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   يوه هايدر آب مو عوامل مرتبط  يياي باكتريوع آلودگيزان شي ميبررس

  1385 شهركرد ،يبسته بند

  

  **ي چالشتريرضا شرافت، 1*ي چالشتريفرهاد شرافت

  . شهركرد واحدي دانشگاه آزاد اسالم-ي دامپزشكي دكترايجودانش**  شهركرد،يعلوم پزشك  دانشگاه– يولوژيكروبيمگروه  يمرب*

  28/11/86:ديياخ تي تار    23/4/86:افتيخ دريتار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :مقدمه

 ي هايماريدر طول دهه گذشته وقوع ب

 در ي نه تنها در كشورهايي از مواد غذاي ناشيكروبيم

 توسعه ي بلكه در كشورها،يحال توسعه با فقر بهداشت

بوده ش يز رو به افزاي ني بهداشتيافته با استاندارد باالي

و  ونت هاـــوع عفـــ است كه وقيـــن در حالي ا.است

  مانده  وي اغلب گزارش نشده باقيي غذايت هايمسموم

 در  يدر كشورهازان ابتالء خصوصاً يق از ميمار دقلذا آ

  .)2،1( باشد ير نميامكان پذحال توسعه 

  

شرفته  آماده ي پيستم هاي در سيي مواد غذايكنترل بهداشت

 HACCP ح اصولي به كاربرد صحي متكييذا مواد غيساز

)Hazard analysis and critical control points ( و

 يي آن خطرات موجود شناساي است كه طييستم هاير سيسا

 مواد يط نگهداري و شرايشده و مراحل مختلف آماده ساز

  .)3،2( گردند يف مي جهت كنترل تعرييغذا

ات عوامل ي از خصوصيدرك واقع لذا

   و يي كه ممكن است در مواد غذايكروبي ميزايارميب

  

  :دهيچك
  ي از كـشورها و جوامـع بـشر   ياري مدرن در بسيي غذايم هاي از رژيوه ها بخش مهم   يآب م  :زمينه و هدف  

 مختلـف دسـتگاه   ينند باعث عفونـت هـا   تواي ميياي باكتري باشند كه در صورت آلوده بودن به پاتوژنها        ي م
ب و پرتقـال  ي سيوه هاي در آب ميياي باكتريوع آلودگيزان شي ميمطالعه حاضر با هدف بررس    .  گردند يگوارش

  .گر انجام شدي عوامل ديارتباط آن با برخ و
ـ    يوه بسته بند  ي نمونه آب م   360 ي بر رو  يلي تحل -يفين مطالعه توص  يا :ي بررس روش قـال  ب و پرتي از نوع س

 انجـام   1385 در سـال  د  ي شش ماهه اول و شش ماهه دوم پس از تول          ي در زمان ها   ي سه كارخانه داخل   يديتول
 ها ي، تعداد كلنيياي باكتري هايصورت رشد كلن   كشت مختلف، در     يط ها يپس از كشت نمونه ها در مح      . شد

 شده با اسـتفاده     ي جمع آور  يهااده  د.  قرار گرفت  يي مورد شناسا  يصي تشخ يشمارش و با استفاده از تست ها      
  .شدندل يه و تحلي تجز دوي كااز آزمون

ـ  درصـد و م    4/4ن مطالعه برابر با     ي در ا  يوع آلودگ يزان ش ي م :افته ها ي ـ    يانگي    هـا در    ي بـاكتر  ين شـمارش كل
 : جـدا شـده شـامل   ي هـا يباكتر. بود colony formation unit/milliliter( cfu/ml 103×45/1(  آلودهينمونه ها

س يليلوس سـوبت يباس، %)19( مورد 3لوكوكوس ارئوس  ي، استاف %)5/62(مورد   10 سيديدرميلوكوكوس اپ يافاست
 يوه و نوع كارخانه بستگ    ي به نوع آب م    يوع آلودگ ي ش .بود%) 6( مورد   1 لوس سرئوس يباسو  %) 5/12( مورد   2

  .)>01/0P( داشت ي داري ارتباط معندي با زمان توليول) <05/0P(نداشت 
ـ  دار آن صرفاً با زمـان تول       يوه ها و ارتباط معن    ي آب م  ي با توجه به درصد كم آلودگ      :يريگجه  ينت ـ  ي   هيد، توص
د مصرف يتول افته و در زمان كمتر از شش ماه پس ازين محصوالت بهبود  ي و انتقال ا   يط نگهدار ي گردد شرا  يم

  .شوند
  

 .ي، بسته بنديياي باكتريوه، آلودگيآب م :يدي كليواژه ها
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ن يهمچن و افت شوندي ييغذا  مواديساز ط آمادهيا محي

 ها جهت محافظت جامعه در يماريوع بيع شي سرييشناسا

ت ياهم  آلوده ازيي از مواد غذاي ناشي هايماريمقابل ب

  .)2(  باشدي برخوردار ميفوق العاده ا

 يي غذاي هامي از رژيوه ها بخش مهميآب م

 باشند كه در ي از كشورها و جوامع مياريمدرن در بس

 توانند ي ميياي باكتريصورت آلوده بودن به پاتوژنها

  .)4(سالمت جامعه را به خطر اندازند 

، سالمونال، ياكلياشرش ري نظيياي باكتريوجود پاتوژنها

 ،سرئوس لوسيباس، سيليسوبت لوسيباس، كروكوكوسيم

  در آب ارئوس لوكوكوسياستاف  وژنژويپا استرپتوكوكوس

وه ها به عنوان شاخص سالمت مورد توجه قرار گرفته يم

 و مصرف توسط انسان عامل ياست و در صورت آلودگ

با توجه به . )7،6،5( گردند ي مي گوارشي هايماريب

 موسسه استاندارد كه شمارش يكروبيجدول حد مجاز م

ك ير آسپتي غي بسته بنديوه هاي ها در آب مي باكتريكل

 يه نموده لذا هر گونه آلودگي اراcfu/ml 500را حداكثر 

 ي آماده سازين پروسه هايسم ها در حيكروارگانيبا م

 يدني آشاميفرآورده ها ني در چنcfu/ml 500ش از يب

ت آنها يفيك ر قابل قبول بوده و سالمت ويغ) وه هايآب م(

ا به همراه  ريخطرات بالقوه ا را تحت الشعاع قرار داده و

  .)5،8( دارند

 در آب يياي باكتري هاي كه آلودگيياز آنجا

ب و پرتقال در ي سيوه هايدر آب م وه ها خصوصاًيم

 ه،يجرير ني نظي خارجيمطالعات مختلف در كشورها

 قرار يا و كانادا مورد بررسيكا، كلمبياالت متحده آمريا

ت وه اثبايگرفته و به عنوان عوامل عفونت با منشا آب م

ران صورت ي در اين مطالعه ايكن چنيده اند ليگرد

 وع يزان شي ميبا هدف بررسن مطالعه يلذا انگرفته، 

  .شد انجام ي داخليورده هاآ فري بر رويآلودگ
 

  :يروش بررس

 نمونه 360 ي بر رويلي تحل-يفين مطالعه توصيا

 سه يديب و پرتقال تولي از نوع سيوه بسته بنديآب م

  ر شش ماهه اول و شش ماهه دوم بعدد يه داخلــكارخان

  . د در شهركرد انجام شدياز تول

ن صورت بود كه تعداد ي به ايريروش نمونه گ

وه پرتقال ي نمونه آب م180ب و يوه سينمونه آب م 180

 شش ماهه يدر دو مقطع زمان)  نمونه60از هر كارخانه (

 يزمان انقضا بر رو(د ياول و شش ماهه دوم پس از تول

به  )ده بوديد درج گردي ماه پس از تول18 تا 15ن يبآنها 

ر سوپر يوه نظيع آب مي از مراكز توزيصورت تصادف

ش قرار يج مورد آزماي و به تدريداريماركت ها خر

ه شده در ي تهيه نمونه هايالزم به ذكر است كل. گرفت

خچال و بدور از نور يط و خارج از يدرجه حرارت مح

  .  شدندي مينگهدار

   يياي باكتريزان آلودگي ميظور بررسبه من

  هي كشت اوليط هايوه از محي آب مينمونه ها

Plate count agar و Orange serum agarن ي و همچن

كشت  يط هاي سالمونال از محي هاي وجود باكتريجهت بررس

Selenite F و S.S agar9(د ي استفاده گرد(.  

  ها در ي باكتري شمارش كليجهت بررس

 ي متواليوه با استفاده از رقت هايآب م ينمونه ها

)Serial dilution ( از روش استانداردPour plate در 

  .)8،9( ديل استفاده گردي استرط كامالًيشرا

  ياــط هــيه ها در محـــت نمونــس از كشــپ

Plate count agar و  Orange serum agar به روش

Pour plate رت  ساعت در درجه حرا48 تا 24 به مدت

ن يپس از ا.  شدندانكوبه درجه گرمخانه 37 تا 35

 قرار يابيارز وردـــ كشت ميط هايدت محـــم

   يياي باكتري هايد كلنـــه و در صورت رشــــگرفت

 ها شمارش و با توجه به يتعداد كلن ،) مثبتينمونه ها(

 ) Total count( ها ي باكتريشمارش كل ب رقت،يضر

  مثبت ي و سپس نمونه هاك از نمونه ها ثبتيدر هر 

  تحت عنوان حد مجازيكروبيطبق جدول حد مجاز م

)cfu/ml500<( ر مجاز يو حد غ)cfu/ml500>( يدسته بند 

 ها و ي كلني، سپس بر اساس مورفولوژ)5،8 (ديگرد

  گرم،يزي رنگ آميرهاي ها در اسمي باكتريمورفولوژ

 ي و تست هاي كشت افتراقيط هايمتناسب با آنها از مح

د يتول داز،ياكس ،O-F كواگوالز،  كاتاالز،يصيتشخ
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 يت به پنين و حساسيوسيت به نووبيحساس گمان،يپ

 جدا شده مورد ي هايد و باكترين استفاده گرديليس

  .)10(  قرار گرفتييشناسا

 آزمون ز شده با استفاده اي جمع آوريداده ها

  .ل قرار گرفتيه و تحلي مورد تجز دويكا

  

 :افته هاي

 316، در  شدهينمونه بررس 360موع ز مجا

 28در .  مشاهده نشديياي باكتري از آلودگينمونه مورد

 ها، ي باكتري با شمارش كليياي باكتريمورد آلودگ

 نيانگيتر با مي ليلي در هر مي باكتر500 يا مساويكمتر 

cfu/ml 102
 جدا ي هاي مورد تعداد باكتر16و در  2/3×

 نيانگيبا م تري ليلي م در هري باكتر500ش از يشده ب

cfu/ml103
سسه ؤ شاخص ميلذا بر مبنا.  بود45/1×

 مورد از 16 برابر با يوع آلودگي شيياستاندارد مواد غذا

 ).1جدول شماره (درصد بدست آمد ) 4/4( مورد 360

 يوه بستگيد آب مي به زمان توليوع آلودگيش

 كه ييوه هاي كه در آب ميبه طور. )>01/0P (داشت

 از يد آنها گذشته بود مورديخ تولي ماه تار6 كمتر از

 مشاهده نشد و همه موارد آلوده در يياي باكتريآلودگ

د آنها يخ تولي ماه از تار6ش از ي كه بييوه هايآب م

 يوع آلودگين اساس شيبر ا. ده شديگذشته بود د

خ ي ماه از تار6ش از ي كه بييوه هاي در آب مييايباكتر

  . درصد بدست آمد9/8 د آنها گذشته بوديتول

  در يياي باكتري هاي مورد از آلودگ9در كل 

ب ي سيوه هاي مورد در آب م7 پرتقال و يوه هايآب م

 يوه هاي در آب ميوع آلودگين شيبنابرا. مشاهده شد

 درصد 9/3ب ي سيوه هاي درصد و در آب م5پرتقال 

  نشان داد كه در همه ي آزمون مجذور كا.بود

وه ي با نوع آب مي ارتباطيلودگوع آيكارخانه ها ش

  ).<05/0P (نداشت

 مورد متعلق 7 مشاهده شده ي مورد آلودگ16از 

 ورد متعلق به آبـــ م2، 1انه  كارخيوه هاـــيبه آب م

 يوه هاي مورد متعلق به آب م7 و 2 كارخانه يوه هايم

 دار ي معنين اختالف از نظر آماري بود كه ا3كارخانه 

   آب يياي باكتريوع آلودگيش لذا ).>05/0P (نبود

 . نداشتيدي با كارخانه توليوه ها ارتباطيم

  

  

  يكروبيب و پرتقال بر اساس جدول حد مجاز مي سيوه هاي جدا شده در آب مي هاي باكتريفراوان :1جدول شماره 

 

  يزان آلودگي                         م )500cfu/ml<(ر مجاز يغ )500cfu/ml> (مجاز

 درصد تعداد درصد تعداد ينوع باكتر

 8/2 10 5 18 سيديدرميلوكوكوس اپياستاف

 83/0 3 28/0 1  ارئوسلوكوكوسياستاف

 28/0 1 56/0 2 لوس سرئوسيباس

 56/0 2 83/0 3 سيليلوس سوبتيباس

 0 0 1/1 4 وميفالووباكتر

 4/4 16 8/7 28 جمع
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  :بحث

ن پژوهش نشان داد كه يج بدست آمده از اينتا

ب و ي سيوه هاي در آب ميياي باكتريوع آلودگيش

 با نوع آب ي داري اختالف معنيپرتقال از نظر آمار

 دار ي ارتباط معنيول نداشت يديوه و كارخانه توليم

 يوه ها وجود داشت به طوريد آب مــيمان تولبا ز

ش از حد مجاز در ي بيوارد آلودگـــ ميكه تمام

ش از شش ماه از يد كه بي مشاهده گرديينمونه ها

  .د آنها گذشته بوديزمان تول

 يي هاي جدا شده، باكتري هاي باكتريتمام

د، زمان ين توليط اطراف در حيهستند كه از مح

ل ي، توسط افراد، وسايي جابجا و حمل و نقل وينگهدار

 وارده به ظروف يب هايل و آسير استريزات غيو تجه

 باشند كه در يوه ها ميوه قابل انتقال به آب ميآب م

د و نقل و يط تولي، شراترشين مراحل با دقت بي ايتمام

  . باشدي بهتر قابل كنترل ميانتقال و نگهدار

در كشور  2004  كه در ساليدر مطالعه مشابه

نمونه از محصوالت آب پرتقال انجام  40 يه بر رويجرين

 داشته اند و شمارش يياي باكتري نمونه ها آلودگيشده تمام

   cfu/ml105×15/2 – 104×5/3 ني ها در آنها بيرــ باكتيكل

ــگ ــ جيم هاــسيده و ارگانيزارش گردـ ده شامل ـدا شـ

 -لوسيباس، سيليسوبت لوسيباس، كروكوكوسيم، ياكلياشرش

 ارئوس لوكوكوسياستافو  وژنزيپا استرپتوكوكوس، سرئوس

 و  درصد4/4 يزان آلودگي م حاضريدر بررس. )5( بوده اند

   آلودهي ها در نمونه هاي باكترين شمارش كليانگيم

 cfu/ml  103×45/1 باشديار كمتر ميبود كه بس .   

   يبيدر كشور ل 2004  در ساليگريد يدر بررس

وه از نظر يت آب منمونه از محصوال 146

ش قرار گرفته كه شمارش ي مورد آزمايكيولوژيباكتر

  نيش بي مورد آزمايدر نمونه ها  هاي باكتريكل

cfu/ml 105
cfu/ml 104 نيانگي و به طور م1- 3×

×5 

 4، %)5/5 (ارئوس لوكوكوسياستافمورد  8بوده كه 

 فرم يمورد كل 33، %)7/2( استرپتوكوكمورد 

 اليكلبسمورد  17، %)1/2( يا كلياشرشمورد  3، %)6/22(

 

 
 

مورد  6و %) 1/2( آئروموناسمورد  3، %)6/11( ايپنومون

 )4. (ده استيجدا گرد%) 1/4( نوزايآئروژ پزودوموناس

 ها ي باكترين شمارش كليانگي حاضر ميكه در بررس

 مانند يي هاي آلوده كمتر بوده و باكتريدر نمونه ها

 و آئروموناس ،اليكلبس ،يلاكيشاشر  فرم،يكل ،استرپتوكوك

  .ديز جدا نگردي نپزودوموناس

االت متحده ي در كشور ايگريدر گزارشات د

 در ارتباط با ي اسهاليهايماري از بياديكا موارد زيآمر

 آب پرتقال در  با منشاسالمونال موئنچن از يناش يها عفونت

كن در يل. )11(گر گزارش شده است يالت ديكانادا و پانزده ا

  . دي جدا نگردسالمونال از يچ گونه موردي هيبررسن يا

ا و كانادا يحده و كلمبـــاالت متيدر غرب ا

 با E.coli o157:H7) (ياكلياشرش از ي ناشيها عفونت

  .)12( ده استيب گزارش گردي سيوه هاي آب ممنشا

وع اسهال يك مورد شي 1995ن در سال يهمچن

ا آب  با منشكيژنيآنتروتوكس ياكلياشرش از يناش

   از يكه مورد) 13(ده است يپرتقال گزارش گرد

  .ديافت نگردي ين بررسي در اياكليشاشر

سه مطالعه حاضر با مطالعات انجام شده در يمقا

وع يزان شي دهد كه اوالً مير كشورها نشان ميسا

 ن تر بوده ويار پائين مطالعه بسيوه ها در اي آب ميآلودگ

 آلوده ير نمونه هاز دي ها ني باكترياً شمارش كليثان

  . باشديار كمتر ميبس

  ن مطالعه ي جدا شده در اي هاياز نظر نوع باكتر

 موارد اختالف وجود ي موارد شباهت و در بعضيدر بعض

 از يچ گونه موردي كه در مطالعه حاضر هيدارد به طور

 و پزدوموناس ،آئروموناس ،اليكلبس،يكل ايشاشر، سالمونال

  .دي مشاهده نگرداسترپتوكوك

 ي دهد كه آلودگيق نشان مين تحقيج اينتا

ه نسبت به مطالعات  شدي بررسي در نمونه هاييايباكتر

كا، ياالت متحده آمريه، ايجرين ،يبي ليهامشابه در كشور

 ـليــد دل تواني داشته كه ميا و كانادا كاهش واضحيكلمب

  ير ارگان هاـشتي و نظارت بيت بهتر اصول بهداشتيبر رعا
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  . باشديديدر كارخانجات تولمسئول 

ر يزوله شده غي اي هاي باكترنكهيبا توجه به ا

زوله شده در ي ايوه ها از همان گونه هايدر آب م مجـاز

 يط نگهداري رسد شراي باشند به نظر ميحد مجاز م

 ها ي باكتريش شمارش كلينامناسب احتماالً باعث افزا

ه در حد يل اوي هايده و تعداد باكتريوه ها گرديدر آب م

افته و به حد يش ي افزايط نا مناسب نگهداريمجاز در شرا

ط حمل ي گردد كه شرايه ميده اند لذا توصير مجاز رسيغ

افته و در زمان يوه ها بهبود ي آب ميو نقل و نگه دار

  .د مصرف گردنديكمتر از شش ماه تول

 

 

  :يريجه گينت

   اطـوه ها و ارتبي آب ميبا توجه به درصد كم آلودگ

ط ي گردد شرايمه يد، توصير آن صرفاً با زمان تول دايمعن

افته و در زمان كمتر ين محصوالت بهبود ي و انتقال اينگهدار

  .د مصرف شوندياز شش ماه پس از تول

  

  :ي و قدردانتشكر

قات يو مركز تحق يمعاونت محترم پژوهش از

 شهركرد جهت ي دانشگاه علوم پزشكيملكول  ويسلول

 يريمان خي دكتر سلين آقاي امكانات و همچننه وين هزيتام

  .دي آي به عمل مين طرح تشكر و قدرداني ايمشاور آمار
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