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چكيده
هاي غذايي و يا ترين عوامل ميکروبي در بروز مسموميتاشرشيا کلي، استافيلوکوکوس اورئوس، ليستريا منوسيتوژنز و سالمونالها از مهم:پيش زمينه و هدف

.قرار گرفته استمورد بررسي ها هاي سنتي به اين باکترياين مطالعه ميزان آلودگي کرهدر. هاي گوارشي هستندعفونت
طور تصادفي جمع آوري هنمونه کره سنتي گاو و گاوميش از مراکز مختلف توزيع اين محصول در سطح شهر اروميه ب١٢٠در اين بررسي تعداد : هامواد و روش

. هاي نامبرده مورد مطالعه قرار گرفتشده و از نظر آلودگي ميکروبي با باکتري
از . استافيلوکوکوس اورئوس يافت شد) درصد٣٠(نمونه ١٨اشرشياکلي جدا گرديد و در ) درصد١٠(نمونهششکره گاو از نمونه ٦٠از مجموع :هايافته

يک از هيچ. استافيلوکوکوس اورئوس جدا شد) درصد٦/٤١(نمونه٢٥آلوده به اشرشياکلي بوده و از ) درصد٦/٦(نمونهچهارنمونه کره گاوميش نيز ٦٠مجموع 
. هاي سنتي گاو و گاوميش مشاهده نشدداري از نظر ميزان آلودگي بين کرهيگونه اختالف معنهيچ. هاي تحت بررسي سالمونال و ليستريا جدا نشداز نمونه

).<٠٥/٠p(همچنين ميزان آلودگي در فصول مختلف سال تفاوت محسوسي نداشت
.شودمر بهداشت در مراحل مختلف توليد تا توزيع اين محصول احساس مي، ضرورت توجه بر اموجودبا توجه به آلودگي :گيرينتيجهبحث و 

سالمونالاشرشيا کلي، استافيلوکوکوس اورئوس،  ليستريا منوسيتوژنز،:هاواژهکليد

١٣٨٨پاييز، ١٥٧-١٦٥ص، سومفصلنامه دانشکده پرستاري و مامايي اروميه، دوره هفتم، شماره 

٠٤٤١٢٧٨٠٨٠٣: درماني اروميه، تلفن-دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتيدانشکده پزشکي، :آدرس مکاتبه

Email: n_jazani@yahoo.com

درماني اروميه-، دانشکده بهداشت وپيراپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتياستاديار، گروه بهداشت١
مربي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ملكان٢
اروميهدانشجوي دكتري عمومي دامپزشكي دانشگاه٣
دانشجوي دكتري عمومي دامپزشكي دانشگاه اروميه٤
)سنده مسئولينو(درماني اروميه-تيک، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتيژنايمني شناسي واستاديار، گروه ميکروب شناسي،٥

6 churning

مقدمه

خامه و جـدا کـردن   ۶است که از زدنيلبنيهااز فراوردهيکيکره 

و A ،B ،Eيهانيتاميوين محصول دارايا. )۱(ديآيآن بدست ميچرب

.)۲(برخوردار استييباالياهين از ارزش تغذيتوکوفرول بوده و بنابرا

از مـواد  يناشـ يکروبـ يميهـا يماريدر طول دهه گذشته وقوع ب

يدر حـال توسـعه بلکـه در کشـورها    ينه تنها در کشورهاييغذا

اسـت کـه در   ين در حـال يـ ا. ش اسـت يز رو به افزايافته نيتوسعه 

ماران مبتال، وقوع يخود به خود اکثر بيل بهبودياغلب موارد به دل
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ن يـي و لـذا تع شـود يگزارش نمـ ييغذايهاتيها و مسمومعفونت

ر و يشـ . )۳،۴(باشـد ير نمـ يزان ابـتال امکـان پـذ   يـ ق از ميآمار دق

باشـند و امکـان   يمـ يمغـذ يآن از جمله کره، مـواد يهاوردهآفر

از ياريبسـ ءن منشـا يبنـابرا . اد اسـت يها زدر آنيکروبيميآلودگ

.)۵(هستندياهيمهم تغذيهايماريب

از مـواد  يناشـ يهايماريبيکروبين عامل ميترها مهميباکتر

سه با يدر مقاهاسميکروارگانين ميبه ايآلودگ. )۳(باشنديمييغذا

ــودگ ــروز يتــرنقــش مهــميکــيزيو فييايميشــيهــايآل را در ب

يراتييتغن عوامل معموالًيرا ايز. کنديفا مياييغذايهاتيمسموم

، يا کلياشرش. )۶(کننديجاد نمياييرا در رنگ، بو و طعم مواد غذا

توژنز و ســالمونالها از يا منوســيســتريلوکوکوس اورئــوس، لياســتاف

ا يـ و ييغـذا يهـا تيدر بـروز مسـموم  يکروبـ ين عوامل ميترمهم

را بـه  يتواننـد بهداشـت عمـوم   يهستند و مـ يگوارشيهاعفونت

.اندازنديمخاطره ب

عامـل مهـم اسـهال و    يارودهيزايماريبيباکتريا کلياشرش

با فقـر  يهادر حال توسعه و مکانيهادر کشورياختالالت گوارش

روده بـزرگ  يعـ يجـزو فلـور طب  يترن بـاک يـ ا. )۳(استيبهداشت

سـم در مـواد   يکروارگانين ميلذا وجود ا. باشديگرم موانات خونيح

۲۰۰۲در سـال  .)۷(اسـت يمـدفوع ينشان دهنده آلودگييغذا

Soomroي هــاو همکــارانش در پاکســتان ميــزان آلــودگي نمونــه

.)۸(کردنددرصد گزارش ۶۶/۵۱را E.coliشيرخام با 

گرم مثبت و بدون اسپور يک باکترياورئوس لوکوکوسياستاف

ن يلوکوکوس اورئـوس انتروتوکسـ  ياسـتاف يهاهياز سويبرخ. است

ت در انسان استيجاد کننده گاستروآنتريکنند که عامل ايد ميتول

ت ياز سـه عامـل مهـم مسـمو    يکـ يسـم  يکروارگانين ميا. )۱۱-۹(

ود عـت موجـ  يدر طبياطـور گسـترده  هدر جهان است که بييغذا

در حفرات ين باکتريافراد سالم، ناقل ادرصد۵۰ش از يباشد و بيم

يهـا وردهآدر فريطور کلهب. )۹(، ناخن و پوست خود هستندينيب

ـ يـ داشته و يوانيحءکه منشاييغذا يم بـا اعضـا  يطـور مسـتق  ها ب

لوکوکوس اورئوس بـاال  يسر و کار دارند احتمال وجود استافيانسان

.)۱۲(است

بـه  ياريـ اختيک نوع انگل داخل سـلول يتوژنز يا منوسيستريل

ار مقاوم در صـنعت مـواد   يک پاتوژن بسيعنوان رود که بهيشمار م

قـادر بـه   يسـم تـا حـدود   يکروارگانين ميرا ايز. مطرح استييغذا

ز قادر به يخچال نييون بوده و در دمايزاسيپاستوريتحمل دماها

خصوص در افـراد فاقـد   بهوا در انسان يستريل. )۱۰،۱۱(ر استيتکث

ي، سـپت يجـاد اخـتالالت گوارشـ   يتواند باعث ايميمنيت ايصالح

.)۳(ن گردديا سقط جنيت و ي، مننژيسم

ا يستريليهاگونهيهمکارانش فراوانو۱۹۹۰Massaسال در

درصـد ۵ودرصـد ۶/۱ب يـ ترتکره را بـه ر تازه ويپنيهانمونهدر

ر خـام  يا از شـ يسـتر يليبـاکتر زايچ مورديهيگزارش نمودند ول

.)۱۳(نشد يجداساز

ز از عوامـل بـروز   يـ مختلـف سـالمونال ن  يهـا رگونهيزوهاگونه

ن يـ باشـند کـه ا  يدر انسـان مـ  يمنتقله از راه گوارشـ يهايماريب

در يو لبنـ يگوشـت يهاوردهآق مصرف فرياز طرها عمدتاًيماريب

بـه چهـار   ين باکتريا ابيعفونت انسان. )۱۴(شونديجاد ميانسان ا

د، يـ فوئيت حامـل بـدون عالمـت، تـب ت    يشـامل وضـع  يشکل اصل

.)۷(کنديبروز ميسميو سپتييت غذايمسموم

Crum-Cianflone  ــال ــاران در ســ ــور ۲۰۰۸و همکــ وفــ

ميليـون مـورد ابـتالء در    ۴/۱ي غذايي سالموناليي را هامسموميت

ن منابع حاوي ايـن  تريعنوان يکي ازمهمسال ذکرکردند و از کره به

مـوردگزارش شـده از   ۶۰۰باکتري نام بردندکه حداقل باعث بـروز  

.)۱۵(اپيدمي مسموميت غذايي سالموناليي شده است 

مـذکور در  يهـا سـم يکروارگانيع ميوسـ يبا توجه به پراکنـدگ 

بـه مصـرف   ييايـ ن عوامـل باکتر يـ ط، همـواره خطـر انتقـال ا   يمح

گزارشـات  . وجـود دارد ييات غذيکنندگان و بروز عفونت و مسموم
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از يناشــييغــذايهــاتيهــا و مســموميمــارياز بــروز بيمتعـدد 

در نقـاط مختلـف جهـان وجـود     غذاييمواد يکروبيميهايآلودگ

در اثـر مصـرف   يريگک همهيدر فنالند ۱۹۹۹مثال در سال . دارد

توژنز اتفاق افتاد که منجر به مرگ يا منوسيستريآلوده به ليهاکره

ـ . )۱۶(ديگردنفرشش ۱۰،سيدر سـو ۲۰۰۵ن در سـال  يهمچن

ر آلـوده بـه   يـ پنوز در انسان به دنبال مصـرف کـره و  يستريمورد ل

يوع عفونت ناشيک مورد شيز ين. )۱۷(توژنز رخ داديمنوسايستريل

يان مصرف کننـدگان بسـتن  يمن دريمولد وروتوکسياکلياز اشرش

ک يرعه در کشور بلژک مزيدر۲۰۰۷در سال ين باکتريآلوده به ا

د مبتال شده و يدنبال آن هفت کودک به اسهال شدهداد که بيرو

ک گشـتند يـ ک اورميـ تيپنج نفر ازکودکان مبتال به سـندرم همول 

)۱۸(.

و همکارانش در يک مقالـه مـروري   ۲۰۰۹Wilhelmدر سال 

ي منتقله از راه غذا را در محصوالت لبني در هاميزان شيوع باکتري

هاي اخير چاپ تي که به زبان انگليسي يا فرانسه در سالکليه مقاال

ايي که توسط مطالعه۳۲در ميان . شده بود بررسي و گزارش کردند

مقالـه  ۱۷اين محققـان بـراي آنـاليز مناسـب تشـخيص داده شـد       

در اکثر . جداسازي باکتري از محصوالت لبني را گزارش کرده بودند

محصـوالت لبنـي شـامل    ي جداسـازي شـده از  هـا مقاالت باکتري

ي کامپيلوباکتر، اشريشيا کلي، سـالمونال و اسـتافيلوکوکوس   هاگونه

.)۱۹(ارئوس بودند 

، يا کلـ يبـه  اشرشـ  يزان آلودگيمين مطالعه بررسيهدف از ا

توژنز و ســالمونال در يا منوســيســتريلوکوکوس اورئــوس،  لياســتاف

.ه بوديعرضه شده در شهر اروميسنتيهاکره

هاروشومواد 

-ي فيک مطالعـه توصـ  يـ يدر طـ ن طـرح، يايمنظور اجرابه

۱۳۸۶ت اسفند ماه ين ماه لغايسال از فروردکيمدت يطيمقطع

يز کـره سـنت  يـ نمونه ن۶۰گاو و تعداد ينمونه کره سنت۶۰تعداد 

ن فراورده در سطح شهر يع ايد و توزيش از مراکز مختلف توليگاوم

ــاروم ــي ــادف هه ب ــور تص ــتهيط ــگردهي ــه،  . دي ــار مراجع ــر ب در ه

ل قـرار  يبار مصرف اسـتر کيه و در ظروف يگرم کره ته۱۵۰-۱۰۰

سـاعت بـه   شـش تـر از  خ و در کـم يـ ها در کنار نمونه. شديداده م

شگاه در يها در آزمانمونه. شدنديمنتقل ميولوژيکروبيشگاه ميآزما

ساعت ۲۴تر از مربوطه در کميهاشيخچال قرار داده شده و آزماي

ها طبق روش اسـتاندارد  ابتدا نمونه. رفتيپذيها انجام مآنيبر رو

يهـا شيسـپس آزمـا  . )۲۰(شـدند ينمونـه، آمـاده مـ   يآماده ساز

لوکوکوس ي، اسـتاف ياکلياشرشـ يبـاکتر يمختلف جهـت جسـتجو  

ه يـ کل. رفتيپذيتوژنز و سالمونال صورت ميا منوسيسترياورئوس، ل

موسسـه  يهـا ق دسـتورالعمل صورت گرفتـه بـر طبـ   يهاشيآزما

. گرفتيها انجام منمونهيران بر رويايقات صنعتياستاندارد و تحق

هاي استافيلوكوكوس اورئـوس و سـالمونال   جهت جستجوي باكتري

کننـده  يغنـ يهـا ط کشـت يهـا در محـ  نمونـه سـازي پس از غني

كشـت داده  Fهـاي بردپـاركر و سـلنيت    ترتيب بـر روي محـيط  به

منظور جداسازي باكتري ليستريا منوسيتوژنز، پـس از  به. ندشديم

آگـار خونـدار و ليسـتريا    يهـا ط کشـت يدر سرما از محيسازيغن

ن براي تشخيص و جداسـازي  يهمچن. شديسلكتيو آگار استفاده م

و برليانت گـرين آگـار   ECهايي چون اشرشيا كلي از محيط کشت

ز يـ رشد کرده نيهايص کلونيد تشخييجهت تا. گرديدياستفاده م

.)۲۱-۲۴(مورد استفاده قرارگرفتاستانداردييايميوشيبيهاتست

ماننـد يـك متغيـر دو    هـا كه وضـعيت آلـودگي کـره   يياز آنجا

ي کـره از نظـر   هـا كـه نمونـه  يكند به اين معنـ يماي رفتار جمله

گيرنـد و بـراي   يمـ آلودگي در يکي از دو گروه سالم و آلـوده قـرار   

اي اندازه نمونه تصـادفي از رابطـه زيـر بدسـت     لهمتغيرهاي دو جم

n = (Z2pq) /d2:آيديم

:كه در آن

= nتعداد نمونه

= Z اندازه منحنيZ درصد۹۵با سطح اطمينان
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= pي کره آلودههانسبت نمونه

= qي کره سالمهانسبت نمونه

=  d     ايـن  مقدار دقت پيش بينـي شـده در مطالعـه كـه بـراي

.تعيين شده استدرصد ۱۰بررسي 

درصد۲۰ي مشابه حدود هامقادير شيوع آلودگي طبق بررسي

مـورد بـرآورد   ۶۰پيش بيني شد لذا حجم نمونه بـراي هـر گـروه    

ط آب يک فصل و با توجه به شرايج حاصل براساس تفکينتا.گرديد

در يکروبـ يمين آلـودگ يت ايوضعير آن بر چگونگيو تاثييو هوا

ن يبـ يسـه آمـار  يو مقايبررسـ يتنهادر . دشارائه يسنتيهاکره

ز در فصول مختلف با يش و نيگاو و گاوميهادر کرهيزان آلودگيم

اسـکوئر انجـام   يو آزمون کا۵/۱۱spssياستفاده از نرم افزار آمار

.شديدار تلقيمعن>۰۵/۰pمقدار . رفتيپذ

هايافته

) درصــد۱۰(نمونــهشـش نمونــه کـره گــاو از  ۶۰از مجمـوع  

لوکوکوس ياستاف) درصد۳۰(نمونه ۱۸د و در يجدا گردياکليرشاش

چهـار ز يـ ش نينمونـه کـره گـاوم   ۶۰از مجموع . افت شدياورئوس 

۶/۴۱(نمونـه ۲۵بوده و از ياکليآلوده به اشرش) درصد۶/۶(نمونه

ک از يـ چياز هـ . لوکوکوس اورئوس جـدا شـد  ياستافيباکتر) درصد

. ا جدا نشديستريونال و لسالميهايموجود باکتريهانمونه

ش در فصـول  يگـاو و گـاوم  يهـا آلـوده کـره  يهاتعداد نمونه

ج ينتـا . نشـان داده شـده اسـت   ۲و ۱ب در جداول يترتمختلف به

ل اطالعات بدست آمده بـا اسـتفاده از نـرم    يه و تحليحاصل از تجز

از نظر يداريگونه اختالف معنچياز آن بود که هيحاکيافزار آمار

ـ . ش وجود نـدارد يگاو و گاوميهان کرهيبين آلودگزايم ن يهمچن

در فصـول مختلـف سـال در    يزان آلـودگ يـ در ميتفاوت محسوس

).<۰۵/۰p(ش مشاهده نشديکره گاو و گاوميهانمونه

ي ميکروبي در فصول مختلف سالهاي گاوي بر حسب آلودگيهاتعداد موارد غيراستاندارد کره):۱(جدول شماره 

لوکوکوسياستافيا کلياشرشيباکتر

اورئوس

سالمونالتوژنزيمنوسا  يستريل

فصل

شاخص مجاز

۰=

درهرگرم

۰=

درهرگرم

۰=

درهرگرم

۰=

درهرگرم

۱۵۱۵۱۵۱۵تعداد نمونهبهار

%)۰(۰%)۰(۰%)۶/۴۶(۷%)۶/۶(۱موارد آلوده

۱۵۱۵۱۵۱۵تعداد نمونهتابستان

%)۰(۰%)۰(۰%)۳/۱۳(۲%)۳/۱۳(۲موارد آلوده

۱۵۱۵۱۵۱۵تعداد نمونهزييپا

%)۰(۰%)۰(۰%)۳/۳۳(۵%)۶/۶(۱موارد آلوده

۱۵۱۵۱۵۱۵تعداد نمونهزمستان

%)۰(۰%)۰(۰%)۶/۲۶(۴%)۳/۱۳(۲موارد آلوده

۶۰۶۰۶۰۶۰تعداد نمونهکل

%)۰(۰%)۰(۰%)۳۰(۱۸%)۱۰(۶موارد آلوده
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در فصول مختلف ساليکروبيميهايش بر حسب آلودگيگاوميهاراستاندارد کرهيتعداد موارد غ:)۲(جدول شماره 

استافيلوکوکوساشرشيا کليباکتري

اورئوس

ليستريا  

منوسيتوژنز

سالمونال

فصل                        

شاخص مجاز

۰=

درهرگرم

۰=

رمدرهرگ

۰=

درهرگرم

۰=

درهرگرم

۱۵۱۵۱۵۱۵تعداد نمونهبهار 

%)۰(۰%)۰(۰%)۴۰(۶%)۰(۰موارد آلوده

۱۵۱۵۱۵۱۵تعداد نمونهتابستان

%)۰(۰%)۰(۰%)۶۰(۹%)۶/۶(۱موارد آلوده

۱۵۱۵۱۵۱۵تعداد نمونهپاييز

%)۰(۰%)۰(۰%)۶/۲۶(۴%)۶/۶(۱موارد آلوده

۱۵۱۵۱۵۱۵نمونهتعدادزمستان

%)۰(۰%)۰(۰%)۴۰(۶%)۳/۱۳(۲موارد آلوده

۶۰۶۰۶۰۶۰تعداد نمونهکل

%)۰(۰%)۰(۰%)۶/۴۱(۲۵%)۶/۶(۴موارد آلوده

و نتيجه گيريبحث

يط مناسبيمحيمغذيريشيهاوردهآاز فريکيعنوان کره به

ن عوامـل  يمختلف و انتقال ايهاسميکروارگانيميجهت رشد و بقا

ز همه روزه يران نيدر کشور ما ا. به مصرف کنندگان استيکروبيم

آلـوده  يياز مصرف مواد غذايت ناشياز گاستروآنتريموارد متعدد

هـا  کنند کـه اکثـر آن  يمو مراکز اورژانس مراجعه هامارستانيبه ب

يد و آماده سـاز يبه هنگام توليت اصول بهداشتياز عدم رعايناش

ط نـامطلوب تـا هنگـام مصـرف     يدر شـرا يا نگهـدار يـ ييمواد غذا

يهـا وردهآمصرف فرهاتين مسمومياز جمله علل ا. )۲۵(باشديم

ها در جامعه توجـه  آنيآلوده است که با توجه به مصرف بااليلبن

. باشديمت يها حائز اهمآنيت بهداشتيفيبه ک

زان يـ نشـان داده شـده اسـت م   ۲و۱طور که در جـداول  همان

ش بــر حســب يگــاو و گــاوميکــره ســنتيهــادر نمونــهيآلــودگ

ـ . ش مشابه بودنـد يبمختلف کم وييايباکتريهاشاخص ن يهمچن

بـر  يزان آلـودگ يـ نشان داده است که اخـتالف م ين بررسيج اينتا

دار نبـوده  يدر فصول مختلف سال معنهاک از نشانگريچيحسب ه

يخـوان ن هـم امحققـ از يج بدست آمده توسط برخياست که با نتا

انجـام شـده در سـال    يک بررسيين طيبا وجود ا. )۲۶،۲۵(دارد

يهـا لوکوکوس اورئوس در ماهير به استافيپنيزان آلودگيم۱۹۹۷

کـه در فرانسـه   يگرين در مطالعه ديهمچن. )۲۷(تر بودعيگرم شا

ا يسـتر يرخام بـه ل يشيزان آلودگيرفت ميانجام پذ۲۰۰۳در سال 

ر يشـتر از سـا  يبيداريطـور معنـ  هفصل زمستان بـ توژنز دريمنوس

.)۲۸(فصول بوده است

ــال در  ــت ۲۰۰۸Karagozluســ ــارانش کيفيــ و همکــ

نمونه کره را در شهر مانيسا کشور ترکيه تحت ۴۵ميکروبيولوژيکي 

تـر از  طور متوسط حـاوي کـم  بررسي قرار دادند و نشان دادندکه به

ايـن  . گـرم از کـره اسـت   ۱/۰عدد اشرشياکلي در هر ۱۵/۳تا ۱/۰

بـاکتري سـالمونال را   هـا محققان فقط توانسـتند از يکـي از نمونـه   

هـا يـک از نمونـه  استافيلوکوکوس ارئوس از هيچ. جداسازي نمايند

يي که در شهر هااين محققان نتيجه گرفتندکه کره. جداسازي نشد

شــود آلـودگي بــااليي از نظـر حضــور   يمـ مانيسـا در بـازار عرضــه   

در مقايسه نتايج بدست آمـده در  .)۲۹(ي کلي فرم دارد هاريباکت
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توان نتيجه گرفت يمبررسي حاضر با نتايج حاصل از اين محققان، 

ي کـره بـا اشرشـيا کلـي     هـا که در مطالعه ما ميزان آلودگي نمونـه 

.تر ولي با استافيلوکوکوس ارئوس بيشتر بوده استوسالمونال کم

ي منتقلـه از  هـا وامل مهم بيماريليستريا منوسيتوژنز يکي ازع

وانـد آلودهبسياري از غذاها با اين باکتري . حيوانات به انسان است

گزارش درصد۱-۷۰ن يمختلف بياز غذاهايباکتريابيزان بازيم

محصوالت ،ريجات خام، شيژه در سبزيوبهين باکترياشده است و

حضورشتريبه مقدار بگوشت قرمز، گوشت پرندگان وي، ماهيلبن

. دارد

در سال هايماريکه توسط مرکزکنترل بيمطالعه اساسدودر

در ۴/۷يماريانه بيسالانجام گرفته است، بروز۱۹۸۶و ۸۲-۱۹۸۰

يت گزارش شـده اسـت کـه بـه معنـ     ياز جمعون نفريليک ميهر

کا است کـه  يآمرکشوردريماريبه ب۱۸۵۰ش از يانه بيساليابتال

از . شـود يمانه ير ساليممرگ ومورد۴۲۵ش از يمنجر به بحدوداً

مـواد ا دريسـتر يبـه حضـور ل  ييع غـذا يبه بعدکه صنا۱۹۹۳سال 

نشـان  يشـتر يکا توجه بيآمرکشورغذاها درحذف آن ازوييغذا

ون نفرکـاهش  يليک ميمورد در ۴/۴به يماريانه بيدادند، بروز سال

مبـتال  يمـار يبه بفرن۱۰۹۲انه حدوداًيکه سالين معنيافت، به اي

يهادر سال. رنديميموز يسترياثر ابتالء به لدر۲۴۸حدودشده و

از ييدنبال مصرف غـذاها بهوزيستريلازيمتعدديهايدمياپرياخ

ن يـ گـزارش شـده اسـت کـه ا    ....ر تازه، کـره و يرخام، پنيل شيقب

ل يـ از قبينيد بـال يجـاد عـوارض شـد   يبـه ا منجـر گاهـاً هايدمياپ

.)۳۰(ماران شده استيبت دريومننژيميترباک

رخام و يشــيزان آلـودگ يـ م۲۰۰۶در ســال ٢و پهلـوانالر ١گـون يآ

ن يـ در ا. انـد ه مـورد مطالعـه قـرار داده   يرا در ترکيمحصوالت لبن

يرخام و کـره آلـوده بـه بـاکتر    يشـ يهـا ک از نمونهيچيهيبررس

ن ير ايپنيهانمونهدرصد۳۵/۲توژنز نبودند؛ اما در يا منوسيستريل

نمونه کره ۳۲۹۹تعداد يگريديدر بررس. )۳۱(افت شدييباکتر

1 Aygun
2 Pehlivanlar

توژنز مـورد مطالعـه قـرار    يا منوسيستريبه ليزان آلودگياز لحاظ م

ــد ــن ميــدر ا. گرفتن ــد۴/۰(نمونــه ۱۴ان، ي آلــوده بــه  ) درص

ــد يکروارگانيم ــذکور بودن ــزارش  ســم م ــان گ ــن محقق ــابراين اي بن

، نتـايج  )۳۲(باشد يمره باليستريا پايين نمودندکه ميزان آلودگي ک

به دست آمده در مطالعه حاضر نيز تاييدکننده نتايج به دست آمده 

رلنـد  يکـه در ا يقـ يدر تحقبـه هرحـال  . توسط اين محققان اسـت 

ر يتوژنز در شيا منوسيستريبه ليزان آلودگيرفت ميانجام پذيشمال

اعـالم شـد  درصد۱و درصد۳/۱۵ب يترتزه بهير پاستوريخام و ش

رسد که آمار آلودگي اين قبيل محصوالت لبنـي  يمو به نظر )۳۳(

در سال ينانيمز.با ليستريا منوسيتوژنزدرمقايسه با کره باالتر باشد

از يکيتر که خامه ينيرينمونه ش۴۸يک طرح پژوهشيدر ۱۳۶۵

ن يـ ادرصـد ۹۶،قـرار داد يباشد را مـورد بررسـ  يمه آن يمواد اول

ک از يـ چيامـا از هـ  . بودنـد يفرميکليهايآلوده به باکترهانمونه

در يارزرگر در مطالعهيام. )۳۴(سالمونال جدا نشديباکترهانمونه

ــ ــال يش ــداد ۱۳۷۶راز در س ــ ۳۰تع ــه ش ــد از  ينمون ــل و بع ر قب

گـر  ياز ديو برخـ يا کليبه اشرشيون را از نظر آلودگيزاسيپاستور

زان يـ م. قـرار داد يمورد بررسييذات غيعامل مسموميهايباکتر

۳/۷۲ب يـ زه بـه ترت ير خام و پاسـتور يدر شياکليبه اشرشيآلودگ

يهاا فراوردهيتاليدر ايک بررسيدر . )۳۵(بوددرصد۳۰و درصد

لوکوکوس يبه اسـتاف يزان آلودگين مييمنظور تعبهيو گوشتيلبن

۲۰۹، نمونـه ۱۶۳۴از مجمـوع  . اورئوس مورد مطالعه واقـع شـدند  

متاسفانه آمار . )۳۶(بودندين باکتريآلوده به ا) درصد۸/۱۲(نمونه

ي سـنتي در  هـا خاصي در رابطه با ميزان آلـودگي باکتريـايي کـره   

.باشديممناطق مختلف ايران دردسترس ن

تـا  ۴نيدر سطوح و ظروف آلوده و لکه دار بهاسميکروارگانيم

هان مکانيطوبت در امانند و در صورت وجود ريمساعت زنده ۲۴

ن عـدم  يبنابرا. )۳۷(کنديمدا يش پيها افزاآنيداريمدت زمان پا

کره ين ظروف نگهداريا تغار و همچنيمناسب مشک و يشستشو

ف و يبهداشت ضـع . گرددييايعوامل باکتريداريتواند موجب پايم
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ين فـراورده و عـدم شستشـو   يه اينامناسب کارگران و کارکنان ته

ه يـ ن تهيدر حـ هاو موينيبا دهان، بهاز تماس دستينوهادست

ــه و   ــاتوژن ب ــل پ ــال عوام ــول در انتق ــمحص ــي ــيژه اشرش و يا کل

.)۴،۲۶(داردييلوکوکوس اورئوس نقش بسزاياستاف

ک منطقـه و انتقـال   يـ در ين بودن سطح بهداشـت يياگرچه پا

يمنيزان ايآلوده مييق مواد غذايمختلف از طريهاسميکروارگانيم

ش يافـزا هـا سـم يکروارگانياز مياريافـراد را در برابـر بسـ   ياکتساب

يمنيستم ايدهد اما کودکان، افراد مسن، افراد مبتال به ضعف سيم

ر جامعـه همـواره در برابـر بـروز     يپـذ بيگر از افـراد آسـ  يديو برخ

دارنديشتريت بيحساسهاسميکروارگانين مياز ايناشيهايماريب

منطقه به علت يربوميگران و افراد غبر آن، گردشعالوه . )۲۶،۲۵(

موجـود در مـواد   يکروبيميهاهياز سويبا برخيعدم مواجهه قبل
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