اورئوس

 حساس مقاوم حساسنکاله مقاوم حساس حساس

 - - - - - - اشرشکاکالی

 - - - - - - سالالونال

 

 نتایج و بحث

 121نتایج حاصرل از این تصقکق نشان داد که از مجالو    

درصد(  8/0مورد ) 0گکری شده، ای نالونهصامهشکرینینالونه 

ای هبه استافکلوکوکوس اورئوس آلوده بودند. از مککروارگانکس 

گرم منفی شررامل اشرررشررکاکالی و سررالالونال، هک  آلودگی   

مثبتی گزارش نشد. نتایج نشان داد که بکن مکزان آلودگی در 

ه هرا رابط ای و نو  مککروارگرانکسررر  هرای صرامره   شرررکرینی

 بکوگرامهای آنتینتایج تست .(P<0/05)داری وجود دارد معنی

مشرخ  کرد که بکشترین مقاومت استافکلوکوکوس اورئوس  

سرکلکن بود و بکشرترین حسراسررکت را    سرکلکن و آمپی به پنی

ا هتتراسررایکلکن و اسررترپتومایسررکن داشررتند و در بکن آن   

 بق نتایج به دست  حساس بود.وضرعکت جنتامایسرکن نکاله  

گرفت که استافکلووکوس توان نتکجهآمده از تصقکق حاضر می

ته باشد و شای وجود داهای صامهتواند در شکرینیاورئوس می

بکوتککی آن را آلوده کنرد، کره این امر برا وقو  مقاومت آنتی   

ب  بکوتکک سرویه آنتیباشد.  بق نتایج مصرف بیهالراه می

ا شرررده هبکوتککآنتیمقاومت این گونه باکتریایی نسررربت به 

 است.

 بحث

در شهرستان  1393بررسی ظفرزاده و مصفوظی در سال  

ای برره گررگرران بر روی مکزان آلودگی شرررکرینی صررامرره  

درصد گزارش  19اسرتافکلوکوکوس اورئوس مکزان آلودگی را  

دادنرد کره برا نتایج حاصرررل از این تصقکق اصتالف زیادی از    

 .  (19)لصاظ بار باکتریایی دارد 



 1011 مستانزوم/سدوره دوم/شالاره        ...،آلودگی به استافکلوکوکوس اورئوس شکو                5

 

پور در یک مطالعه گزارش دادند که پکالان و صاکیدسررت 

های مورد مطالعه به مکزان آلودگی براکتریرایی در شرررکرینی  

 32اسررتافکلوکوکوس اورئوس و اشرررشررکاکالی به ترتک  در  

و مکزان آلودگی باکتریایی ناشی از باکتری  %25نالونه برابر با 

، که با (21) گزارش شد %5نالونه برابر با  32اشررشکاکلی در  

استافکلوکوکوس و نتایج حاصرل از تصقکق حاضر ه  از لصاظ  

 صتالف دارد.ه  اشرشکاکالی ا

ای مشرررابه، شرررکو  مطالعهجزنی و بابازاده در حسرررکنی 

نالونه  111درصد از مجالو   15اسرتافکلوکوکوس اورئوس را  

گزارش دادند که بکشتر از نتایج حاصل از مطالعه حاضر است، 

م سکلکن مقاوها را نسبت به پنیهالچنکن این مصققکن جدایه

نتایج  .(21) گزارش دادند که با نتایج این تصقکق مشابه است

و هالکراران در کره جنوبی نشررران داد که   Schelinمطرالعره   

ای به اسرررتافکلوکوکوس هرای صامه مکزان آلودگی شرررکرینی

درصررد گزارش شررده که نتایج این مطالعه در   2/31اورئوس 

درصررد آلودگی بود  8/0صصرروص اسررتافکلوکوکوس اورئوس  

(22). 

و هالکاران در یک مطالعه گزارش داد که  فويدیایالرانی  

 18مکزان آلودگی صامه قنادی به اسرررتافکلوکوکوس اورئوس 

صررل از این تصقکق که بکشررتر از نتایج حا (23)درصررد بوده 

ای مشررابه، مکزان روز و هالکاران در مطالعهبوده اسررت. صرم

برره  ای شرررهریرراسرررو  را هررای صررامررهآلودگی شرررکرینی

درصررررد برره  15درصررررد،  31اسرررتررافکلوکوکوس اورئوس 

 (2)اشررشرکاکالی و هک  آلودگی به سالالونال گزارش ندادند   

که با نتایج حاصررل از این تصقکق در صصرروص گزارش منفی 

و سرررالالونال مطرابقرت دارد اما با اسرررتافکلوکوکوس اورئوس   

 اشرشکاکالی مطابقتی ندارد.

، دگرفته بوانجام  تبریزدر  کهو هالکاران  نکازنکک مطالعه 

ای برره هررررررای صامررررررهمکررررزان آلررررودگی شررررکرینی      

های اشرشکاکالی و اسررررتافکلوکوکوس ارئرررروس به باکتری

درصد گزارش داد که بکشتر از نتایج به  5/27و  2/31  ترتک

ای که در مطالعه .(20)دسررت آمده از تصقکق حاضررر اسررت  

بر روی  در زنجان 2118زاده و هالکاران در سال توسط حسن

درصرررد آلودگی به  25/32 ایهرای صامه آلودگی شرررکرینی

درصررد آلودگی به اسررتافکلوکوکوس  19/87اشرررشررکاکالی، 

دادند درصرررد به سرررالالونال آلودگی گزارش  25/2و اورئوس 

ی و الالوت. پژوهیکره با نتایج این تصقکق مطابقتی ندارد  (25)

گزارش دادند که مکزان  2112ای در سال هالکاران در مطالعه

درصد استافکلوکوکوس  20هالدان  ها قنادی درآلودگی صامه

 (22)اورئوس، سرالالونال و اشررشکاکالی منفی گزارش دادند   

در صصوص اشرشکاکالی و  که با نتایج حاصرل از این تصقکق 

 سالالونال مشابه است.

بر روی  2115هالکاران در سررال نتکجه مطالعه اسرردی و  

های قنادی عرضرره شررده در شررهرسررتان اران  آلودگی صامه

درصد  31گزارش دادند که مکزان آلودگی به اشرشکاکالی در 

ها مثبت و آلودگی به سرررالالونال منفی گزارش شرررده نالونره 

، که با نتایج حاصرل از این تصقکق در صصوص سالالونال  (27)

 مطابقت دارد.

سار تصقکقا  مشابه و نکز  تصقکق حاضرر نتایج حاصرل از   

 هالچنکن و در ایران و جهان بر روی این فرآورده غذایی لبنی

مختلف به  زای پاتوژنبکالارینقررررررش آن در انتقال عوامل 

 کش از پکش حائزآنها را ب مصرررف کننردگان، تهدید سالمتی 

نالاید و لرررزوم توجررره بکشرررتر بررره ککفکرررت     می اهالکت

پاستوریزاسکون یا  اصوي بر پایههررررا را کرررره بهداشررررتی آن

و نکز  صامه قنادیاعالال حرررار  کررافی بررر مخلروب اولکه    

رعایت موازین بهداشتی  ی مراحل تولکد اسرررت، مشرررخ  

عرضه شده در  ایصامرررررره  های. در مرررورد شرررکرینی کند

بایررد گفررت، اسررتفاده از  شهرستان اصفهان در این مطالعه

پکشررررگکری از  بهداشررررتی و   مررررواد اولکرررره سررررال  و      

 در شرایط طلوبم بندیبستهآلرررودگی بعررد از پخررت بررا  

ها جهت کنترل رشد کامالً آسرپتکک و اسرتفاده از نگهدارنده  

چه باي نبرررودن سرررطح بهداشرتی در  اگرباشد. میمککروبی 

های مختلف از  ریق یرررک منطقررره و انتقال مککروارگانکس 

مواد غررذایی آلوده، مکزان ایالنی اکتسرررابی افراد را در برابر  

دهد، ولی بسرررکراری از این هرا مککروارگانکسررر  افزایش می  

کودکان، افراد مسن و افراد مبتال بره ضرعف سکسرت  ایالنری 

پررذیر جامعرره، هالرواره در برابر   ر از اقشار آسک و برصی دیگ
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هرا حساسکت هررای ناشری از ایرن مککروارگانکسر  بکالرراری 

 .بکشتری دارند

 گیرینتیجه

در این بررسرری مشررخ  گردیررد کره درصرد بايیی از     

از  در شهرستان اصفهان عرضه شدهای هرای صامرهشررکرینی 

بابرت آلرودگی و ککفکرت بهداشرتی برا استانداردهای موجود 

انررد و آلودگی پررائکنی برره تررا حرردودی منطبقدر جررامعرره 

اسرررتررافکلوکوکوس اورئوس داشرررترره اسرررت بررا این حررال،  

اما  ها منفی بود.اشررررشرررکاکالی و سرررالالونال در تالام نالونه

بایررد جهررت ارتقرای سرالمت جامعره، در رساندن    هالچنان

 .کت بهداشتی آنها به سطح استاندارد تالش نالودککف

 تشکر و قدردانی

ت مواد داشبهوسرررکله از کلکررره هالکررراران برررررردین    

ه نهایت هالکاری ک غذایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد

 آید.را در انجام ایرن پرروژه را داشتند تشکر به عالل می
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Abstract 
Escherichia coli and Salmonella are gram-negative bacteria and are indicators of faecal contamination in food, and the 

presence of each of them in processed foods indicates lack of hygiene, and Staphylococcus aureus is a gram-negative 

bacteria. It is positive that it has the highest level of poisoning. The aim of the present study is to investigate the 

contamination with Staphylococcus aureus, Escherichia coli and Salmonella in cream sweets sold in Isfahan city and 

the antibiotic resistance of the obtained isolates. In this study, 120 cream sweets from the supply centers of this product 

in Isfahan city were randomly sampled and transferred to the specialized food hygiene laboratory of Shahrekord Azad 

University. The collected data was used in SPSS version 26 statistical software and chi-square test was used for data 

analysis. The results showed that Escherichia coli and Salmonella contamination was negative in all samples, but 

Staphylococcus aureus was confirmed in 4 cases of cream sweets. The samples were the most sensitive to tetracycline, 

streptomycin and amikacin and the most resistant to penicillin and ampicillin. In this survey, it was determined that a 

high percentage of the cream sweets offered in Isfahan city are in compliance with the existing standards in the society 

in terms of contamination and health quality to some extent, but in order to improve the health of the society, their 

health quality should be improved to some extent. Standard level tried. 

Keywords: Antibiotic Resistance, Bacterial Contamination, Food Poisoning, Pastry 

 


