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آلودگی باکتری بستنی سنتی شهر کرمانشاه در سال 7831
سينا سادات امامی ،1علیشا اكيا ،2انيس حسين زاده ،1سودابه

برخوردار1

 .2آزمایشگاه كنترل مواد غذایی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی كرمانشاه
 .2دانشکده پزشکی ،گروه میکرب شناسی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی كرمانشاه.
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مواد و روش کار :در این مطالعه توصیفی  38نمونه بستنی سنتی از شهر کرمانشاه در تابستان 7831
جمعآوری شد .نمونهها با روش های استاندارد بررسی آلودگی میکربی مواد غذایی از نظر شمارش کلی
میکروارگانیسمها ،شمارش کلی فرم و از نظر سالمونال ،اشریشیا کلی و استافیلوکوکوس اورئوس آزمایش
شدند.

نویسنده مسئول:

یافتهها:

علیشا اكيا

دانشکده

بطور کلی  )%1177)26نمونه دارای آلودگی باکتریایی بیش از حد مجاز بودند .تعداد 75

( )%18717نمونه شمارش کلی میکروارگانیسم و تعداد  )%2177(75نمونه شمارش کلیفرم بیش از حد مجاز

پزشکی،

گروه

ميکربشناسی ،دانشگاه علوم
پزشکی و خدمات بهداشتی

داشتند .تعداد  )%8177( 88نمونه به اشریشیا کلی و تعداد  )%63717( 68نمونه به استافیلوکوکوس اورئوس
آلوده بودند .در هیچ نمونهای سالمونال یافت نشد.
نتیجهگیری :بستنی های سنتی شهر کرمانشاه آلودگی باالیی به باکتریها داشتند که احتماالً نتیجه

درمانی كرمانشاه
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پاستوریزه استفاده شود.

کلمات کلیدی بستنی سنتی ،آلودگی باکتری ،شمارش کلی میکروارگانیسمها ،کرمانشاه.
کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفاده علمی از این مقاله برای مجله میکروبشناسی پزشکی ایران محفوظ است.

مقدمه

شیر و فراوردههای آن نقش مهمی در تأمین بسیاری از مواد
مغذی از جمله كلسیم و ویتامین  B2دارند .در بین این فراوردهها،
بستنی یکی از منابع انرژی است كه دو تا سه برابر شیر چربی
دارد ،مقدار پروتئین آن نیز بیشتر است و همانند شیر منبع غنی
از ویتامینهای اصلی ازجمله ویتامین  ،Aتیامین ،ریبوفالوین،

كردن و غنی نمودن به بستنی افزوده میشود ( .)2بنابراین
بستنی به دلیل مواد غذایی فراوان pH ،نزدیک به خنثی و
نگهداری طوالنی مدت آن ،محیط مناسبی برای رشد میکروبها
به ویژه در فصل تابستان است ( .)9بستنی به دو صورت ،صنعتی
و سنتی تهیه میشود .در روش صنعتی بستنی معموالً پاستوریزه

نیاسین و ویتامین  Eمیباشد ( (1این فراورده از تركیب شیر

میشود ( )4با این وجود ،آلودگی میکربی میتواند در مراحل

كامل ،شیر پس چرخ ،خامه منجمد ،روغن ،شیر كندانسه ،پودر
شیر خشک ،شکر ،مواد طعمدهنده بدست میآید و میتواند

پاستوریزاسیون ،فریز كردن و سخت شدن روی دهد .درحالیكه
در روش سنتی احتمال بروز آلودگی بیشتر است ( .)3،1،9برابر

حاوی پایدار كنندهها ،قوام دهندهها و رنگها باشد ( .)2 ،1مواد

استاندارد ملی ایران بستنی باید فاقد آلودگی به اشریشیا كلی،
استافیلوكوكوس اورئوس و سالمونال باشد و شمارش

دیگری از جمله میوه ،آجیل ،شکالت ،شهد برای خوشطعم
93
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استافیلوكوكوس اورئوس به ترتیب در  )%9779( 90و 29
( )%26779نمونه یافت شد .در هیچ نمونهای سالمونال یافت نشد.
میانگین شمارش باكتری در نمونهای آلوده 273 × 105در هر گرم
از نمونهها بود .جدول شماره  2نتایج دیگر را نشان میدهد.

انتروباكتریاسه آن كمتر از  200CFU/gو شمارش كلی
میکروارگانیسم آن كمتر از  20000 CFU/gباشد .در تهیه و
تولید بستنی سنتی از شیر پاستوریزه نشده (شیر خام) استفاده
میشود كه ممکن است آلودگی باكتریایی داشته باشد ( .)7با
توجه به عدم امکانات تولیدكنندگان بستنی سنتی ،عمل
پاستوریزاسیون صورت نمیگیرد و تهیهكنندگان این محصول نیز
شیر را به اندازه كافی نمیجوشانند و فقط مبادرت به گرم كردن
آن میكنند كه این امر خود سبب آلودگی بیشتر بستنی میگردد

تعداد

()7؛ بنابراین ،عدم رعایت دمای مناسب (دمای پاستوریزاسیون)،
آلودگی ظروف تهیه و توزیع ،رعایت نکردن اصول بهداشت فردی
و محیطی در حین تهیه و توزیع آن ،میتواند منجر به آلودگی
میکربی و در نتیجه بیماری مصرفكننده شود .در تأیید این
موضوع ،بررسیهای انجامشده در دیگر استانهای ایران نشانگر
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آن است كه بستنیهای سنتی آلودگی میکربی باالیی دارند (-3
 .)7به طوری كه مطالعهای در استان كردستان نشان داد كه

در مطالعه حاضر  %0779نمونهها بیش از حد استاندارد به
كلی فرم آلوده بودند .این یافته با نتایج سایر مطالعات داخلی و
خارجی همخوانی دارد .بهطوریکه در مطالعه استان كردستان

 %2/7نمونهها به استافیلوكوک %2/3 ،به اشریشیا كلی%03/3 ،
آلوده از نظر كلیفرم و  %06/4آلوده از نظر شمارش كلی میکروبی
بودند ( .)3همچنین در مطالعهای در سال  2969بر روی 200

 %03.3بستنیهای سنتی به كلیفرم آلوده بودهاند ( .)3در

نمونه بستنی سنتی شهرستان مشهد حدود  %07نمونهها به

مطالعهای در پاكستان آلودگی به كلیفرم  %00گزارش شده است

استافیلوكوكوس اورئوس و  %22به اشریشیا كلی آلوده بودند (.)8

كه با یافتههای این مطالعه همخوانی دارد ( .)17در دو مطالعه

لذا ،با توجه به اهمیت موضوع و تمایل مردم به ویژه كودكان به
مصرف این فراورده در فصل گرم سال و احتمال بروز عفونت و
مسمومیت ،این مطالعه میزان آلودگی باكتریایی بستنی سنتی در
شهر كرمانشاه را مورد بررسی قرارداد.

دیگر در تهران و مشهد میزان آلودگی بستنیهای سنتی به انترو
باكتریاسه بهترتیب  62.9و  %64گزارش شده است كه بیشتر از
نتایج مطالعه حاضر است .)7 ،8( .انترو باكتریاسه از جمله
باكتریهای رودهای هستند كه در دستگاههای گوارش وادراری
وجود دارند و در آب و خاک هم قادر به رشد و بقاء هستند .لذا،
رعایت اصول بهداشت و استفاده از آب سالم در كاهش میزان

این مطالعه توصیفی در تابستان  2967بر روی  60نمونه
بستنی سنتی مربوط به مراكز تهیه و توزیع در شهر كرمانشاه
انجام شد .نمونهها در شرایط آسپتیک ،در ظرف سترون و در
جعبه حاوی یخ ) )Cool boxدر مدت  9ساعت به آزمایشگاه
مرجع كنترل مواد غذایی منتقل گردید .آماده سازی نمونهها و
رقتهای مورد نیاز بر اساس روشهای استاندارد تهیه شد .سپس
آزمونهای میکربی از جمله شمارش كلی میکروارگانیسم،
شمارش كلی فرم ،شناسایی اشریشیا كلی ،استافیلوكوكوس
اورئوس و سالمونال بر اساس دستورالعمل موسسه استاندارد ملی

یافتههای محققین در كشور كامبوج كه  %6979بستنی ها
شمارش كلی میکروارگانیسمهای بیش از حد مجاز داشتند،

ایران به عمل آمد (.)11-13

همخوانی دارد ( .)21به نظر میرسد منشاء آلودگی احتماال

آلودگی میتواند نقش بسزایی داشته باشد (.)18
در این مطالعه شمارش كلی میکروارگانیسمهای مزوفیل
هوازی در  %79779نمونهها بیش از حد مجاز استاندارد ملی ایران
بود كه این نتیجه مشابه نتایج مطالعه شهر كرد است ( )13و با

استفاده از شیر غیر پاستوریزه و مواد خام اولیه آلوده از علل اصلی
ایجاد آلودگی باكتریایی بستنی های شهر كرمانشاه باشد.

نتایج مطالعه نشان داد كه  )%7779( 02نمونه آلودگی كلی
باكتریایی بیش از حد مجاز داشتند .اشریشیا كلی و
00

سینا سادات امامی و همکاران | آلودگی باكتریایی بستنی
آلودگی به استافیلوكوكوس اورئوس  %26779بود كه مشابه
نتایج مطالعه یاسوج ( )2670بوده ولی از نتایج مطالعه كریم و

بهصورت آلودگیهای ثانویه از طریق دستهای آلوده،حشرات و
آب آلوده صورت میگیرد (.)24

همکارانش در تهران ( )%20اندكی باال تر است ( .)21،7وجود

عدم آلودگی به سالمونال با برخی بررسیهای انجام گرفته

استافیلوكوكوس اورئوس در مواد غذایی معموال نشان دهنده
آلودگی توسط باكتریهای پوست ،دست ،دهان و بینی افرادی
است كه با آن سر و كار دارند و یا در نتیجه ورود قطرات تنفسی
در پی عطسه و سرفه به ماده غذایی است .بنا براین رعایت
بهداشت فردی و پاستوریزه كردن شیر در جلوگیری از این
آلودگی نقش بسیاری مهمی دارد .در واقع وجود این باكتری
نشانه ضعیف بودن شرایط بهداشتی در تهیه ،نگهداری و توزیع

همخوانی دارد ( ،)17،21،23اما در برخی دیگر آلودگی با
سالمونال گزارش شدهاست ( ،)28،27،22عدم وجود سالمونال
میتواند ناشی از درمان مناسب بیمارن سالمونالیی و در نتیجه
كاهش موارد حاملین بدون عالمت باكتری باشد.
با توجه به یافتههای فوق و اهمیت بستنی سنتی در انتقال
باكتریهای عامل عفونت و مسمومیت غذایی به مصرف كنندگان،

مواد غذایی است (.)18

بهویژه كودكان ( ،)23نظارت بهداشتی بر روند تهیه و توزیع این
محصول ضروری به نظر می رسد .شکی نیست كه آلودگی زیاد
نمونهها خود بیانگر عدم رعایت بهداشت مناسب در تهیه این
فراورده است .بنابراین ،رعایت اصول بهداشت ،پاستوریزاسیون
شیر ،استفاده از آب بهداشتی ،نظارت بر كار تولید كنندگان و
فروشندگان بستنی سنتی و ارائه آموزشهای بهداشتی به آنان
میتواند نقش موثری در ارتقاء كیفیت بهداشتی وكاهش آلودگی
باكتریایی بستنی سنتی داشته باشد.

آلودگی به اشریشیا كلی  %9779و بیش از نتایج سایر
مطالعات داخل و خارج از ایران است .این آلودگی در یاسوج و
اهواز بهترتیب  27و  )22،21( %0و در كشور ونزوئال  %29گزارش
شده است ( .)22وجود این باكتری در شیر و فراوردههای آن
نشان دهنده شرایط غیر بهداشتی است .وجود آن در
شیرپاستوریزه نشانه آلوده شدن شیر ،انجام نگرفتن
پاستوریزاسیون بهنحو مطلوب و یا آلودگی مجدد آن بعد از
پاستوریزاسیون است ( .)29آلودگی بستنی به این باكتری بیشتر
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