
 یباقلوا جمع آور یپرفرنجنز درنمونه ها ومیدیاورئوس وکلستر لوکوکوسیاستاف یها یحضور باکتر یبررس

 نیشده از سطح استان قزو

 یدکتر رزاق محموداستاد راهنما: 

 یاریسمانه اله  ،یسمانه حسندانشجویان:
 

به عنوان  باقلوا ، یک محصول شیرینی سنتی است که در ایران تولید می شود و به کشورهای مختلف دنیا صادر می شود و: مقدمه

پاتوژن های منتقله از  شیرینی جات  خوب و دلپذیر شناخته می شود. هدف از این مطالعه بررسی شیوع و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی 
 مواد غذایی جدا شده از نمونه های باقلوا بود.

قنادی واقع در 02ا تصادفی از بیش از نمونه باقلوا به صورت کامل022در این مطالعه توصیفی تحلیلی ، در مجموع   مواد و روش کار:

درجه سانتی گراد نگهداری و به آزمایشگاه ایمنی  4، جمع آوری گردید.نمونه های شیرینی در دمای  7931سطح استان قزوین در سال 
زی .جهت رقیق ساEscherichia coliمواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین منتقل و مورد آزمایش قرار گرفتند.جداسازی 

درجه سانتیگراد 91ساعت در دمای 44-04با لوله دورهام اضافه شد و به مدت  LST brothمیلی لیتر 32گرم نمونه به  72نمونه ها 
ساعت در بن  44-04برده شد و به مدت  EC brothگرمخانه گذاری گشت.سپس از نمونه های حاوی کدورت یا گاز به محیط 

 Macگرم خانه گذاری گردید.از لوله های حاوی گاز یا کدورت بر روی محیط کشت  درجه سانتی گراد 40-44ماری با دمای 

Conkey agar  ساعت انکوبه گردیدند.نمونه های  44-04درجه سانتی گراد به مدت 91کشت خطی داده شد و نمونه ها در دمای
وی پی تایید شدند.  شناسایی  ، تست اندول ،متیل رد ،سیمون سیترات وTSIمشکوک با کشت به روی محیط کشت افتراقی 

Salmonella.، میلی لیتر  000گرم از نمونه در  00ابتدا به جهت رقیق کردن و پیش غنی سازیBuffered Peptone 

Water .میلی لیتر محیط  72میلی لیتر از آن به  2.7رقیق شدRappaport-Vassiliadis  میلی لیتر  7اضافه شد.همچنین
درجه سانتی گراد به مدت  49-47اضافه شد.سپس در دمای   Tetrathionate-Novobiocinط میلی لیتر محی 72نیز به 

ساعت گرمخانه گذاری شدند.در مرحله بعد برای غنی سازی از محیط های ذکر شده در بالا بر روی محیط های انتخابی    04-44
Brilliant green phenol red lactosesucrose agarوSalmonella shigella agar  کشت داده شد و

ساعت برای محیط دوم  قرارداده 44-04درجه به مدت  91ساعت برای محیط اول و دمای 04-74درجه سانتیگراد به مدت 91در دمای 
-Giolittiمیلی لیتر محیط کشت جیولتی کانتونی  72گرم از نمونه به  7.ابتدا Staphylococcus aureusشد.برای شمارش 

Cantoni broth  تلوریت پتاسیم انتقال داده شد و از وازپار برای ایجاد شرایط بی هوازی استفاده گردید.نمونه ها به مدت حاوی
 Baird-parker agarدرجه سانتیگراد گرمخانه گذاری شدند سپس از این محیط بر روی محیط کشت 91ساعت در دمای04-44

درجه  91-90درجه سانتیگراد در دمای  44-04ده شد وبرای مدت امولسیون زرده تخم مرغ (کشت دا %0تلوریت پتاسیم و %7)حاوی 
در محیط کشت افتراقی  Staphylococcus aureusگرمخانه گذاری شدند. برای تایید کلنی های مشکوک به    

Manitol Salt agar برای.کشت داده شد و نمونه ها از نظر تخمیر هوازی ، بی هوازی مانیتول مورد بررسی قرار گرفتند 
انتقال داده شد.سپس لوله ها  Cooked Meatگرم از نمونه به لوله حاوی   7.ابتدا  Clostridium Perfringenشناسایی
 ساعت در شرایط بی هوازی گرمخانه گذاری شدند. سپس از لوله ها بر روی محیط   04-02درجه سانتیگراد به مدت  91-90در دمای 

TSC agar ساعت در شرایط بی هوازی  74-00درجه سانتیگراد به مدت  91-90در دمای کشت خطی داده شده و نمونه ها
ابتدا  گرم از نمونه در به   میلی لیتر آب پپتونه بافره افزوده Enterobacter sakazakiگرمخانه گذاری شدند..برای شناسایی 

میلی لیتر  72ر از سوسپانسیون فوق به میلی لیت 7ساعت گرمخانه گذاری گردید. 02-71درجه سانتیگراد به مدت 91شد ودر دمای
 -74درجه سانتیگراد به مدت 91برده شد و در دمای  EEbroth(Enterobacteriacea Enrichment Broth)محیط

انجام شد و پلیت ها در  VRBG agarساعت گرمخانه گذاری گردید.سپس از لوله های فوق کشت خطی روی محیط انتخابی 
ساعت گرمخانه گذاری شدنددر مرحله ی بعد همگی کلنی های شناسایی و تایید شده به روش  04ه مدت درجه سانتیگراد ب 91دمای 

 شناسایی مولکولی گردیدند. PCRشدند.و بعد از طراحی و سفارش پرایمر با کمک دستگاه  DNAبویلینگ استخراج 
 



از  S. aureusو  E. coli  ،C. sakazakii  ،Slamonella spp.  ،C. perfringensباکتری های : یافته ها

برای تشخیص ژن فاکتور حدت در نمونه ها شناسایی شدند. همه عوامل بیماری زا به جز  PCRباقلوا جدا شدند و با استفاده از روش 
Slamonella spp در نمونه ها تشخیص داده شد. میزان کل آلودگی .E. coli  ،C. sakazakii  ،C. perfringens 

مشاهده شد. خواص مقاومت چند دارویی در برابر آموکسی سیلین و آمپی  ٪0.11و  7.14،  1.74،  4.30ه ترتیب ب S. aureusو 
 سیلین در همه سویه ها دیده شده است. با این حال ، تمام جدا شده ها به سیپروفلوکساسین حساس بودند.

زا نشان داد که شیوع هر پاتوژن در مناطق جنوبی و شمالی خوشه بندی سلسله مراتبی و الگوی آلودگی عوامل بیماری  ی: نتیجه گیر

 شهر به طور قابل توجهی بیشتر از مناطق مرکزی است که این محصولات در آنها تولید می شود.
 


