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 المنتجة لمسموم المعوية بين متداولي (Staphylococci)انتشار المكورات العنقودية 
األغذية في بعض مطاعم مدينة الرياض 

 
مسفر بن محمد الدقل 

 جامعة الممك سعود – كمية عموم األغذية والزراعة– قسم عموم األغذية والتغذية 
 

 ىدفت ىذه الدراسة إلى تقدير مدى انتشار بكتريا المكورات العنقودية المنتجة لمسموم المعوية بين العاممين :الممخص
. وقد تم جمع عينات الدراسة من أنوف وأيدي عينة من العاممين. في األنشطة ذات العالقة باألغذية في مدينة الرياض

 من عينات األنف واليد ٪37.62 و 37.61 و 57.84عزلت بكتريا المكورات العنقودية الموجبة إلنزيم التخثر من 
 عزلة ممثمة ومنتجة إلنزيم 80من بين مجموع ) عزلة من ىذه البكتريا 30وقد كان لـ . اليسرى واليد اليمنى عمى التوالي

 لكل ٪30) األكثر شيوعًا D و Aالقدرة عمى إنتاج واحد أو أكثر من السموم المعوية، وكان كل من النوعين  (التخثر
وتبين نتائج ىذه الدراسة أىمية إجراء فحوص دورية عمى مثل ىذه . (C و B)مقارنة بالسمين اآلخرين  (منيما

. الممرضات في العاممين باإلضافة إلى توعيتيم بأىمية الممارسات الصحية في الحد من انتشار ىذا الميكروب
 

: المقدمة
 بأنيا خاليا كروية وتكون تجمعات (Staphylococci)تتصف بكتريا المكورات العنقودية 

ولو أن خطر الممرض )عنقودية الشكل، وىي موجبة لصبغة جرام وتنمو في ظروف ىوائية والىوائية 
تتحمل بكتريا المكورات العنقودية تراكيز عالية من الممح قد تصل . (منيا يكون في الظروف اليوائية

، ومما يميزىا أيضًا أنيا غير منافسة لمميكروبات وىذا يعني أن نموىا غير شائع في األغذية ٪25إلى 
. (Jay, 2000)التي تشجع النمو الجيد لمميكروبات األخرى 

 نوعًا إال أن أكثرىا أىمية كميكروب ممرض ينتقل بواسطة األغذية ىو 23 يضم ىذا الجنس  
 وىو المتسبب في معظم حاالت التسمم الغذائي بالمكورات (Staphylococcus aureus)الذىبي 
، وبخالف (2002كاليفر، ) (coagulase)يتميز ىذه النوع بخاصية إنتاج إنزيم التخثر . العنقودية

االعتقاد السائد فإن بكتريا المكورات العنقودية غير المنتجة إلنزيم التخثر يمكنيا إنتاج السموم المعوية 
(Udo et al., 1999) . باإلضافة إلى ىذا، فإن بكتريا المكورات العنقودية تتسبب في أمراض أخرى

 ,.Fueyo et al., 2005; Martin et al) قاتل (sepsis)تتراوح من الخراجات البسيطة إلى تعفن دم 
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 الموجبة إلنزيم التخثر القدرة عمى إفراز S. intermediusوقد ثبت أن لألنواع األخرى مثل . (2004
. (Becker et al., 2001)السموم المعوية إال أنيا غير شائعة كمسبب لحوادث التسمم الغذائي 
 و A ىي (enterotoxins) تفرز بكتيريا المكورات العنقودية خمسة مجاميع من السموم المعوية 

Bو C و D و E . ىذه السموم عبارة عن بروتينات ذات سمسمة واحدة، والتي ليا القدرة عمى استثارة
، (Jay, 2000)تحدث اإلصابة عند تناول غذاء مموث بواحد أو أكثر من ىذه السموم . التقيؤ واإلسيال

 ,Archer and Young) ساعات من تناول الغذاء المموث بالسم7-1وتظير أعراض التسمم بعد 

1988)        .
 ىو الموطن الرئيسي لممكورات (nasopharynx)  يعتبر الغشاء المخاطي لمتجويف األنفي 

من ىذا المصدر قد . أو مستديم بدون إحداث أعراض (وقتي)العنقودية، وقد يكون وجودىا عرضي 
يصل الميكروب إلى اليدين ومن ثم ينتشر عمى الجمد، وباليدين يتم تمويث الغذاء الطازج والمطبوخ 

(Balaban and Rasooly, 2000) . وقد أشارت إحدى الدراسات إلى أن نسبة وجود ميكروب المكورات
. (Fueyo et al., 2005) ٪26العنقودية في األغذية المتداولة باليدين كانت 

المصدر الرئيسي  (اإلنسان) ونظرًا لما ليذا الميكروب من أىمية عمى صحة اإلنسان، وكونو 
لتمويث األغذية واألدوات المستخدمة في تداولو، فقد أجريت العديد من الدراسات لمعرفة مدى شيوعو 

 ,.Tejero et alمن ىذه الدراسات ما قام بو  . في اإلنسان وعالقة ذلك ببعض حوادث التسمم الغذائي

 عينة عزلت من عاممين بأحد المستشفيات، وقد أوضحت النتائج أن 522 حيث تم تقييم (1991)
وقد كانت أعمى نسبة لمحمل بين العاممين في . ٪34.9الحاممين لميكروب المكورات العنقودية كانوا 

وفي دراسة أخرى عمى العاممين في المطاعم . جناح األطفال وفي خدمات المطبخ المركزي بالمستشفي
 بالكشف عن وجود ىذه البكتريا في فتحات األنف Al-Bustan et al., (1996)بمدينة الكويت قام 

وكان من  ( عامل500) من عينة الدراسة ٪26األمامية، وأظيرت النتيجة وجود ىذا الميكروب في 
وفي دراسة مشابية عمى العاممين في .  سالالت منتجة لمسموم المعوية٪86ىذه النسبة أكثر من 

 من العاممين ٪12، وأن (٪29)منشأة إلعداد وجبات لركاب الطائرات كانت نسبة وجودىا أعمى بقميل 
كما أجريت دراسة في مدينة الكويت . (EU-RAIN, 2003)كانوا حاممين لسالالت مفرزة لمسم المعوي 

 من األطباء والممرضين حاممين ٪14.4 و ٪21ولكن عمى العاممين في القطاع الصحي، وقد كان 
.   (Dimitrova et al., 2003)لبكتيريا المكورات العنقودية الذىبية، عمى التوالي 
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 ومن الميم اإلشارة إلى أن ىذا الميكروب قد يوجد في مجرى األنف ولكن بدون ظيور أعراض 
لمميكروب في  (االستيطان)كما أن التواجد الحقيقي . (Acco et al., 2003)عمى الشخص الحامل لو 

.   مجرى التنفس يكون أكثر خطورة من التواجد المتقطع أو المحدود
 يتسبب ميكروب المكورات العنقودية في نسبة حوادث التسمم الغذائي تصل في بعض البمدان 

وقد وصمت . (Vandenbergh and Verbrugh, 1999) من بين الميكروبات األخرى ٪20-14مابين 
 إلى 1409 من الحوادث بالمممكة العربية السعودية وفي فترة زمنية شممت الفترة من ٪41إلى 

وأيضُا تتبين أىمية ىذا الميكروب من خالل التقارير التي تذكر . (ىـ1417القرين وآخرون، )ىـ 1417
أن المكورات العنقودية تأتي في المرتبة الثانية بعد السالمونيال كمسبب لمتسمم الغذائي الميكروبي في 

 (Anonymous, 2004; Loir et al., 2003)بعض الدول 
وقد كان الدافع إلجراء ىذه الدراسة عدم توفر دراسات تبين مدى انتشار ىذا الميكروب بين 

وعميو فإن ىذه الدراسة ستقوم بتقييم مدى انتشار . متداولي األغذية في المممكة العربية السعودية
بكتيريا المكورات العنقودية المنتجة لمسموم في عينة من العاممين في منشآت الخدمات الغذائية بمدينة 

. الرياض
 

المواد وطرق البحث 

عينات الدراسة 
والمحالت )في قطاع الخدمات الغذائية  ( عامل500)عزلت البكتريا من عينة عشوائية لمعاممين 

لمشيادات ( أو تجديدىم)بمدينة الرياض، وقد تم العزل من العاممين أثناء استخراجيم  (الغذائية األخرى
. الصحية، وذلك بالتنسيق مع اإلدارة العامة لصحة البيئة بأمانة منطقة الرياض

لألنف وذلك  (سم1)تم أخذ العينات لعزل البكتيريا من الجية األمامية الداخمية : طريقة أخذ العينات- 
وذلك بتدويرىا في اتجاىين  (٪0.85)باستخدام ماسحة قطنية معقمة ومبممة بمحمول ممحي معقم 

بماسحة قطنية  (كل يد عمى حده)، كما أخذت عينات من بين أصابع اليدين (خمس مرات لكل جية)
 ,Brain Heart Infusion (BHIحفظت الماسحات بعد أخذ العينات في بيئة . مبممة في المحمول الممحي

Oxoid, UK) ثم نقمت في حافظة مبردة إلى المختبر الستكمال باقي التحاليل الميكروبية (Carmo et 

al., 2003) .
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زرعت العينات لميكروب : طريقة زراعة وعزل والتعرف عمى بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية- 
 حيث تم (Baird-Parker, Oxoid, UK) عمى بيئة البيرد باركر BHIالمكورات العنقودية من بيئة 

بعد .  ساعة24م لمدة ˚35تخطيط الماسحة القطنية عمى سطح البيئة ثم حضنت األطباق عمى حرارة 
انقضاء فترة التحضين تم الكشف عمى وجود مستعمرات المكورات العنقودية ذات المون األسود الالمع 

 ,Triptic Soy Agar)والمحاطة بيالة غير منفذه، ونقمت ىذه المستعمرات عمى بيئة آجار عامة مغذية 

Oxoid, U.K.) ساعة ثم حفظت مبردة عمى حرارة الثالجة لحين 24م لمدة ˚35 وحضنت عمى حرارة 
. (Lancette and Tatini, 1992)المرحمة الثانية من االختبارات 

أجري ىذا االختبار التأكيدي عمى المستعمرات المعزولة عمى : (Coagulase test)اختبار التخثر - 
 مع Lancette and Tatini (1992) وذلك تبعًا لطريقة BHIبيئة البيرد باركر بعد تنشيطيا في مرق الـ 

 مل مزرعة المكورات العنقودية 0.5مل من بالزما األرانب إلى 0.5بعض التحوير؛ حيث تم إضافة 
ساعة لمعرفة األنابيب الموجبة 24تم مراقبة األنابيب لمدة . م˚37المنشطة ثم التحضين عمى حرارة  

 . (المتخثرة)

 تم الكشف :Staphylococcal Entrotoxins Test  كشف السموم الداخمية لممكورات العنقودية- 
عن السموم الداخمية لمعزالت التي أظيرت أنيا موجبة الختبار الكاتميز، وقد استخدم ليذا الغرض طقم 

 (SET-RPLA kit, Oxoid, Code TD0900)الكشف عن السموم المبني عمى طريقة التجمتن المناعية 
، وقد نفذت طريقة العمل حسب الطريقة المرافقة بطقم A,B,C,Dحيث يتم الكشف عن أربعة سموم 

 .(Chiou et al., 2000)االختبار 

 

النتائج والمناقشة 

أشارت إحصاءات اإلدارة العامة لصحة البيئة أن عدد العاممين البنجالديشيين في مجاالت صحة البيئة 
( 1جدول )كانت األكثر تالىا العمالة اليندية ثم أتت باقي الجنسيات بأعداد أقل - بما فييا المطاعم– 
من العينة  (٪40)أن النسبة األكبر  (2)أما بالنسبة لعينة الدراسة فيشير الجدول . (اتصال شخصي)
؛ ومثل ىذه ٪24أتت من نصيب الجنسية البنجالديشية تالىا الجنسية اليندية بنسبة  (سحبت عشوائياً )
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النتيجة تساعد أصحاب القرار في توجيو االىتمام بياتين الجنسيتين فيما يتعمق ببرامج التوعية والتدريب 
.   بما يحقق سالمة األنشطة التي يمارسونيا وخاصة سالمة األغذية

 
عمى  (خاصة األنشطة المرتبطة باألغذية)توزيع العاممين في مجال الصحة العامة :  1جدول 

. الجنسيات المختمفة

 النسبة العدد الجنسية

 29.10 13757 بنجالديشي

 25.10 11864 ىندي

 10.70 5082 باكستاني

 6.35 3043 فمبيني

 2.20 1027 نيبالي

 5.90 2771 تركي

 2.90 1387 سوداني

 5.60 2651 يمني

 5.30 2509 مصري

 2.90 1350 سوري

 2.80 1327 سعودي

 0.25 112 أردني

 0.45 220 لبناني

 0.45 214 مغربي

 100.00 47314 اإلجمالي
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عمى جنسيات العاممين في أنشطة خاصة بالصحة  ( شخص500)توزيع عينة الدراسة : 2جدول 
. (خاصة ذات العالقة باألغذية)العامة 

 

أن المصدر الرئيسي ليذه الميكروبات ىو  (3جدول )وتبين نتائج عزل المكورات العنقودية 
األنف وأن ما يوجد عمى اليدين يعزز باألنف وخاصة مع الممارسات الصحية غير السميمة مثل المس 

ومن المعروف أن معدل وجود ىذه الميكروبات في األنف بين األصحاء يتفاوت بسبب . الدائم لألنف
 من ٪65 و 20الظروف البيئية والصحية والسموكية لممجتمعات، فقد سجل معدل انتشارىا بين 

وكانت تواجد المكورات العنقودية في . (Kluytmans et al., 1997)األشخاص الذين خضعوا لمدراسة 
من  ( من األنف واليد اليمن واليد اليسرى، عمى التوالي20.8، 21.8، 40.8)الدراسة الحالية أعمى 

 بين ٪26.8دراسة مشابية ليا أجريت عمى عمال أغذية بدولة الكويت، حيث كانت نسبة انتشارىا 
، أما ما قد (والجمد)وبكتريا المكورات العنقودية ىي الممرض المستوطن الوحيد عمى اليدين . العاممين

، (Snyder, 1994)يوجد من ممرضات أخرى فتكون عرضية ناتجة من مالمسة األيدي ألسطح مموثة 

 النسبة العدد الجنسية

 40.2 201 بنجالديشي

 24.2 121 ىندي

 6.8 34 باكستاني

 6.4 32 فمبيني

 4.8 24 يمني

 3.6 18 مصري

 2.6 13 نيبالي

 2.8 14 تركي

 2.4 12 سوري

 1.8 9 سيرالنكي

 1.6 8 سوداني

 2.8 14 أخرى
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وىذا تأكده دراسات عديدة من أحدثيا إحدى الدراسات التي أجريت عمى عمال خدمات غذائية 
(Aycicek et al., 2004) . من اليد اليمنى، و ٪62.39 من األنف، ٪42.16)ومع أن نسب كبيرة 

وبالتالي لم يجرى ليا اختبار )من العزالت كانت سالبة الختبار التخثر  ( من اليد اليسرى62.38
، إال أنو قد وجد أن بعض المكورات العنقودية السالبة (لمعرفة مدى قدرتيا عمى إفراز السموم الداخمية

. (Udo et al., 1999). الختبار إنزيم التخثر ليا القدرة عمى إفراز السموم الداخمية
 

توزيع نتائج االختبارات األولية والتأكيدية والسموم المنتجة من بكتريا المكورات العنقودية : 3جدول 
. المعزولة من عينة العاممين في األنشطة ذات العالقة بالصحة العامة

عدد العينات الموجبة  مصدر العيينة

 *في االختبار األولي

عدد العينات الموجبة في 

 **االختبار التأكيدي

عدد العينات الموجبة 

 إلنتاج السموم

 21 %(57,84)118 %(40,8 )204 (عينة500)األنف 

 7 %(37,61)41 %(21,8)109 ( عينة500)اليد اليمنى 

 2 %(37,62)38 %(20,2)101 ( عينة500)اليد اليسرى 

. تظير مستعمرات البكتيريا عمى بيئة البيرد باركر بمون أسود المع ومحاط بيالة غير منفذة: االختبار األولي* 
. تخثر بالزما األرانب: االختبار التأكيدي** 

 

أن نسبة العزالت التي كان ليا القدرة عمى إفراز واحد أو  (4 و 3)ويبين كل من الجدولين 
 مستعمرة اختيرت من بين المستعمرات الموجبة 80من مجموع ) ٪38أكثر من السموم الداخمية كانت 

 حيث أشارا إلى Halpin-Dohnalek and Marth (1989)، وىذه نسبة أعمى قمياًل من مما (ألنزيم التخثر
وفي دراسة . أن ثمث المكورات العنقودية الموجبة ألنزيم التخثر لو القدرة عمى إفراز السموم المعوية

حيوان )، وقد يكون ىذا التباين راجع إلى االختالف بين مصدر ىذه العزالت ٪70أخرى كانت النسبة 
. (..أو إنسان، األنف أو اليدين، 

 



 مسفر بن محمد الدقل 

J. Saudi Soc. for Food and Nutrition., Vol. 5, No. 1; 2010 

69 

توزيع أنواع السموم المفرزة بواسطة بكتريا المكورات العنقودية الموجبة الختبار تخثر بالزم : 4جدول 
. األرانب

 اإلجمالي السموم المنتجة 

A B C D A-B A-C A-D 

عدد العينات 
 الموجبة

 80من مجموع  ) 30 1 1 2 9 6 2 9
 (عزلة

 العينات ٪
 الموجبة

 80من مجموع ) 37.5 1.25 1.25 2.50 11.25 7.5 2.50 11.25
 (عزلة

 

توزيع السموم المنتجة من المكورات العنقودية الموجبة إلنزيم التخثر،  (4)ويتضح من الجدول 
نظرًا ألن ) A-Dوكما ىو واضح من الجدول فإن السموم التي تم الكشف عنيا كانت محصورة بين 

، وىي المجموعة المتسببة في أغمب حوادث التسمم الغذائي (طقم االختبارات المستخدم لم يحوي سواىا
  كانا D و  Aكما يتضح من الجدول أن السمين. (Minor and Marth, 1972)بالمكورات العنقودية 

تالىما  ( عينة30 لكل منيما من إجمالي عدد العينات اإليجابي إلنتاج السموم؛ ٪30)األكثر شيوعًا 
 حيث ذكر أن كال Minor and Marth (1972)وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة . ٪20 بنسبة Cالسم 

وفي الدراسة المشابية لمدراسة الحالية والتي أجريت . السمين ىما األكثر ارتباطًا بحوادث التسمم الغذائي
 في مقدمة السموم التي أنتجت من المكورات Aعمى عمال المطاعم في دولة الكويت أتي السم 

. (Al Bustan et al., 1996)العنقودية
 

التوصيات 

التركيز عمى توعية العمالة في مجال األغذية بأىمية النظافة الشخصية لميدين واألنف وخاصة العمالة  -
 .البنجالديشية نظرًا ألن ىاتين الجنسيتين مثمت الجزء األكبر من العينة العشوائية لمدراسة
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القيام بدراسة مماثمة عمى العاممين في مجال الصحة العامة وىم عمى رأس العمل وذلك ألخذ صورة  -
واضحة عن ىذا الميكروب، فقد لوحظ أن العاممين عند أخذ العينات عمى درجة جيدة من النظافة 

 .الشخصية إضافة إلى تعرضيم إلى فحص طبي قبل الحصول عمى الشيادة الصحية

 .إجراء فحوصات لمعاممين حتى بعد أخذ الشيادة الصحية ليذا الميكروب وغيره من الميكروبات -

 
شكر وتقدير 

كما يسرنا . لقد قام مركز البحوث بكمية عموم األغذية والزراعة مشكورًا بالدعم المادي ليذه الدراسة
. التقدم بالشكر لإلدارة العامة لصحة البيئة بأمانة منطقة الرياض لتسييمو جمع العينات من العاممين

عبد الرحمن المسعود لجيودىم الفنية في / والشكر موصول لكل من األستاذ يوسف إبراىيم و األستاذ
. تنفيذ ىذا البحث
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Abstract: The aim of this study was to assess the prevalence of enterotoxin (E)-producing Staphylococci 

among food workers in Riyadh City. Samples were collected randomly from workers nasal and hands. 

Coagulase-positive Staphylococci were isolated from 57.84, 37.61, and 37.62% nasal, left hand, and right 
hand, respectively. Thirty isolates of this bacterium (from 80 representative coagulase-positive isolates) were 

able to produce one or more of the enterotoxins with EA and ED being most prevalent (30% each). This 

study indicates the importance of conducting routine screening for this bacterium and making the workers 

aware of preventive personal hygiene. 

 


