جداسازی آلودگیهای میکروبی انواع شیرینی در شهرستان سیرجان
زهرا معصومعلی نژاد*1

2

محمدرضا زینتی زاده

3

سید منصور میبدی

 .2گروه ژنتیک ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن تنکابن ،ایران.
 .3گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن ،تنکابن ،ایران.

چکیده
هدف :با توجه به گزارش سازمان بهداشت جهانی ،شیوع بیماریهای انتقالدهنده از غذا یکی از مشکالت تغذیهای جهان است .شیرینیها به دلیل مواد
تشکیلدهنده و شرایط ساخت و نگهداری ،محیط خوبی برای رشد میکربها هستند .هدف از این تحقیق شناسایی آلودگیهای میکروبی از انواع شیرینی در
شهرستان سیرجان است.

روشها:

 333نمونه شیرینی خامهای و خشک از واحدهای ﻗنادی شهر سیرجان به صورت ﮐـامالً تﺼـادﻓی تهیـه شـد و ﻃﺒـق استاندارد ملی ایران

میزان و نوع آلودگی احتمالی میکروبی آنها مورد بررسی ﻗرار گرﻓت .تجزیه و تحلیل داده ها با نرماﻓزار  SPSSو آمار استنﺒاﻃی انجام شد.
نتایج :براساس نتایج این تحقیق آلودگیهای باﻻی شیرینیهای خامه ای در ﻓﺼل بهار مربوط به باسیلوس ،ﮐپک و مخمر با  15/59درصد و در ﻓﺼل
تابستان مربوط به مخمر با  26/6درصد می باشد .در شیرینیهای خشک هم آلودگی در ﻓﺼل بهار به ﮐپک با  29/22درصد و در ﻓﺼل تابستان به مخمر
و باسیلوس با  23/59درصد اختﺼاص یاﻓت .عامل شایﻊ در این تحقیق مخمــــر میباشد ﮐه این امر نشاندهنده ماندن بیش از حد شیرینیهای خامه ای
در ﻓروشگاهها و شرایط نادرست نگهداری و حملونقل میباشد.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج میزان آلودگی انواع شیرینیها به باﮐتریها و همچنین ﮐپکها و مخمرها و باسیلوس باﻻ میباشد .بنابراین به ﮐارگیری
راههای مختلف برای ﮐنترل ﻓساد میکروبی مخﺼوصا رشد باﮐتریها و ﮐپکها ،شامل استفاده از مواد اولیه سالم و بهداشتی ،رعایت اصول بهداشتی و
نظارت در آمادهسازی و ارتقاء سطح آگاهیهای بهداشتی اﻓراد دخیل در تهیه و توزیﻊ این ﻓراوردهها ضروری میباشد.
کلمات کلیدی :آلودگی میکروبی ،شیرینیها  ،باﮐتریها.
نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله59/7/21 :

پذیرش مقاله59/21/11 :

ارجاع :معصومعلی نژاد زهرا ،زینتی زاده محمدرضا ،میبدی سیدمنصور ،زارعی فایقه .جداسازی آلودگیهای میکروبی انواع شیرینی در شهرستان سیرجان .طب پیشگیری2951 .؛ .91-11:)2(4

مقدمه
محﺼوﻻت غذایی عالوه بر تأثیرگذاری بر وضعیت روحی

جهانی میزان واﻗعی مسمومیت غذایی  333تا  393برابر بیشتر از
مقداری است ﮐه گزارش میشود (.)1-3

روانی انسانها سﺒب بروز مشکالت بهداشتی و تغذیهای در

با مﺼرف ﻓراوردههای شیری ،ﻗنادی و گوشتی آلوده

سراسر جهان شده و بار سنگین بهداشتی و اﻗتﺼادی را بر

ساﻻنه تعداد زیادی از مردم سراسر جهان دچار مسمومیت

زندگی انسانها تحمیل ﮐرده ﮐه سﺒب ایجاد بیماری در نوزادان،

غذایی شده ،به گونهای ﮐه در لهستان ،پرتقال ،بلغارستان و سوئد

ﮐودﮐان و سالمندان میشود .منشأ  99درصد مرگ و میر در

مسمومیت غذایی ناشی از ﻓراوردههای ﻗنادی  39تا  92درصد

ﮐشورهای ﻓقیر و عامل نیمی از مرگهای زودهنگام در ﮐل

گزارش شده است .به گفته  Loirباﮐتریها ،ﮐپکها و مخمرها از

جهان ،بیماریهای عفونی میباشد .ﻃﺒق آمار سازمان بهداشت

مهمترین عوامل ایجادﮐننده مسمومیت غذایی میباشد (.)2،9

نویسنده مسئول :زهرا معصومعلی نژاد ،گروه میکروبشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد سریجان ،سریجان ،ایران.
پست الکرتونیکیzahra.masoumy6623@gmail.com:
تلفن+39 3396933319 :
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 .1گروه میکروبشناسی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد سیرجان ،سیرجان ،ایران.

آلودگیهای میکروبی انواع شیرینی

باﮐتریهایی ﮐه در شیوع بیماریهای ناشی از شیرینیها
دخالت دارند ،ﮐلی ﻓرمها ،اشرشیاﮐلی و استاﻓیلوﮐوﮐوس

زهرا معﺼومعلی نژاد و همکاران

ارسال شده  333نمونه شیرینی بوده ﮐه از  33ﻗنادی در نقاط
مختلف شهر در ماههای مختلف سال نمونهبرداری گردید.

باﮐتریها ساﻻنه منجر به بستری شدن  2333نفر و مرگ 63

مورد آزمایش ﻗرارگرﻓتهاند .روشهای مورد استفاده در

آمریکایی میشوند .رشد این میکروارگانیسمها در مواد اولیه

آزمایشهای میکروبی مطابق با استانداردهای تدوین شده

روش تهیه و نگهداری نامناسب ﻓراوردههای ﻗنادی سﺒب ایجاد

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بوده است (.)13

ﻓساد و تجمﻊ میکروب در آن میشود .به گزارش  ،Meadیکی از

پس از ارسال نمونهها به آزمایشگاه سریعا جهت انجام

این آلودگیهای میکروبی استاﻓیلوﮐوﮐوس اورئوس است ﮐه در

آزمایشهای مختلف ﮐه شامل باﮐتریهای آنتروباﮐتریاسه،

آمریکا ساﻻنه منجر به 109333مورد مسمومیت غذایی میشود.

استاﻓیلوﮐوﮐوس اورئوس ،باسیلوس ،ﮐپکها و مخمرها میباشند

تستهای تکمیلی بیوشیمیایی یک ابزار ساده و مؤثر در ابتدا

آماده گردید .باﮐتریها در نمونهها ابتدا توسط محلول رینگر

برای شناسایی و جداسازی آلودگیهای میکروبی بین منابﻊ

بهصورت محلول درآمده و سپس از رﻗتهای مختلف آنها بر

انسانی و حیوانی است (.)9-0

روی محیطهای ﮐشت اختﺼاصی (برای هر نوع باﮐتری) برده

با این وجود در ﮐشورهای در حال توسعه ،مطالعات نسﺒتا

شده و سپس در داخل انکوباتور با درجه حرارتهای مختلف

ﮐمی در ﮐیفیت میکروبی و شیمیایی این محﺼوﻻت و پیامدهای

انکوبه گردیدند (هر نمونه با توجه به نوع باﮐتری مورد آزمایش

آنها انجام شده است ( .)1،2در اغلب مطالعات ﻗﺒلی در ایران ،بار

برای مدت مشخﺼی انکوبه گردید) و پس از زمان مشخﺺ

میکروبی شیرینیها به خﺼوص خامهای گزارش شده است و

بیرون آورده شده و میزان آلودگی آنها گزارش شده و سپس

پژوهشهایی ﮐه در بخشهای مختلف ﮐشور در شیرینیها

با استاندار ملی مقایسه گردیدند.

انجام شده آلودگی باﻻی آنها را نشان میدهد (.)5
بنابراین با توجه به مسمومیت باﻻ ﻓراوردههای ﻗنادی این
مطالعه با هدف جداسازی آلودگیهای میکروبی از شیرینیها در

تجزیه و تحلیل دادهها با نرماﻓزار  SPSSو آمار استنﺒاﻃی
 ANOVAانجام شد P-Values .ﮐمتر از  3/39به عنوان سطح
معنیداری تعیین گردید.

شهرستان سیرجان انجام شد.

یافتهها
مواد و روشها
تمام مواد شیمایی و محیطهای ﮐشت مورد مﺼرف ﻃﺒق
استانداردهای ملی تدوین شده به شمارههای  2292و  2329و

در این مطالعه پس از آنالیز نمونهها مشخﺺ گردید ﮐه 201
نمونه (53/9درصد) از ﮐل نمونه شیرینیهای در شهرستان
سیرجان ( 333نمونه) ،به میکروبهای مختلف آلوده بوده است.

 2359مورد استفاده ﻗرار گرﻓت .در این مطالعه توصیفی مقطعی

براساس جدول  1بیشترین آلودگی مربوط به باﮐتری و

جامعه مورد بررسی ،شیرینیهای خامهای و خشک موجود در

مخمر میباشد ﮐه  22درصد از ﮐل نمونههای آلوده را شامل

ﻗنادیهای شهر سیرجان در سال  1359میباشد .نمونهبرداری

میشود 21 .درصد از ﮐل نمونههای آلوده و غیر ﻗابل مﺼرف،

توسط ﮐارشناسان مراﮐز بهداشتی ،شهرستان سیرجان

آلودگی به باسیلوس و  23درصد به ﮐپک و  10درصد به

به صورت ﮐامال تﺼادﻓی انجام گردیده است  .تعداد نمونههای

استاﻓیلوﮐوﮐوس و  11درصد به انتروباﮐتریاسه را نشان دادند.
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اورئوس میباشند .براساس آمار مرﮐز ﮐنترل بیماریها این

نمونهها در دمای زیر  9درجه سلسیوس نگهداری و سپس

زهرا معﺼومعلی نژاد و همکاران

آلودگیهای میکروبی انواع شیرینی

همانﻃور ﮐه ذﮐر گردید نمونههای مورد بررسی در ﻓﺼلهای

در انواع شیرینیها مربوط به ﻓﺼل تابستان با میانگین 56

بهار و تابستان نمونهبرداری گردیده است .میزان آلودگی

درصد بوده است.

برحسب ﻓﺼلهای مختلف نشان داد ﮐه باﻻترین میزان آلودگی

بهار 59

تابستان 59
مجموع()%

انتروباﮐتریاسه()%

استاﻓیلوﮐوﮐوس()%

باسیلوس()%

ﮐپک()%

مخمر()%

خشک

(9)9/32

(12)19/56

(10)23/59

(15)29/22

(13)12/25

خامهای

(12)19/56

(13)12/25

(19)15/59

(19)15/59

(19)15/59

خشک

(6)2/50

(16)21/20

(10)23/59

(19)10/62

(10)23/59

خامهای

(11)19/63

(19)15/59

(13)12/25

(19)10/62

(23)26/6

(33)11

(96)10/69

(69)21/3

(62)23/6

(66)22

(333)133

نتایج جدول  2تعیین حساسیت باﮐتریایی نسﺒت به

سویههای باﮐتریایی مختلف نسﺒت به این آنتیبیوتیکها از

ونکومایسین،

خودشان حساسیت نشان میدهند و تنها تعداد معدودی در

آنتیبیوتیک

تتراسایکلین،

ﮐانامایسین،

ﮐوتریموﮐسازول ،و سفتیزوﮐسیم را نشان میدهد ﮐه اغلب

ﻃیف بینابینی و مقاوم ﻗرار دارند.

جدول  -2توزیع مقاومت آنتیبیوتیکی در باکتریهای جدا شده در شیرینی.
مقاوم ()%

بینابینی ()%

نام آنتیبیوتیک

سویههای باﮐتری

حساس ()%

تتراسایکلین

انتروباﮐتریاسه

.

)33/3(13

)65/65(23

()30 µg/mL

استاﻓیلوﮐوﮐوس

)03/66(92

3

)16/32(5

()TE

باسیلوس

)53/6(63

.

)6/29(9

ﮐانامایسین

انتروباﮐتریاسه

)12/12(9

)99/99(19

)92/92(19

()30 µg/mL

استاﻓیلوﮐوﮐوس

)19/29(0

)96/56(32

)20/90(16

()K

باسیلوس

)21/09(19

)96/0(33

)33/2(23

ونکومایسین

انتروباﮐتریاسه

3

)133(33

3

()30 µg/mL

استاﻓیلوﮐوﮐوس

)05(93

3

)13/60(6

()V

باسیلوس

)53/90(90

3

)5/36(6

ﮐوتریموﮐسازول

انتروباﮐتریاسه

)36/36(12

)90/90(16

)19/19(9

()25 µg/mL

استاﻓیلوﮐوﮐوس

)133(96

3

3

()SXT

باسیلوس

)95/20(30

)93/96(26

3

سفتی زوﮐسیم

انتروباﮐتریاسه

)09/09(20

)12/12(9

)3/33(1

()30 µg/mL

استاﻓیلوﮐوﮐوس

)53/20(91

3

)0/5(9

()ZOX

باسیلوس

)59/16(61

3

)9/60(3

بحث و نتیجهگیری

درصد و در ﻓﺼل تابستان به مخمر و باسیلوس با 23/59

در نتایج این تحقیق ،پدیدۀ هواییان به آلودگیهای باﻻی

درصد اختﺼاص یاﻓت .بنابراین عامل شایﻊ مخمــــر میباشد

شیرینیهای خامهای در ﻓﺼل بهار به باسیلوس ،ﮐپک ،مخمر با

ﮐه این امر نشاندهنده شرایط نادرست نگهداری شیرینیها در

 15/59درصد و در ﻓﺼل تابستان مخمر با  26/6درصد اشاره

ﻓروشگاهها و حملونقل میباشد .ناتامایسین یک نوع نگهدارنده

ﮐرد .در شیرینیهای خشک هم در ﻓﺼل بهار به ﮐپک با 29/22

ﻃﺒیعی است ﮐه توسط باﮐتریهای استاﻓیلوﮐوک با هدف از بین
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جدول -1نتایج حاصل از رشد میکروبی انواع نمونههای شیرینی در محیط کشتهای مختلف طی بهار و تابستان 59

زهرا معﺼومعلی نژاد و همکاران

آلودگیهای میکروبی انواع شیرینی

ناتامایسین  C33H47NO13است ﮐه در بسیاری از ﻓراوردهها

تجزیه تحلیل ﮐردند .نتایج نشان داد ﮐه  92/9درصد نمونهها به

ﮐاربرد ﻓراوانی دارد .مکانیسم اثر بازدارندگی ناتامایسین وابسته

انتروباﮐتریاسه و  93/9درصد به استاﻓیلوﮐوﮐوس آلوده بودند.

به استرول موجود در غشای سلولی ﻗارچها ،مخمرها و

بیشترین میزان آلودگی در ﻓﺼل تابستان به باﮐتری

ﮐپکهاست و ﻓقط باﮐتریهایی ﮐه در غشاء خود استرول داشته

انتروباﮐتریاسه و ﮐمترین میزان آلودگی به استاﻓیلوﮐوﮐوس

باشند نسﺒت به بازدارندگی ناتامایسین پاسخگو میباشند ﮐه

ارئوس در ﻓﺼل بهار تعلق داشت ﮐه ﻃی نتیجهگیری ،تفاوت

تعداد این باﮐتریها بسیار محدود میباشد .بنابراین میتوان از

معنیداری بین نمونههای مختلف وجود داشت و در مقایسه با

خواص خوب ناتامایسین های پدیده هواییان ،به دز پایین

بررسیهای گذشته میزان آلودگی اﻓزایش یاﻓته بود ( .)19در ﻃی

مﺼرف این نگهدارنده بیولوژیک اشاره نمود (.)11

سالهای  1500-1553نیز در برزیل ،مسمومیت غذایی متعددی

مسمومیتهای استاﻓیلوﮐوﮐی ایجاد شده در اثر مﺼرف

ناشی از مﺼرﻓی ﮐیکهای خامهای در اثر آلودگی با

شیرینی عالوه بر ایران در سایر ﮐشورهای جهان نیز گزارش

استاﻓیلوﮐوﮐوس اورئوس مشاهده شده بود و گزارش شده

شده است .به گفته  Smithو همکاران بین سالهای 1565-1522

است ﮐه در برزیل بیش از  93درصد شیرینیهای خامهای ﮐه در

بیش از  33درصد بیماریهای ناشی از غذا در انگلستان مرتﺒط

دمای اتاق نگهداری میشدند آلوده به استاﻓیلوﮐوﮐوس اورئوس

با ﻓراوردههای ﻗنادی بوده و در این میان بیشترین آلودگی

بودند (.)16

مربوط به استاﻓیلوﮐوﮐوس اورئوس است .در پژوهش نیکنیاز و

نتایج بررسی  Normannoو همکاران ﻃی سالهای  2333تا

همکارانش در زمینه شیرینی خامهای ،آلودگی به

 2339نیز نشان داد ﮐه از  1639ﻓرآورده گوشتی و لﺒنی مورد

استاﻓیلوﮐوﮐوس اورئوس را  31/2و مخمرها را  23درصد

بررسی ،آلودگی به استاﻓیلوﮐوﮐوس اورئوس در  12/0درصد

گزارش دادند (.)9،12

نمونهها وجود دارد ( .)12در ﮐشور انگلستان بیش از  33درصد

در پژوهش حاضر بیشترین میزان آلودگی در شیرینیهای

بیماریهای ناشی از غذا مربوط به ﻓراوردههای ﻗنادی بود ﮐه در

خامهای و خشک مربوط به ﮐپکها و مخمرها و باسیلوس ها

این میان ،بیشترین آلودگی به استاﻓیلوﮐوﮐوس اختﺼاص داشت

بود Sami .و همکاران در پژوهش خود به این نتیجه دست یاﻓتند

(.)13

ﮐه میزان آلودگیهای باﮐتریایی در چهار منطقه استان ﮐرمان

با توجه به نتایج این مطالعه میزان آلودگیهای شیرینیهای

(شمال شرﻗی ،شمال غرب ،جنوب شرﻗی و جنوب غربی)

خامهای و خشک به باﮐتریها همچنین ﮐپکها و مخمرها و

بدین صورت بود :ﮐلیﻓرمها  63درصد ،اشریشیاﮐلی  19درصد،

باسیلوس باﻻ میباشد .احتمال میرود میزان باﻻی آلودگی در

استاﻓیلوﮐوﮐوس ارئوس  23درصد .ﻗابل ذﮐر است منطقه جنوب

مطالعه حاضر به دلیل شرایط بد نگهداری باشد .آلودگی

غربی این استان ﮐمترین آلودگی را داشت (  .)13نتایج بررسی

میکروبی شیرینیها عالوه بر ایجاد عوارض بهداشتی باعث

 Adwanو همکاران ،از  133نمونه مواد غذایی لﺒنی در شمال

ﮐاهش ﮐیفیت محﺼول میشود .بنابراین به ﮐارگیری راههای

ﻓلسطین نشان داد استاﻓیلوﮐوﮐوس اورئوس از  32درصد

مختلف برای ﮐنترل ﻓساد میکروبی مخﺼوصا رشد باﮐتریها و

نمونهها جداسازی شده است ( .)19شعﺒانی و همکارانش 993

ﮐپکها ،شامل استفاده از مواد اولیه سالم و بهداشتی و ارتقای

نمونه شیرینی خامهای در گرگان را به ﻃور تﺼادﻓی انتخاب و

سطح آگاهیهای بهداشتی اﻓراد دخیل در تهیه و توزیﻊ این

مجله ﻃب پیشگیری ،سال چهارم ،شماره اول ،بهار و تابستان 1356
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بردن ﮐپکها و مخمرها تولید میشود .ﻓرمول شیمیایی

ﻃﺒق استاندارد ملی ایران آزمونهای میکروبی ﻻزم انجام و
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.ﻓراوردهها ضروری میباشد

تشکر و قدردانی

به ﻃور ﮐلی میتوان نتیجه گرﻓت آلودگی در شیرینیهای

این پژوهش حاصل ﻃرح تحقیقاتی مﺼوب با عنوان
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جداسازی آلودگیهای میکروبی انواع شیرینی در شهرستان
.سیرجان در دانشگاه آزاد اسالمی واحد سیرجان میباشد
نویسندگان این مقاله از همکاریها معاونت پژوهش و ﻓناوری
دانشگاه آزاد اسالمی واحد سیرجان و شرﮐتﮐنندگان در

خامهای و خشک شهرستان سیرجان به عنوان یک مشکل جدی
مطرح است و نیاز به توجه بیشتر جهت رسیدن به حد ﻗابل ﻗﺒول
 بنابراین ضروریست با به ﮐارگیری تمهیدات.استاندارد را دارد
مناسب میزان آلودگی در این ماده غذایی را به صفر ﮐاهش داد تا

.پژوهش ﮐمال تشکر را دارند

.بتوان سالمت جامعه را تﻀمین نمود
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Isolation of microbial contamination of sweets in Sirjan city
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Abstract
Introduction: According to the report of the World Health Organization, the prevalence of foodborne
diseases is one of the nutritional problems of the world. Pastries are good environment for microbial growth
because of the ingredients and conditions of production and maintenance. The purpose of this study was to
identify microbial contaminations of different froms of sweets in Sirjan.
Methods: In total, 300 wet and dry pastry samples were randomly collected from the confectionary units of
Sirjan city and the rate and type of microbial contaminations were determined according to the Iranian national
standard. Data were analyzed SPSS software and inferential statistics.
Results: According to the results the contamination of wet sweets in spring was related to Bacillus, Mildew,
Yeast (19.59%) and in the summer season it was related to yeast (26.6%) and in dry sweets in the spring, the
contamination was related to Mildew (25.27%) and in summer to Yeast and Bacillus (23.94%). The most
common cause of the contamination in this research was yeast, which indicates the long term storing of wet
sweets in the confictionaries and poor storage and transportation conditions.
Conclusion: According to the results of this study, the contamination of wet and dry pastries is high in
bacteria, as well as Mildew and Yeasts and Bacillus. Therefore, it is necessary to use different approaches to
control microbial contamination, especially the bacteria and molds, including the use of healthy and hygienic
raw materials, respecting health and sanitation principles, and promotion of health awareness among those
involved in the preparation and distribution of these products.
Key Words: Microbial Contaminants, Sweet, Bacteria.
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