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  ۲۸/۱۲/۸۷:       تاريخ پذيرش مقاله ۲۰/۱۰/۸۷: تاريخ دريافت مقاله   

  :چكيده  
بستني محصولي لبني ومنجمد شده است که از ترکيب و فرآيند مناسب شير، خامـه، شـکر و مـواد طعـم دهنـده بـه                         : زمينه و اهداف  

 نزديک بـه خنثـي   PHاين فرآورده با توجه به مواد تشکيل دهنده و  .  مي آيد و مي تواند حاو پايدار کننده ها و رنگ نيز باشد             دست

  .و نگهدار طوالني مدت، محيط مناسبي برا رشد ميکروارگانيسم ها محسوب مي گردد

  از نظـر آلـودگي بـه    عرضـه شـده در شهرسـتان سـمنان    )  غيـر پاسـتوريزه  ( هدف از اين مطالعـه ارزيـابي کيفيـت بـستني سـنتي      

  . بوداستافيلوکوکوس اورئوسو اشريشياکلي 

 از سطح شهرستان سمنان نمونـه بـردار و در شـرايط اسـتريل بـه                 )١٣٨٦-٨٧(سال   نمونه در طول دو      ١٣٦ تعداد   :روش بررسي 

              واســتافيلوکوکوس اورئــوسنمونــه هــا  از نظــر وجــود . گاه مــواد خــوراکي، آشــاميدني، آرايــشي و بهداشــتي منتقــل شــدآزمايــش

  .  طبق استاندارد ها ملي ايران بررسي شدندكلي اشريشيا

  اسـتافيلوکوکوس   بـه  )درصـد ٩/٣٨( نمونـه    ٥٣،   اشريـشياکلي    بـه )  درصـد  ٦/٧٠( نمونـه    ٩٦ نمونه بـستني،     ١٣٦از مجموع    :يافته ها 

  .فافد آلودگي بودند%) ٧/٢٨( نمونه ٣٩. نيز به هر دو باكتر  آلوده بودند%) ٢/٣٨( نمونه ٥٢ و اورئوس

زياد و در اغلب موارد از بررسي        اشريشياکلي    و استافيلوکوکوس اورئوس  ميزان آلودگي بستني ها مورد بررسي به         :نتيجه گير 

  .ها مشابه بيشتر است

  ،آلودگي، مسموميت غذايي اشريشياکلي،استافيلو کوکوس اورئوس بستني سنتي، : هاكليدواژه

  



  ... دراستافيلوکوکوس اورئوس و اشريشياکليارزيابي آلودگي بستني سنتي به  / ۷۴

 

  :مقدمه

ها غذايي اصلي برا تامين ها آن يکي از گروهفرآورده شير و

 B2کلسيم و ويتامين  بسيار از مواد مغذ ضرور مانند

 و  تشکيل دهنده آنءارزش غذايي بستني به اجزا .محسوب مي شود

ني  که در ساخت بستبستگي دارد اهمچنين به ارزش مواداوليه

درصد ۱۱رصد چربي،  د۱۲يبا حاو بستني تقر). ۱(شود مصرف مي

 ۳ها ديگر و درصد شکر و يا شيرين کننده۱۵ ،شير بدون چربي

صورت سنتي و  که به ،درصد امولسيفاير و قوام دهنده مي باشد

  .)۲( گرددصنعتي تهيه مي

 نزديک به خنثي و PHاين فرآورده با توجه به مواد متشکله و 

ها ا رشد ميکروارگانيسممحيط مناسبي بر نگهدار طوالني مدت،

ها سنتي با استفاده از شير غير از طرفي نحوه توليد بستني. است

  جملهحين توليد، اين ماده غذايي را از پاستوريزه و آلودگي در

آلودگي  .)۳(ها غذايي قرار داده است مسموميتعوامل مهم بروز

، صنعتي  در توليد.بستني در مراحل مختلف توليد رخ مي دهد

، فريز کردن و سخت شدن ل پاستوريزاسيون در مراحبستني

)Hardening ( يد اما در تول. ها آلوده مي گرددمسبه ميکروارگاني

 .)۴(سنتي احتمال آلودگي بيشتر است

ها غير پاستوريزه تحت عنوان بستني سنتي در ايران توليد بستني

 در آنشود بسيار رايج بوده و مصرف که به روش دستي تهيه مي 

آلودگي اين محصول به . ودشها گرم سال زياد ميماه

ها غذايي ها و عفونتها پاتوژن سبب مسموميتمسميکروارگاني

 ها اقتصادجب زيان و مو،مت افراد را به خطر انداخته سال،شده

  .)۵( مي گرددو اجتماعي قابل توجه

د  موارعايت بهداشت بيمار حاد ناشي ازعدم ، غذاييمسموميت

وجود آورنده ل مهم بهعوامل باکتريايي يکي از علغذايي است كه 

 در آب، هوا، گرد و استافيلوکوکوس اورئوس .)۶(باشندآن مي

 محل .شودشير و ساير مواد غذايي و فاضالب يافت ميخاک، 

) ت فوقانيقسم( بيني و دستگاه تنفسي  زندگي آن بيشتر در پوست،

ترين  مهماشريشياکليبعد از  تراين باک. انسان و حيوانات است

ها بيشتر سويه .)۴(دباشمي  آلودگي غذاها انسانءمنشا

       در تراکم ها نسبتا باال از کلرور سديم  اورئوساستافيلوکوکوس

هستند     مانيتول  ر تخمي  قادر به   کرده و   رشد )%۱۰الي % ۵/۷ (

يلوکوکوس اورئوس استافاين صفت در بازشناسي . )مانيتول مثبت( 

       مانيتول منفي است به کار که استافيلوکوکوس اپيدرميديساز 

اپيدرميديس از نظر شکل مانند  استافيلوکوکوس. رودمي

   .)۷( است ولي کواگوالز منفي مي باشداستافيلوکوکوس اورئوس

  

 E.coli هايي است که برا تعيين آلودگي  يکي ازشاخص

شايع ترين   E.coli. گيردفاده قرار ميميکروبي بستني مورد است

 ،باشد که به عنوان عامل بيماريزا انسانيباکتر فلور طبيعي   مي

 مننژيت و ، پنموني،زخم،ها دستگاه ادرار از موارد عفونت

سمي جدا شده و همچنين سويه ها خاصي از آن باعث سپتي

  ).۸(گرددگاستروانتريت مي

 )سنتي(ي کيفيت بستني غير پاستوريزه هدف از اين مطالعه ارزياب

 و اشريشياکلياز نظر آلودگي به  شهرستان سمنان عرضه شده در

  .بوداستافيلوکوکوس اورئوس 

  

 :هامواد و روش 
 

 ۱۳۸۶ ( نمونه در طول دو سال۱۳۶اين مطالعه توصيفي مقطعي در  

از سطح شهرستان   به طور مستمرهانمونه.  شدند بررسي)۱۳۸۷ و

بر اساس و  توسط کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان،، سمنان

ها نگهدار نمونه ،لتحت شرايط استري(رعايت اصول بهداشتي 

نمونه بردار تا رساندن آنها به آزمايشگاه  درجعبه يخي پس از

جمع  ) ساعت ۵ حداکثر در زمان ،کنترل کيفي مواد غذايي استان

 گرم در۱۰ه ميزان ها ارسالي پس ازتوزين بنمونه .ند شدآور

 محلول  ليتر ميلي۹۰ با آسپتيکها استريل و رعايت شرايط شيشه

 دقيقه جهت بررسيده پس از اين مخلوط  .گرديدميرينگر مخلوط 

آزمايش قرار   موردكلياشريشيا و اورئوس استافيلوکوکوس وجود

  .گرفتمي

کشت ها  از محيطاستافيلوکوکوس اورئوسبرا شناسايي 

ليتر ازرقت  ميليدر اين روش يك. ت و برد پارکر استفاده شديکوکم

 کوکميت ليتر محسطميلي ۱۰ لوله در پيچ دار حاو بهمورد نظر 

   انکوبهگراد رجه سانتي د۳۷ ساعت در ۴۸ تا۲۴  وشد،اضافه مي

محيط برد آن در سطح   ميلي ليتر از۵/۰پس ازاين مدت . شدمي

درجه سانتي  ۳۷ ساعت در ۴۸ تا۳۰ وشد، داده ميرکر کشت پا

ايجاد پرگنه ها سياه براق با لبه نازک سفيد و  . گرديدميانكوبه 

             . باشد مييلوکوکهاله شفاف در اطراف آن مشخصه استاف

خرگوش وتخمير پالسما  با کوآگوالزتستازتاييدهاآزمونبرا

  Mannitol Salt Agarواز مانيتول در محيط هواز وبي ه

  .)۷(استفاده شد

                      LSTهامحيط از كلياشريشيابرا بررسي وجود  

(  Lauryl Sulfate Tryptose Broth  ) با غلظت  دو برابر     
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 ليتر ميلي۱۰در ابتدا . براث و پپتون واتر استفاده شد E.C ، )دوبل (

لوله دور هام حاو دوبل  LST ر  ميلي ليت۱۰تهيه شده به از رقت 

     رار قCº ۳۷   ساعت در انکوباتور۲۴- ۴۸و به مدت  شد،مي اضافه

 ۱۰قطره از محلول فوق به يك تادو  درصورت ايجاد گاز .گرفتمي

ولي و حاو لوله دورهام براث با غلظت معم E.C ر محيط ميلي ليت

  ساعت در بن مار۲۴-۴۸آزمايش به مدت  اين لوله .شده ميافزود
Cº ۴۵-۴۴ در صورت عدم تشکيل گاز. گرفتمي قرار ، E.coli  

قطره از آن يك تا دو صورت تشکيل گاز در . شدمنفي گزارش مي

 ساعت ۲۴-۴۸  به مدت  و شد مي آب پپتونه بدون اندول افزودهبه

ليتر ليميسپس نيم  .گرديدانکوبه مي  Cº ۴۵-۴۴در  بن مار  

 پس از يک دقيقه ايجاد رنگ .شد ميمعرف کواکس به  لوله افزوده

 از. بودواکنش اندول مثبت مويد قرمز در سطح محيط کشت 

  Mac Conkey Agar بر رو محيط کشت E.C brothمحيط

. مشاهده شوندها ارغواني الکتوز مثبت شد تا کلنيکشت مي

 تا شد کشت داده ميگارها فوق بر رو نوترينت آسپس از کلني

 ناي.  استفاده شودها تاييدوله برا انجام تستها ايز کلنياز

 ،و متيل رد ، اندول، TSIمحيط افتراقي شامل کشت در ها تست

-ه باشريشيا كلينتايج برا  . بودIMVIC)( و سيمون سيتراتپي
 .+گاز،   منفيH2S اسيد،/  اسيد؛TSI : صورت زير است

IMVIC :۹( و پي و سيترات منفي ،ول ومتيل رد مثبتاند(.  

  

 :يافته ها
 ۹۶ ، نمونه بستني۱۳۶ها انجام شده از مجموع  با توجه به آزمون

 نمونه ۵۳ن همچني. ندبوداشريشياکلي آلوده به )  درصد۶/۷۰( نمونه

 ۵۲ .ند مثبت بود اورئوساستافيلوکوکوس از نظر) درصد۹/۳۸(

 دو باكتر مورد بررسي آلوده بود  و ر به ه نيز )درصد۲/۳۸( نمونه

ها توزيع فراواني نمونه. فافد آلودگي بودند )درصد۷/۲۸( نمونه۳۹

 شده  ارائه۱در جدول  مورد آزمايش و موارد مثبت در فصول سال

   .است

 
 
  

   بستني در نمونه هاواشريشيا كلي  اورئوسوساستافيلوكوكتوزيع فراواني  :۱جدول 

  )ددرص(تعداد نمونه  

  

  آلوده به

  وس اورئوساستا فيلوكوك

  آلوده به

  اشريشيا كلي

  آلوده به

  هردو باكتر

  غير آلوده

  ۱۳  ۷  ۲۳  ۸  ۳۷) ۲/۲۷(  بهار

  ۲۲  ۴۳  ۶۸  ۴۳  ۹۰) ۲/۶۶(  تابستان

  ۲  ۱  ۳  ۱  ۵) ۶/۳(  پاييز

  ۲  ۱  ۲  ۱  ۴) ۳(  زمستان

  ۳۹) ۷/۲۸(  ۵۲) ۲/۳۸(  ۹۶) ۶/۷۰(  ۵۳) ۹/۳۸(  ۱۳۶) ۱۰۰(  جمع

  

 
 

 : بحث
 تقريبا دو برابر اشريشياکليها بستني  به ميزان آلودگي نمونه

اين درحالي است که بيش از يک .  استاستافيلوکوکوس اورئوس

سوم نمونه ها به هردو باکتر آلوده هستند و کمتر از يک سوم فاقد 

  .باشندآلودگي مي

.  بودندريشياکلياش آلوده به ها  نمونه درصد۶/۷۰ بررسيدر اين  

      ن ميزان در مقايسه با بررسي انجام شده توسط احمد آفاقي اي

  کامبوج  ، )۱۱()  درصد۴۶(پاکستان ، )۱۰( ) درصد۶۰(در قزوين 

 ،)۱۳()  درصد۵/۱۶(، مطالعه نورامير مظفر )۱۲()  درصد۳۰(

  بيشتر است و) ۵) ( درصد۶۵/۳(، زاهدان )۱۴) ( درصد۱۷(ياسوج 

  . باشدنزديک مي)۴() درصد۹/۶۹(به بررسي انجام شده در کردستان 

      

. داشتنداستافيلوکوکوس اورئوس ها آلودگي به  درصد نمونه۹/۳۸

)  ۱۵() درصد۱/۴۳( در تهرانانجام شدهبا بررسي اين نتيجه

، )۱۴)( درصد۶/۲۸ (در ياسوجشدهانجامهابررسياز وداشتهمطابقت

 ۷/۱(، کردستان )۱۱) (درصد۲۶(پاکستان،)۱۲)( درصد۲/۱۲(کامبوج 

)   درصد۶۲(بيشتر و از بررسي انجام شده  در قزوين ) ۴) (درصد

  .کمتر است) ۱۰(

 درصد از مواد غذايي توليد شده ۳۰ تا ۲۰در دنيا همه ساله حدود 

 عرضه، نگهدار و ها مناسب توليدم استفاده از روشبه علت عد

 ، خسارات ماليازاين طريق. شودفساد مي گي ودستخوش آلود

 ترينيکي ازمهم. )۱۴(گردد جاني و بهداشتي زياد حاصل مي
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    مسايل بهداشتي کشورها در حال توسعه آلودگي مواد غذايي 

 .گردد از غذا ميقابل انتقالها عفوني باشد که منجر به بيمارمي

ا ساز عوامل آلوده کنترل اين بيمار تنها در پي شناخت و جد

طريق مواد غذايي  آن که ازگردد ميسر ميهايي روشحذف کننده و 

           خصوصهها از غذا و بانتقال پاتوژن. )۱۳(گردند آلوده مي

توژن و عوامل محيطي بستگي ها شير به انسان به گونه پافرآورده

ايي به ها غذترين عوامل بروز مسموميت بستني يکي از مهم.دارد

   ها ترين شاخص که يکي از مهم)۱۲(ويژه در کودکان است

  اشريشياکلي و استافيلوکوکوس اورئوسبهداشتي در آن آلودگي به 

   .)۱۶(باشد مي

  

  :نتيجه گير

  واستافيلوکوکوس اورئوس   به  مورد بررسي ها بستني آلودگي

  

  :فهرست مراجع

اين . مشابه بيشتر استها در اغلب موارد از بررسياشريشياکلي

آلودگي ممکن است ناشي از عدم پاستوريزاسيون شير و مخلوط 

بستني و همچنين ناشي از افراد باشد که مستقيما در تهيه آن نقش 

حمل و نقل و انبار نمودن  آلودگي اوليه ممکن است حين . دارند

ها سني مختلف     مصرف بستني در گروه. هم پيش آمده باشد

ها گرم سال زياد         در کودکان بسيار رايج بوده و در ماهويژهبه

ها پاتوژن سالمت افراد رابه آلودگي به ميکروارگانيسم. شودمي

لذا، پاستوريزاسيون شير و مخلوط بستني، رعايت . اندازدخطر مي

بهداشت توسط افراد که مستقيما در تهيه آن سروکار دارند، 

ها سنتي، و  توليد و توزيع بستنيهمچنين نظارت بر فرآيند

سرانجام ايجاد زمينه مناسب برا تبديل وضعيت تهيه و توزيع 

  .بستني از سنتي به صنعتي الزامي است
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