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چکیذه
غظاهای ؿغیغ و ؿغص ،به ػلت ػضم يیاػ به ػهاو پشت و يیؼ بهه صییهت اسهاؽ بها صؿهت رهاعنغاو عؿهنىعاو هًگهام
آهاصهؿاػی ،هىجب افؼایق سغغهای هیکغوبیىیىژیکی هوغفرًًضناو هیكىيض .ههضف اػ ایهى اذقیه  ،بغعؿهی
آیىصنی استافیلوکوکوس اورئوس صع يسىيههای غظایی با عوف  PCRاؿت.
صع ایى اذقی اؼضاص  ?:يسىيه اػ هىاصغظایی (هسبغنغ صؿت ؿاػ ،فالفت ،ؿسبىؿه ؿهیب ػهیًهی ،ؿسبىؿهه پینؼایهی،
رباب ،ؿاالص هاراعويی) اػ  ;:فـت فىص فغوكی صع ؿغخ كهغؿناو ؿیغجاو ،صع یل باػه ػههايی = هاههه اػ ابنهضای ایهغ
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یغایت پایاو كهغیىع @;=Cجسغآوعی نغصیض .هسچًیى @= يسىيهۀ ؿهىاب بیًهی اػ راعرًهاو آوهها اهیهه كهضيض و اىؿهظ
ایىره آیىصنی هىاص غظایی به استافیلوکوکوس اورئوس @ %و آیىصنی راعرًاو به ایهى بهارنغی %;C/>> ،بهىص .بیقاهغیى
دـاؿیت بهه آينیبیىایه رىاغیسىرـهاػو ،،ؿهینی ػورـهین ،ؿیفغوفلىرـاؿهیى بهه اغایهب  %C: ،%;::و %C:و
بیقاغیى هقاوهت به آينیبیىای راياهایـیى ،ییًؼوییض ،آػینغوهایـیى به اغایب  %=? ،%@:و  %=:نؼاعف كض.
بغ اؿاؽ ينیجۀ اذقی داضغ هیاىاو نیت ،اػ آوجا ره هغادهت اهیهه و اىییهض هسبغنهغ صؿهت ؿهاػ ،فالفهت،
ؿسبىؿه ،رباب و ؿاالص هاراعويی صع ایغاو به هىعت صؿنی اؿت ،ادنسا ،آیىصنی هىاص غظایی اػ عغی يیغوهای
ا
ايـايی راهال وجىص صاعص .یظا آهىػف بهضاكت كشوی و هذیظ به هًظىع راهق هیؼاو استافیلوکوکوس اورئوس صع
افغاصی ره صع اهیه غظا يقق صاعيض؛ اػ اهسیت باالیی بغسىعصاع اؿت.

واژگاو کلیذی :استافیلوکوکوس اورئوس ،آیىصنی هیکغوبی ،هىاص غظایی.PCR ،

 .1نغوه هیکغوبیىیىژی ،صايلکضه ػلىم پایه ،وادض اًکابى ،صايلگاه آػاص اؿالهی ،هاػيضعاو ،ایغاو.
 * .2نغوه هیکغوبیىیىژی ،وادض رغهاو ،صايلگاه آػاص اؿالهی ،رغهاو ،ایغاو يىیـًضه هـئىzahra.masoumy6623@gmail.com :،

 .3نغوه هیکغوبیىیىژی ،وادض ؿیغجاو ،صايلگاه آػاص اؿالهی ،ؿیغجاو ،ایغاو
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آػهىوهای هیکغوبیىیىژی و هىیکىیی اػ يظغ وجىص استافیلوکوکوس اورئوس هىعص بغعؿهی قهغاع نغفنًهض .ينیجهه بغعؿهی

بزرسی آلودگی استافیلوکوکوس اورئوس در يمويههای غذایی و تعییى ارتباط اپیدهیولوژیک آو

هقذهه
جًؾ استافیلوکوکوس هنلکت اػ بارنغیهای رغوی و نغم هثبت با قغغ دضوصا ی هیکغوو اؿت رهه صع پىؿهت و
غلاهای هشاعی ايـاو و دیىايات به هىعت راهًـا ،رلًیؼه هیكىص .با وجهىص ایهى رهه ؿهىیههای ایهى بهارنغی
بشلی اػ فلىع عبیؼی ايـاو هـنًض؛ به ػًىاو بارنغیهای بیساعیػای فغهتعلب ،یکی اػ ػىاهت هههن صع ایجهاص
ػیىيتهای بارنغیایی صع رلىعهای صع دا ،اىؿؼه بىصه و نـنغۀ وؿیؼی اػ بیساعیهای ايـايی و دیىايی (پىؿنی،
نىاعكی ،اًیـی و )...عا هىجب هیكىيض( .)1صع هیاو استتافیلوکوکوسها ،استتافیلوکوکوس اورئتوس هههاجناغیى
نىيه اؿت و به ػًىاو هـبب بیساعیهای هشنلیی ،هايًض ػیىيت پىؿت ،آبـهها ،هـسىهیت غظایی ،ؿًضعم كىک
ؿسی ،ؿفنی ؿسی ،ايضوراعصیت و طات ایغیه كًاسنه هیكىص( .)3،2هـسىهیت غظایی ياكی اػ ایى بارنغی ،یکهی
اػ كایغاغیى هـسىهیتهای غظایی صع جهاو اؿت و صع ارثغ رلىعها جهؼء  3ػاههت او ،هـهسىهیتهای غهظایی
اؿت( .)4چًضیى ػاهت دضت بایقىه صع اؿنافیلىرىکها كًاؿایی كضهايض ره ارثغ ایهى ػىاههت صع استتافیلوکوکوس
اورئوس و بؼضی صع ؿایغ نىيهها هالدظه هیكىيض .ػىاهت دضت عا هیاىاو به اجؼای وابـنه به ؿلى ،،انؼوآيؼینها
و انؼواىرـهیىههها اقـهین رههغص .اػ هیهاو ػىاهههت وابـههنه بهه ؿههلى ،بهه پههغوائیى  ،Aپلهی ؿههاراعیضهای رفـههىیی،
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پیفنیضونلیکاو ،ایکىئیل اؿیض ،ػىاهت چـبًضنی و فهارنىع جسهغرًًهضه هیاهىاو اكهاعه رهغص .هسچًهیى ههناهغیى
انؼوآيؼینها ػباعاًض اػ :رىانىالػ ،ییفاػ ،هیایىعويیضاػ ،پغوائاػ ،راااالػ ،اؿنافیلىریًاػ یا فیبغیًىییؼ یى ،بناالرناههاػ،
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صػارـی عیبىيىرلئاػ .نغوه صیگغ ػىاهت دضت اينغواىرـیى (با ايىاعE ،D ،C2 ،C1 ،B ، Aو یاU ،R ،K ،J ،G ،E ، A

 ،)V ،اىرـیى ؿًضعوم كىک ؿسی (اينغواىرـیى Fیا انؼواىرـیى پیغوژيیل  ،) cؿن اپیضعهىیینی (ارـهیىییاایى)،
هسىییؼیى(∆ ،β ،αو )γو یکىؿیضیى هیباكًض( .)5صع بیى ػىاهت هؼغفهی كهضه ،رىانهىالػ صاعای اهسیهت ویه های
اؿت ره پغوائیًی سهاع ؿهلىیی بهىصه و صع هیؼبهاو بهه پغواهغوهبیى هنوهت هیكهىص و رسفلکـهی اذهت ػًهىاو
اؿنافیلىاغوهبیى ایجاص هیر ًض .فؼاییت پغوائاػی ایى رسهفلکؾ بهه ابهضیت فیبغیًهىژو بهه فیبهغیى هًجهغ هیكهىص.
بارنغیها با ایجاص یشنۀ هىضؼی ،سىص عا صع بغابغ ؿیـنن ایسًی و ؿلى،های بیگايهسىاع هذافظت هیرًًهض .وجهىص
رىانىالػ با اؿنیاصه اػ پالؿسای انؼاالاه یا ؿینغااه سغنىف ره واجض  CRFاؿت ،بغعؿی هیكىص .صع ناو ،فقضاو ایى
آيؼ ین باػث ايؼقاص پالؿسای ایى دیىاو يسیكىص؛ اها صع ايـهاو  CRFوجهىص صاعص و باػهث ايؼقهاص هیكهىص .وجهىص
ا
رىانىالػ هیاىايض هؼیاعی بغای دضت بارنغی باكض .هؼسىال ؿىیههایی اػ ایى بارنغی ره رىآنىالػ هثبت هـهنًض،
صاعای دضت باالاغی هیباكًض( .)5استافیلوکوکوس اورئوس ،هن به هىعت فًىایفی و هن به هىعت ژيهىایفی قابهت
جضاؿاػی و اأییض اؿت؛ اها به صییت اًىع صع وی نیهای هشنلف ،هیاىاو ایى نىيه عا به ايىاع هشنلیی اقـینبًهضی
رغص .اایفیًگ جضایههای اؿنافیلىرىرىؽ اوعئىؽ عوف هًاؿهبی بهغای اههضاف اپیهضهیىیىژ یل اؿهت( .)6بغعؿهی
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ژيىایفی ؿى یههای اؿنافیلىرىرىؽ اوعئىؽ به صییت يقلهی رهه صع اسهایؼ ایؼویههها صاعص ،صع عصیهابی هًلهاء رًنهغ،
آیىصنیهای ياكی اػ ایى بارنغی هیاىايض راعبغص بـؼایی صاكنه باكض .اارًىو ايىاػی اػ عوفههای اایفیًهگ هؼغفهی
كضهايض ره به صو نغوه عوفهای فًىایفی و هىیکىیی اقـین هیكىيض .اػ هیاو عوفهای فًىایفی ره اػ نظكنه اها بهه
اهغوػ اؿنیاصه كضهايض ،هیاىاو به ؿغواایفیًگ ،بیىاایفیًگ ،فاژ اایفیًگ و آينیبیىای ااییًگ اكاعه رغص رهه اههغوػه
فاژاایفیًگ بـهیاع هؼسهى ،و پغرهاعبغص اؿهت .اػ ههناهغیى عوفههای هىیکهىیی هیاهىاو بهه

Pulsed-field gel

) ،Multilocus sequence typing (MLST) ، electrophoresis( PFGEاایفیًهگ ( spaرضرًًهضۀ پهغوائیى،)A
) restriction fragment length polymorphism (RFLPو عوفههای  Microarrayاكهاعه رهغص( .)7هذققهاو
يلاو صاصهايض ره بارنغیىفاژهها ،صع اينقها ،افقهی ژوههای دهضت يقهق اؿاؿهی صاعيهض و قهاصع هـهنًض جضایهههای
غیغبیساعیػا عا اػ عغی ابضیت ییؼوژيی بارنغیىفهاژی بهه جضایهههای بیسهاعیػا ابهضیت رًًهض( .)8بارنغیىفاژههای
اؿنافیلىرىری ،به عىع نـنغصهای بغای صؿنهبًضی استافیلوکوکوس اورئتوس اؿهنیاصه هیكهىيض( .)9بارنغیىفهاژ بهه
هىعت پغوفاژ صع ژيىم بارنغی جای هینیغص و به یذاػ عیشت كًاؿی و ػسلکهغص ،هىجهب اغییهغات بـهیاعی صع
بارنغی هینغصص .اػ عغفی ػىاهت دضای ،هايًض اينغواىرـیى K ،G ،E ، Aو ، Pاؿنافیلىریًاػ ،هسىییؼیى بنها ،ییفهاػ،
یکىؿههیضیى و  ...عا هىجههب هیكهىص .اههارًىو بههیق اػ  252بارنغیىفههاژ اؿههنافیلىرىری كًاؿههایی كههضهايههض(.)12
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بارنغیىفاژهای هؼنض ،استافیلوکوکوس اورئوس اػ سايىاصه ؿییىویغیضه بغ اؿاؽ فؼاییت رلًضه ،عیشهت كًاؿهی و
سوىهیات ؿغویىژی  ،صع كق صؿنه بارنغیىفاژ عبقه بًضی هیكىيض .بغای هغایؼه جضایهههای استتافیلوکوکوس
بغ و صكىاع هـنًض و یظا بغای بغعؿیهای هؼسى ،چًضاو هًاؿهب يیـهت ( .)11صع هغایؼهاای  ،پهغوبههایی بهغای
الشین پغوفاژ صع جضایههای ییؼوژيی

اػ اىاییهای اسنواهی ژيىهی بارنغیىفاژهای نغوه ؿغویىژیکیF ، AوB

اهیه كضهايض( )12ره صعك اينقا ،بارنغیىفاژ يه اًها صع الشین اًىع ژيىهیکی باال صع استافیلوکوکوس اورئوس ،بلکه
اػ هًظغ ژيىهی بغای اکاهت و دضت جضایههای بارنغیایی يیؼ دائؼ اهسیتايض( .)1استتافیلوکوکوس صع ههىا ،نهغص و
غباع ،فاضالب ،آب ،كیغ ،هىاص غظایی ،اجهیؼات هًایغ هىاص غظایی ،هذیظ ،ايـاو و دیىايهات وجهىص صاعص(.)13
اؿنافیلىرىک صع بیًی ،نلى و بغ عوی هى و پىؿت  %52یا بیقاغ افغاص ؿاین هىجىص اؿت .ایى هیؼاو ،بغای رـهايی
ره با اجنساع و یا صع اساؽ با افغاص بیساع و هذیظ بیساعؿناو هیآیًض بیقاغ اؿت( .)14اكشاهی ره غظا عا اهیهه و
اىػیغ هیرًًض ،هؼسىال هًبغ اهلی آیىصنی هىاص غظایی و وقىع هـسىهیتها هیباكًض .ایبنه يبایض يقق اجهیؼات و
ؿغىح هذیظ آیىصه عا اػ يظغ صوع صاكت ( .)15هـسىهیت غظایی ايـاو به صییت اينغواىرـیى هقاوم بهه دهغاعت صع
ا
هىاص غظایی اؿت ره اىؿظ بغسی نىيههای استافیلوکوکوس اورئوس اىییض هیكىص و هؼسىال به ػلت ػضم دهغاعت
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اورئوس عوفهای هؼسى ،ره بغای كًاؿایی پغوفاژ صع جضایههای ییؼوژيی اؿنیاصه هیكىيض ،بـیاع عىاليی ،ػهاو
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رافی و یا صهای هًاؿب اایاق هی افنض( .)16اػ آو جا ره صع بـیاعی اػ يقاط ایغاو اػ غهظاهای عؿهنىعاوها و فـهت
فىصها بغای اغظیه اؿنیاصه هیكىص ،عیـ آیىصنی آوها با ؿى یههای هقاوم بایض هىعص اىجه واقغ كىص .با ػًایت به
يکات هظرىع ،بغعؿی و رًنغ ،رییی هىاص غهظایی عؿهنىعاوها و فـهت فىصهها اػ يظهغ دضهىع ؿهى یههای صاعای
هقاوهتهای چًض صاعو یی پغسغغ و اىرـی يی به هًظىع پیلگیغی اػ هـسىهیت غظایی ،بایض بهه ػًهىاو اویى یهت
القی كىص .هضف اػ ايجامصاو ایى اذقی  ،اؼییى هیؼاو آیىصنی استافیلوکوکوس اورئتوس صع ههىاص غهظایی بهه عوف
وارًق ػيجیغهای پلیسغاػ((Polymerase chain reaction()PCR

صع ؿیغجاو اؿت.

هواد و روش کار
صع ایى اذقی  52 ،يسىيه اػ هىاصغظایی ،هسبغنغ صؿت ؿاػ( 13يسىيه ،فالفت (9يسىيه) ،ؿسبىؿه ؿهیب ػهیًهی(9
يسىيه) ،ؿسبىؿه پینؼایی( 6يسىيه) ،رباب( 7يسىيه) ،ؿاالص هاراعويی( 6يسىيه) ،اػ  12فـت فىص فغوكی صع ؿغخ
كهغؿناو ؿیغجاو صع یل باػه ػهايی  3هاهه اػ ابنضای ایغ یغایت پایاو كهغیىع  1396جسغآوعی نغصیض .هسچًهیى
 36يسىيه ؿىآب بیًی اػ هـئىالو اهیۀ هاصۀ اوییۀ فـت فىصها ره اػ آوها اؿنافیلىرىرىؽ اوعئىؽ جضاؿهاػی كهض؛
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جسغآوعی و به آػهایلگاه هًنقت نغصیض.
جضاؿاػی اؿنافیلىرىرىؽهای رىآنىالػ هثبت اػ يسىيههای فـت فهىص بهغ اؿهاؽ صؿهنىعایؼستهای هؤؿـهۀ
اؿنايضاعص و اذقیقات هًؼنی ایغاو هىعت نغفت .به عىع سالهه ;: ،نغم اػ هغ يسىيه غظا بهه  C:هیلهی یینهغ بهه
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هذلى ،عیًگغ اؿنغیت اضافه نغصیض (عقت ; .):/ؿفؾ  ;::هیکغویینغ اػ هغ يسىيه عقی كضه ،عوی هذیظ اينشابی
بغص پاعرغ آناع رلت صاصه كض .هسچًیى يسىيههای بیًی با اؿنیاصه اػ ؿىآبهای پًبهصاع هىجىص صع یىیههای دهاوی
هذیظ رلت اغیفنی ؿىی اػ بشق قضام هغ صو ؿىعار بیًی راعرًاو فـت فىص جسغ آوعی و عوی هذیظهای بالص
آناع و هايینى ،ؿایت آناع ،رلت صاصه كضيض و رلیه پلیتها به هضت >< ؿهاػت صع صههای  =Aصعجهه ؿلـهیىؽ
ايکىبه نغصیضيض .با هلاهضه عكض رلىيیهای هلکىک به اؿنافیلىرىرىؽ اوعئىؽ ،بارنغیها اىؿظ اـتهایی چىو
عيگآهیؼی نغم ،راااالػ ،ارـیضاػ، DNAase ،رىآنىالػ و اشسیغ هايینى ،،اؼییى هىیت يهایی كضيض(.);A
ـ آزهوى آﻧﺘﯽﺑیوﮔﺮام
بههغای ايجامصاصو آػهىو آينیبیىنغام ،اػ عوف صیـهه

نههظاعی(diffusion

 )Diskبههه عوف رغبههی بههائغ و عبهه

صؿنىعایؼست  CLSIاؿنیاصه نغصیض .اؼهضاصی اػ رلهىيی بارنغی صع ؿغم فیؼیىیىژی اؿنغیت هشلىط كهضيض اا بغابغ با
رضوعت اؿنايضاعص يین ه فاعیًض نغصيههض ،ؿفؾ بغ عوی هذیظ هىیغ هیًنىو آناع رلت صاصه كههضيض و صیـ های
آينیبیىای با فاهله اؿنايضاعص بغ عوی هذیظ رلت قغاع نغفنًض و صع صهای  37صعجه ؿلـهیىؽ ايکىبهه و بؼهض اػ
 24ؿاػت ينایج هالدظه كهضيض .بهغای ايجام ایى آػهىو ،صیـ های آينیبیىای آهفهیؿهیلیى ( 12هیکغونهغم)،
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ؿیىاارـین ( 32هیکغونغم) ،رلغاهیًیکت ( 32هیکغونهغم) ،جًناهایـهیى ( 12هیکغونهغم) ،ؿیفغوفلىرـاؿهیى (5
هیکغونغم) ،اعینغوهایـیى ( 15هیکغونغم) ،انغاؿایکلیى ( 32هیکغونغم) ،ایسی پًن( 12هیکغونغم) ،ییًؼوییض (32
هیکغونغم) ،ؿیناػیضین ( 32هیکغونغم) اهیه نغصیضيض.
ـ اسﺘخﺮاج DNA
به هًظىع ايجامصاصو ایى آػهىو ،بارنغیهای جضاؿاػی كضه صع هذیظ یىعیا بغاايی بغاث رلت صاصه كضيض و ؿفؾ
عب صؿنىعایؼست ریت اؿنشغا بارنغیهای نغم هثبت ؿیًاژو  DNAاؿنشغا نغصیض.

ـ واکنش زﻧجیﺮهای پلیوﺮاز
اـت  PCRبا ریت ( Master mixكغرت  ،Takaraژاپى) ايجام كض .اىایی پغایسغههای ههىعص اؿهنیاصه و هسچًهیى
ايضاػه بايضهای هذوىالت بغ عوی ژ ،ایکنغوفىعػ صع جضو 1 ،طرغ نغصیهضه اؿهت( .)18بهغای ايجهامصاصو  PCRصع
دجن يهایی  25هیکغویینغ صع یىیههای اپًضعوف اػ هشلىط رغصو  12/5هیکغویینهغ هـهنغهیکؾ 3 ،هیکغویینهغ اػ
 DNAبارنغی با غلظت  52يايىنغم 12pmol ،اػپغایسغ و آب هقغغ اؿنغیت اؿهنیاصه كهض و هسچًهیى وارهًق PCR

عب بغياهه ػیغ ايجام نغصیض:

5

ـ واکنش  PCRﺑﺮای شناسایﯽ ژى 16SrDNA

 94صعجه ؿلـیىؽ به هضت  1صقیقه 57 ،صعجه ؿلـیىؽ به هضت 1صقیقه و  72صعجه ؿلـیىؽ به هضت 1صقیقه ره
هغرضام به اغایب اسنوام به هغادت واؿغكت ثايىیه ،ااوا ،پغایسغ ،و نـنغف اوییهه بهىص .هغدلهه يههایی صع 72
صعجه ؿلـیىؽ به هضت 12صقیقه هىعت نغفت .پؾ اػ ايجامصاصو آػهایق  PCRهذوهىالت  ،PCRصع ژ ،آنهاعػ
 %1صع بافغ TBE 1 xبه هضت  62صقیقه با ویناژ  92ایکنغوفىعػ كض و بغاؿاؽ بايضی ره هذوىالت  PCRصع صؿنگاه
 Geldocumentationهلاهضه كض؛ هىعص بغعؿی قغاع نغفنًض.
جذول ( :)1توالیهای يوکلئوتیذی و آغازگر هورد استفاده در ایى تحقیق()11
ايذازه قطعه ()bp

سکايس الیگويوکلئوتیذی

پرایمر

1511

'F 5'AGAGTTGATCCTGGCTCAG3

16SrDNA

'R 5'CGGTTACCTTGTTACGACTT3
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واؿغكت اوییه صع صهای 94صعجه ؿیلـیىؽ به هضت  3صقیقه و به صيبا ،آو 32 ،چغسه صهایی ،هغ چغسهه كهاهت
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ـ تجزیه و تحلیل ﺑیواﻧفورهاتیکﯽ
ينایج اؼییى اغاصف ،با فغهت ایکنغونغام رغوهاؽ ،با اؿنیاصه اػ يغم افؼاع رغوههاؽ وعژو  1.41ههىعص بغعؿهی قهغاع
نغفت .ؿفؾ اىایی يهایی با ؿایغاىاییهای بارنغیایی هىجىص صع باي جهايی ژو ( )NCBI Gen bankهقایـه كض.
بغای اغؿین صعست فیلىژينیکی ،بغياهه  MEGA 5.1هىعص اؿنیاصه قغاع نغفت.

یافﺘهها
صع ایى اذقی  ،اػ هیاو  52يسىيه هىاصغظایی (هسبغنغ صؿت ؿاػ ،فالفت ،ؿسبىؿه ؿیب ػهیًی ،ؿسبىؿه پینؼایهی،
رباب و ؿاالص هاراعويی) جسغ آوعی كضه %6 ،جضایه اؿنافیلىرىرىؽ اوعئىؽ جضاؿاػی نغصیض .بغ ایهى هبًها صع
بیى يسىيههای رباب هشنلف جسغآوعی كضه ( 7يسىيه) ،صو اا ( )%28/57اػ يسىيهها و صع بیى يسىيههای ؿسبىؿۀ
ؿیب ػهیًی هشنلف جسغآوعی كضه ( 9يسىيه) ،ی

( )%11/12يسىيه اػ يظغ بارنغی یاصكضه هثبت بهىص .صع بهیى

 36يسىيۀ ؿىاب بیًی راعرًاو فـت فىص ؿیغجاو هیت يسىيه ( )%19/45اػ يظغ وجهىص استتافیلوکوکوس اورئتوس
هثبت كضيض ره ياقت بارنغی یاصكضه بىصيض .بغ اؿاؽ ينایج ایى اذقی ی يسىيۀ رباب ،صع دایی با استافیلوکوکوس
6

اورئوس آیىصنی يلاو صاص ره ؿىاب بیًی اسظ كضه اػ هنوضی فغاوعی آو هذوى ،يیؼ به بهارنغی ههىعص يظهغ آیهىصه
ا
بىص .بغ ایى هبًا  %33/34اػ يسىيههای غظایی ،آیىصنی سىص عا اػ فغص آیىصه ادنسهاال رـهب رغصهايهض (كهکت .)1
ينایج اـتهای بیىكیسیایی به هًغىع الشین ؿىیه هىعص يظغ صع جضو ،كساعه  2آوعصه كضه اؿت.

فصلًاهه علمی ـ پژوهشی بیولوژی کاربزدی

شکل  .1تصویر هیکروسکوپی یکی از يمويههای هشکوک به استافیلوکوکوس اورئوس
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جذول  .2يتایج تستهای بیوشیمیایی سویه ايتخابی
يمويه
استافیلوکوکوس اورئوس

تست
اکسیداز

کاتاالز

هانیتول

DNase

کواگوالز

هوولیس بتا

-

+

+

+

+

+

هیؼاو دـاؿیت ؿهىیههای هشنلهف بهه آينیبیىای ههای ههىعص اؿهنیاصه صع جهضو ،كهساعه = آههضه اؿهت .بیقاهغیى
دـاؿیت به آينیبیىای رىاغیسىرـاػو ،،ؿینی ػورـین ،ؿیفغوفلىرـاؿیى به اغایب  %C: ،%;::و  %C:و بیقاهغیى
هقاوهت به آينیبیىای راياهایـیى ،ییًؼوییض ،آػینغوهایـیى به اغایب  %=? ،%@:و  %=:نؼاعف كضه اؿت.
جدول  .3نتایج آنتی بیوگرام سویههای استافیلوکوکوس اورئوس هورد هطالعه ()n=50

يام آيتیبیوتیک

حساس (درصذ)

يیمه حساس(درصذ)

هقاوم (درصذ)

کلینداهایسین

51

31

21

تتراساکلین

01

21

-

کاناهایسین

11

31

61

ونکوهایسین

08

11

-

کوتریووکسازول

111

-

-

سفتی زوکسین

81

11

-

سیپروفلوکساسین

81

4

6

لینسولید

65

-

35

صو يسىيه اينشابی بغای اأییض يهایی اػ يظغ استافیلوکوکوس اورئوس بىصو و اػ يظغ اثبات اينقا ،آو اػ كهشن بهه
هاصۀ غظایی به عوف هىیکىیی بغعؿی كض .ژو ;@ SrDNAبغای كًاؿایی و اأییض بارنغی اؿهنافیلىرىرىؽ اوعئهىؽ
اينشاب نغصیض .ينایج كًاؿایی هىیکىیی و هذوى PCR ،صع كکت < آهضه اؿت:
شکل .2تکثیر قطعهه ژو  16SrDNAحاصهل از واکهً  .PCRاز
سمت راست به چپ :چاهك  1هارکر ،111bpچاهك  2هحصول
( PCRبه طول  1011جفت باز) و چاهك  3کًترل هًفی

7
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آزیتروهایسین

45

25

31
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هن عصییی اىایی به صؿت آهضه با اىاییهای هىجىص صع پایگاه صاصههای  ،NCBIبها اؿهنیاصه اػ ابهؼاع BLASTn

ايجام نغفت .ينایج هن عصییی يلاو هیصهض ره اىایی هضف ها با اىایی ژو 16SrDNAبارنغیهای استافیلوکوکوس
@ %Cهلابه اؿت و  %CCهسفىكايی صاعص .اىایی ژيی  ;@ SrDNAؿىیۀ جضاؿاػی كضه ،پؾ اػ اکثیهغ و اهىایی
یابی راصع صع صینا بیؾ باي

ژيی پایگاه  NCBIبا رض صؿنغؿی KY346860.1

ثبت نغصیض.

رسن درخت فیلوژﻧﺘیک
بؼض اػ اکثیغ واىایییابی بغای بغعؿی ؿاسناع فیلىژينی

اػ يغم افؼاع 5.1

 MEGAاؿنیاصه كض .بهغای عؿهن صعسهت

فیلىژينی بؼض اػ اىایییابی و بالؿت رغصو  18ؿکلى بغاؿاؽ اىاییههای  RNAعیبهىػوهی اينشهاب و ؿهفؾ بها
اىایی هضف صع قایب فایت فـنا به يغم افؼاع هگا هؼغفی كض بؼض اػ هن عصیفؿهاػی ،صعسهت فیلهىژينیکی اغؿهین و
بغای عؿن صعست فیلىژينیکی ،اػ ؿىیه Pseudomonas pseudoalcaligenes
صع قایب نغوه ساعجی= group

(به ػًىاو هاعرغ بغای سىكهبًهضی

 )outاؿنیاصه كض .ينایج ،عب كکت ( 3ره اعػف بىت اؿنغپ بها بیهاو صعههض اػ

 1222اکغاع صع باالی كهاسهها يلهاو صاصه كهضه اؿهت و كهاسههای بهاالی  %52اعػف قابهت اؿهنًاص هذـهىب
8

هینغصص) بغای هسۀ جضایهها باالی  %52اؿت و هسچًیى هلشن كض ره اىایی ژو هضف ها يـبت به اىاییههای
باالصؿت سىصف بغ عوی صعست قضیناغ هیباكض

فصلًاهه علمی ـ پژوهشی بیولوژی کاربزدی

شکل  .3درخت فیلوژيتیک سویه هًتخب (استافیلوکوکوس اورئوس)
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ﺑحث و ﻧﺘیجهﮔیﺮی
با اىجه به نؼاعف ؿاػهاو بهضاكت جهايی ،كیىع بیساعیهای هًنقله اػ غظا ،یکهی اػ هلهکالت اغظیههای جههاو
اؿت .بارنغیهایی ره صع كیىع بیساعیهای ياكهی اػ ههىاص غهظایی صسایهت صاعيهض ،رلهی فهغمهها ،اكغكهیارلی و
استافیلوکوکوس اورئوس هـنًض .بغ اؿاؽ آهاع هغرؼ رًنغ ،بیساعیها( )CDCایى بارنغیها ؿااليه به بـهنغی كهضو
 2222يیغ و هغگ  62آهغیکایی هًجغ هیكىيض( .)19هـسىهیت غظایی با اؿنافیلىرىرىؽ اوعئىؽ به ػلت وجىص
ؿى یههای اينغواىرـی يیل ،صع غظا و هضن آو ایجاص هیكىص و سـاعتهای اقنواصی قابت هالدظههای عا هىجهب
هینغصص( .)22ایى بارنغی به ػلت ؿهىیت عكض صع كغایظ هشنلف ،اػ غظاهای هنًىػی ،اػن اػ كیغ و فغاوعصههای
یبًی ،نىكت و فغاوعصههای نىكنی و به سوىم غظاهایی رهه يیاػهًهض صؿهنکاعیهای عهىاليی هیباكهًض ،قابهت
جضاكضو اؿت( .)21اهغوػه افؼایق هقاوهت به آينیبیىای ها ،يىػی هؼضهت جههايی اؿهت رهه بهغ اثهغ هوهغف
بیعویه و عوػافؼوو صاعوها بىصه و رلىع ها هن اػ ایى قاػضه هـنثًا يیـت .بارنغیها بهه عادنهی هیاىايًهض ژوههای
هقاوهنی عا ره بغ عوی ػًاهغ هنذغك ژينیکی (پالؿسیضها ،اغايـفىػووها و ایًنگغووها) قغاع صاعيض ،اػ ی بهارنغی
به بارنغی صیگغ اينقا ،صهًض .یظا ایى ادنسا ،وجىص صاعص ره هىاص غظایی ،اػ جسله فـت فىصها با اىجه به هوغف باال
صع بیى آداص جاهؼه بنىايًض صع اينقا ،هقاوهتهای صاعویی يقق ههسی صاكنه باكًض (.)22

9

صع ایى اذقی  ?: ،يسىيه اػ هىاصغظایی (هسبغنغ صؿت ؿاػ ،فالفت ،ؿسبىؿه ؿیب ػهیًی ،ؿسبىؿهه پینؼایهی،
اىؿظ آػهىوهای هیکغوبیىیىژی و هىیکىیی ،اػ يظغ وجىص استافیلوکوکوس اورئتوس ههىعص بغعؿهی قهغاع نغفنًهض.
آیىصنی هىاص غظایی به استافیلوکوکوس اورئوس @ %و آیىصنی راعرًاو به ایى بهارنغی %;C/>> ،بهىص .صع اذقیه
داضغ ،بیقاغیى دـاؿیت به آينیبیىای رىاغیسىرـاػو ،،ؿینی ػورـین ،ؿیفغوفلىرـاؿیى به اغایهب ،%;::
 %C:و  %C:و بیقاغیى هقاوهت به آينیبیىای راياهایـیى ،ییًؼوییض ،آػینغوهایـیى به اغایهب  %=? ،%@:و
 %=:نؼاعف كض.
صع هغایؼه ااجبشق و هسکاعاو ،آیىصنی هیکغوبی ؿهاالصهای ایىیهه ؿهًنی و ههًؼنی كهغؿهناو كههغرغص بهه
بارنغی استافیلوکوکوس اورئوس هىعص بغعؿی قغاع نغفنًض .اػ  ?:يسىيه ؿاالص ایىیه ( =:يسىيه هًؼنی و  <:يسىيهه
ؿًنی) ،بغاؿاؽ آػهایقهای ايجام كضه ،آیىصنی ؿاالصهای ایىیه هًؼنی و ؿهًنی بهه اغایهب بهه استتافیلوکوکوس
اورئوس @> %و  %=>/Bنؼاعف كض ره ایى هقاصیغ صع هىعص استافیلوکوکوس اورئوس به عىع چلسگیغی اػ فغاوايی
به صؿت آهضه صع هغایؼۀ باالاغ داضغ هیباكض (=<).
دـیًی و هسکاعاو صع ؿا ،;=C= ،كیىع ؿى یههای اؿنافیلىرىرىؽ اوعئىؽ صع ايهىاع ههىاص غهظایی و ایگهىی
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رباب و ؿاالص هاراعويی) اػ فـت فىصیهای ؿیغجاو و هسچًیى @= يسىيۀ ؿىاب بیًی اػ راعرًاو آوها اهیه كهض و
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دـاؿیت آينیبیىایکی آوها عا صع كهغ هسضاو هىعص بغعؿی قغاع صاصيهض .صع هجسهىع ،اػ  ?;:يسىيهه ههىاص غهظایی
هشنلف >C ،ؿى یه ( )%C/@:اؿنافیلىرىرىؽ اوعئىؽ ایؼویه نغصیض .ؿى یهها به اغایب بیق اغیى هقاوههت آينهی
بیههىایکی عا بههه اعینغوهایـههیى و انغاؿههایکلیى ?; (;@ ،)%=:/جًناهایـههیى >; ( ،)%<B/?Aرلیًضاهایـههیى
=;(=? )%/ؿیفغوفلىرـاؿهههیى و عییهههاهفیى <;( ،)%<>/>Bاغیسنهههىپغین /ؿىییاهنارـهههاػو )%;>/<B( A ،و
ؿیىرـینیى= ( )%@/;:صاكنًض .كیىع استافیلوکوکوس اورئوس صع هغایؼه دـیًی و هسکهاعاو بها هغایؼهه دها غ
هنسىايی صاعص(><).
ػلیؼاصه و اهیًی صع ؿا ،;=C> ،به جضاؿاػی ؿىیههای استافیلوکوکوس اورئتوس اػ يسىيهههای ههىاص غهظایی و
بغعؿی هقاوهت آينیبیىایکی آوها پغصاسنًض .صع ایى اذقی  ;<:يسىيه ههىاص غهظایی هشنلهف (یبًیهات ،كهیغیًی،
نىكت سام و ؿبؼیجات) جسغآوعی و آػهىو دـاؿیت آينیبیىایکی به عوف صیـ نظاعی بغ اؿاؽ صؿنىعایؼست
 CLSIاجغا نغصیض .صع يهایت >: ،هىعص (= )%==/جضایهه استتافیلوکوکوس اورئتوس الهشین صاصه كهض .ينهایج
آينیبیىنغام يلاو هیصهض ره بیقاغیى دـاؿیت به آينیبیىای های ويکىهایـهیى ،ایکهىپاليیى و هنهی ؿهیلیى بهه
اغایب? %C: ،%Aو ? %Cهغبىط اؿت .هقاوهت به ییًؼوییهض ،آػینغوهایـهیى و هنهی ؿهیلیى بهه اغایهب ?<،%
11

<= %و ?= %بیق اػ ؿایغ آينیبیىای های هىعص آػهایق بىص .فغاوايی استافیلوکوکوس اورئوس صع ایهى اذقیه اػ
هغایؼه داضغ بیقاغ بىص ره ایى صییت بهغ ایهاوت صع اؼهضاص يسىيهه ههىعص آػههایق و كهغایظ بهضاكهنی هکاوههای
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يسىيهنیغی هیباكض .صع هىعص اؿنافیلىرىرىؽ اوعئىؽ ،ػلت ادنسایی باالبىصو هیهؼاو آیهىصنی يسىيهههای غهظایی
هىعص آػهایق ایى اؿت ره ایى بارنغی صع هىاص غظایی سام ،عقیب سىبی بغای ؿایغ بارنغیها يیـت؛ ویی صع ههىاص
غظایی پشنه ره ؿایغ هیکغواعنايیؼمها اػ بیى هیعويض ،به عادنی عكض و آیىصنی ایجاص هیرًض (?<).
 Aycicekو هسکاعاو ،هیهؼاو آیهىصنی غهظاها و ؿهاالصهای آههاصه هوهغف بهه اؿهنافیلىرىرىؽ اوعئهىؽ عا صع
عؿنىعاوهای هغارؼ يظاهیكهغ آيکاعا صع اغریه هىعص بغعؿی قغاع صاصيض و  512يسىيه كاهت ايىاع ؿاالص ،پینؼا و ايهىاع
غظاهای نىكنی عا ره به هىعت ؿًنی اهیه هیكهىيض ،آػههایق رغصيهض 48 .يسىيهه (> )%C/بهه اؿهنافیلىرىرىؽ
اوعئىؽ رىآنىالػهثبت آیىصه بىصيض و صع ؿاالصها (ؿاالص عوؿی و ؿاالص ؿبؼ یجات) و يىػی غظای نىكنی (به يهام
هیت با )،ره صع اهیه آوها بیقاغ اػ صؿت اؿنیاصه هیكىص ،آیىصنی به اؿنافیلىرىرىؽ اوعئىؽ به عهىع هؼًهاصاعی
ا
اػ ؿایغ يسىيهها بیقاغ بىص .ایى هىضىع ادنساال هیاىايض ياكی اػ ػضم عػایهت بهضاكهت فهغصی اىؿهظ راعرًهاو،
آیىصنی هىاص اوییه هوغفی یا آیىصنی ثايى یه باكض .به ػًىاو هثا ،عب بغعؿی ايجام كضه ،بـیاعی اػ راعرًاو كهاغت
صع هًایغ غظایی و عؿنىعاوها صاعای آیىصنی بارنغیایی هـنًض(@<).
هغایؼه Loeto

و هسکهاعاو ههىعص فغاوايهی هقاوههتههای آينهیبیهىایکی و اينغواىرـهی يیکی استتافیلوکوکوس
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اورئوسهای جضا كضه اػ قـستهای هشنلف بضو افغاصی ره به يذىی صع اهیه ههىاص غهظایی يقهق صاكهنًض؛ يلهاو
هیصهض ره اػ هجسىع  <::فغص هىعص آػهایق ?;; (? )%?A/يیغ داهت بارنغی استافیلوکوکوس اورئوس بىصيض ره
اػ > <:يسىيه استافیلوکوکوس اورئوس )%=:/C( @= ،يسىيه اػ صؿت )%>>/@( C; ،يسىيه اػ دیهغه بیًهی و ?:
(? )%<>/يسىيه اػ هىعت جضا كض ره => (;< )%يسىيه اينغواىرـی يی بىصيض .صع هغایؼۀ داضغ اًها اػ دیهغۀ
بیًی يسىيهنیغی به ػست آهض و هسچًیى فغاوايی ؿىیههای جضا كضه اػ بیًهی اػ هغایؼهه  Loetoو هسکهاعاو بـهیاع
رسنغ هیباكض).(<A
صع ؿا ;CCC ،صع هغایؼهای ره به هًظىع اؼییى ؿغخ آیىصنی بارنغیایی صع صؿت ػغضه رًًضناو ههىاص غهظایی
ی آكفؼسايه بیساعؿناو يظاهی هىعت پظیغفت؛ صع هجسىع ;B: ،يسىيه اػ صؿت و صؿنکق راعرًاو صع عى ،آهاصه
ؿاػی هىاص غظایی جسغ آوعی كض ره اػ ایى اؼضاص ;@ ،بهارنغی هشنلهف جضاؿهاػی نغصیهض رهه كهایغاغیى آوهها
استافیلوکوکوس اورئوس ( )%A:بىص ).(<B
صع ؿا Van ،<::A ،و  ،Leusبا اجؼیه و اذلیت هیکغواعنايیـنهای كاسن(اكغكیارلی و استتافیلوکوکوس
اورئوس) صع صؿت و پیقبًض ػغضهرًًضناو هىاص غظایی يلاو صاصيض ره فغاوايی رلی فغمها صع صؿت هنوضیاو هىاص
غظایی  %>:و صع پیقبًض آوها @< %بىص .ػضم عػایت بهضاكت و ػضم آهىػف ههذیخ راعرًهاو بشهق عهبز و
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هسچًیى اساؽ با ابؼاع آیىصه عبز هیاىايض ػاهت ایى آیىصنی باكض .قغابت فغاوايهی ایهى بارنغیهها بهیى يسىيهههای
اذت هغایؼه اػ اصوات عبز و راعرًاو ،وجىص ایى اعاباط ادنسایی عا اقىیت هیرًض).(<C
اؿنافیلىرىرىؽ اوعئىؽ عا ; %<</نؼاعف رغصيض .ایاوت صع دجن يسىيه ،هىقؼیت جغغافیایی ،ؿهغخ بهضاكهنی و
هسچًیى ژينی افغاص صع اؿنؼضاص به رلىيیؼاؿیىو ،اػ جسله ػىاهلی هـنًض ره هیاىايًض فغاوايی ياقلیى بیًی عا اذهت
اأثیغ قغاع صهًض).(=:
صع هغایؼه عؿىیی و هسکاعاو صع ؿا ،;=C> ،به هًظىع بغعؿی وضؼیت آیىصنی راعرًاو ،اصوات و هىاص غهظایی
بشق عبز <<: ،يسىيه جسغ آوعی نغصیض )%?:( =C .جضایه استافیلوکوکوس اورئوس اػ يسىيههای راعرًاو <@ ،
(; )%>B/جضایه اػ اصوات عبز و ;< (?<)%جضایه اػ هىاص غظایی جضا كض)=;(.
هىضىع هلنغك صع بیى اسام ایهى اذقیقهات ،نـهنغصنی ػیهاص ؿهىیههای استتافیلوکوکوس اورئتوس هقهاوم بهه
آينیبیىای صع صيیا هیباكض .بًابغایى ،الشین ؿغیغ و به هىقغ جضایههای هقاوم ،به هًظىع جلهىنیغی اػ نـهنغف
هقاوهت اهغی ضغوعی به يظغ هیعؿض .با اىجه به ایىره غظاهای ؿغص صع ایغاو با صسایت صؿت اهیه ههیكهىص و اػ
عغف صیگغ به صییت باال بىصو ادنسا ،آیىصنی يیغوی ايـايی ،اينقا ،بارنغیها به هوهغف رًًهضناو بـهیاع هذنسهت
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 Rallو هسکاعاو صع بغػیت ،با بغعؿی ؿىابهای بیًی  @Bيیغ اػ اهیهه رًًهضناو ههىاص غهظایی ،هیهؼاو دهاهالو
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اؿت .بًابغایى ،هوغف ایى يىع هىاص غظایی آهاصه عا بایض به دضاقت عؿايض .اؿنیاصه هضاوم راعنغاو اػ صؿنکق بهغای
عىاليی هضت صع كغایظ ػضم عػایت بهضاكت كشوی اىؿظ راعنغاو؛ هسکى اؿت آثاع هؼکىؽ صاكنه باكض .انغ
چه اؿنیاصه اػ صؿنکق ااثیغ قابت اىجهی بغ راهق اينقا ،هنقابت صاعص؛ صؿنکق يـهبت بهه بؼضهی اػ بهارنغیهها
يیىطپظیغ اؿت .بغ اؿاؽ ينیجۀ اذقی داضغ هیاىاو نیت ،اػ آوجا ره هغادت اهیه و اىییض هسبغنهغ صؿهتؿهاػ،
فالفت ،ؿسبىؿه ،رباب و ؿاالص هاراعويی صع ایغاو به هىعت صؿنی اؿت ،ادنسا ،آیىصنی ههىاص غهظایی اػ عغیه
ا
يیغوهای ايـايی و اينقا ،ؿىیههای هقاوم به افغاص صیگغ راهال وجىص صاعص .یظا آهىػف بهضاكت كشوی و هذیظ به
هًظىع راهق هیؼاو استافیلوکوکوس اورئوس صع افغاصی ره صع اهیه غظا يقهق صاعيهض ،اػ اهسیهت بهاالیی بغسهىعصاع
اؿت.
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Abstract
Background: Fast and cold foods, due to their high diversity, availability, lack of
cooking time and due to these foods are not very processed and may be in contact with
hand of restaurant workers at the time of preparation, the microbial risks of consumers
from this Products have increased.
Material and Methods: In this research, 50 samples of food products (handmade
hamburger, falafel, potato sambosa, pizza sombosa, kebab, pasta salad) from 10 fast
food stores in Sirjan city in a three month period from the beginning of July to the end
of September 2017 were collected. Also, 36 samples were collected from their
employees and analyzed by microbiological and molecular tests for the presence of
Staphylococcus aureus.
17

Results: Food contamination with Staphylococcus aureus was 6% and contamination of
the staff was 19.44%. The highest susceptibility to Cotrimoxazole antibiotics (SXT),

8931  سهستاو/ شماره سوم/ دوره دهن

Zoxidium stiffness (COX), Ciprofloxacin (CP) was 100, 90, 90% respectively, and the
highest resistance to antibiotics were kanamycin (K), linzoleide (LINEZ), azithromycin
(AZI) 60, 35, 30% respectively were reported.
Conclusion: Based on the results of this research, it can be said that since the stages of
preparing handmade hamburger, falafel, potato sambosa, pizza sombosa, kebab, pasta
salad in Iran are manually, there is a complete risk of food contamination through
human resources. Therefore, personal and environmental health education in order to
reduce the rate of Staphylococcus aureus in people involved in the preparation of food
is very important.
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