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چکیده
سابقه و هدف :در اسالم هر چیزی که برای سالمتی ضرر داشته باشد ،حالل نیست .خامه قسمتی از شیر است که طی عمل
خامهگیری از آن جدا میشود و به دلیل مغذی بودن ،محیط کشت مناسبی برای رشد میکروبها است .امروزه عوامفریبی و گمراه
کردن مشتریان با این عنوان که محصوالت سنتی بهتر و طبیعیتر از محصوالت صنعتی است ،افزایش یافته است که خامه نیز جز
این محصوالت است .بنابراین هدف کلی این پژوهش بررسی میزان آلودگی میکروبی خامه سنتی در سطح شهر تهران است.
مواد و روشها :در این پژوهش تعداد  60نمونه خامه سنتی از واحدهای فروش شیر و فرآوردههای شیری سنتی در سطح شهر
تهران به شکل تصادفی نمونهگیری شد .جامعه موردمطالعه خامههای تولیدی در واحدهای سنتی و شیرسراها در سطح شهر
تهران ،با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی در یک دوره  4ماهه ،تقریباً در  2فصل تابستان و پاییز  1394بررسی شدند.آزمون-
های میکروبـی شامل تعیین تعداد کل میکروارگانیسمها ،کلیفرم ،اشرشیاکلی ،کپک و مخمر ،انتروباکتریاسه بود که بر اساس
استانداردهای ملی ایران انجام گرفت .محیطهای کشت مورد استفاده ،پلیت کانت اسکیم میلک  ،YGC ،غنی کننده بافر
بریلیانت گرین بایل گلوکز ،ویولت رد بایل گلوکز غنی کننده آبگوشت لوریل سولفات تریپتوز ،نوترینت آگار ،انتخابی آبگوشت ،آب
تریپتونه بدون اندول ،گلوکز آگار ،آبگوشت اصالحشده جیولیتی وکانتونی بود .نتایج نیز با استفاده از نرمافزار آماری SPSS 19
تجزیهوتحلیل شدند.
یافتهها :از مجموع  60نمونه موردبررسی %3/3 ،آلودگی نمونهها مربوط به استافیلوکوکوس اورئوس %30 ،انتروباکتریاسه
(باسیلهای گرم منفی ،هوازی-بی هوازی اختیاری و بدون اسپور) %16/7 ،کلی فرم %30،اشرشیا کلی و  %88/3کپک و مخمر
بوده و درمجموع  %51/7از نمونههای خامه جمعیت میکروبی باالتر از حد مجاز استاندارد داشتند.
نتیجهگیری :آلودگی خامههای سنتی به انواع میکروارگانیسمها در شهر تهران حاکی از غیربهداشتی بودن شرایط تولید ،توزیع
و فروش در بیش از نیمی از نمونهها بود .بنابراین بهتر بودن محصوالت سنتی نسبت به محصوالت صنعتی ادعای نادرستی است
که باعث گمراهی مشتری و دور شدن از کسب روزی و رزق حالل میگردد.
کلمات کلیدی :خامه ،شمارش میکروبی ،تهران ،محصوالت سنتی
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آلودگی میکروبی خامه سنتی

زارعی و ناطقی

مقدمه
در آیـه  168سـوره بقـره ذکـر شـده اسـت« :ای مـردم،
از آنچـــه در روی زمـــین حـــالل و پـــاکیزه اســـت،
بخوریــد» .بنــابر ایــن آیــه پــی مــیبــریم ،اســالم بــه
اســتفاده از محصــوالت غــذایی ســالم و حــالل تأکیــد
دارد .غــذای حــالل نــه تنهــا بایــد عــاری از هرگونــه
عناصر حـرام باشـد ،بلکـه بایـد از هرگونـه آلـودگی کـه
ممکن اسـت در فراینـد تولیـد ،حملونقـل ،بسـتهبندی
و انبــار کــردن بــه وجــود آیــد و بــرای ســالمتی انســان
ضــرر داشــته باشــد ،نیــز عــاری باشــد .بنــابراین بســیار
واضـــح و مشـــخس اســـت کـــه غـــذاهای غیرســـالم
بــهعنوان غــذای حــالل محســوب نمــیشــوند .امــروزه
عــوام فریب ـی و گمــراه کــردن مشــتری بــهعنوان اینکــه
استفاده از محصوالت سـنتی ازجملـه خامـه نسـبت بـه
محصــوالت غــذایی تولیــد شــده بــه صــورت صــنعتی
بهتر اسـت افـزایش یافتـه اسـت ،درصـورتی کـه نتـایج
ایــن تحقی ـ نشــان مــیدهــد بســیاری از ایــن ادعاهــا
نادرست اسـت و باعـث گمـرای مشـتریان و دوری آنهـا
از کســـب رزق و روزی حـــالل مـــیشـــود .در حـــال
حاضــر بیمــاری ناشــی از مصــرف شــیر و فــراوردههــای
آن بـــه ســـبب پاستوریزاســـیون نادرســـت یـــا نبـــود
پاستوریزاســیون و یــا آلــودگی بعــد از پاستوریزاســیون
در برخــی از کشــورها گــزارش شــده اســت  .]1تولیــد
شــیر در دامــداری بایــد تحــت شــرایط بهداشــتی باشــد
.]2
آلــودگی شــیر خــام از دو طریــ اتفــاق مــیافتــد
آلودگی شـیر در صـورت ابـتالی دام بـه بعزـی از انـواع
بیمــاریهــا ماننــد بروســلوز و ســل گــاوی مــیتوانــد از
طریــ مصــرف شــیر خــام ،آن عامــل بیمــاریزا بــه
انســان منتقــل شــود ،کــه ایــن آلــودگی بــه صــورت
مســتقیم اســت و آلــودگی غیرمســتقیم مــیتوانــد از
طری غیـر بهداشـتی بـودن محـیط دامـداری ،دوشـش
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ناصــحیح و غیــر بهداشــتی ،حمــل و نقــل و نگهــداری
غیر بهداشـتی و نبـود فـرآوری مناسـب و اسـتاندارد بـه
شیر منتقل شود .]3
اگرچــــه در ایــــران قــــوانین دولتــــی در خصــــو
پاستوریزاســیون شــیر و بهداشــت کارخانــههــای تولیــد
شیر و فـراورده هـای آن بـرای سـالیان متمـادی وجـود
داشته است ،امـا فـروش مسـتقیم شـیر و فـراوردههـای
شــیری غیرپاســتوریزه از تولیــد بــه مصــرف در بســیاری
از منـاط کشــور نیــز وجــود دارد .ایــن در حــالی اســت
کــه در کشــورهای توســعه یافتــه از حــدود نــیم قــرن
پـــیش عرضـــه شـــیر خـــام بـــدون انجـــام عمـــل
پاستوریزاسیون ممنوع اسـت و تـامین شـیر خـام فقـط
از طریـ دامــداری هــای صــنعتی انجــام مــیشــود .امــا
در کشــور مــا مقــدار زیــادی از شــیر خــام تولیــدی در
دامداریهای سنتی ،تولید و عرضه میشود .]4
شــیر خــام تولیــدی در دامــداریهــای ســنتی بــه
کارخانههای صـنعتی بـرده مـیشـود و در آنجـا قبـل از
تحویــل گــرفتن بــر روی شــیر آزمــایش صــورت مــی-
گیــرد و شــیرهای ناســالم را تحویــل نمــیگیرنــد و
نهایتـــا تانکرهـــای غیربهداشـــتی حمـــل شـــیر ،ایـــن
شــیرهای برگشــتی بــا کیفیــت بهداشــتی پــایین و بــار
میکروبــی بــاال را بــه کارگــاههــا و مغــازههــای کوچــک
تولیــد لبنیــات ســنتی در ســطح شــهر تحویــل مــی-
دهند .یعنـی بـدون هـی گونـه مرحلـه پاستوریزاسـیون
و میکــروبزدایــی ،بصــورت فلــه در فراینــد تولیــد بــه
مصرف ،از دامـداری هـا بـه مغـازههـا انتقـال مـییابنـد.
در نهایت این شیرها یا بصـورت فلـه یـا بـه شـکل انـواع
فــراوردههــای شــیری ن یــر خامــه ،سرشــیر ،بســتنی،
ماست ،پنیر ،کشک ،دوغ و ...عرضه میشوند .]5
خامه در واقع قسمتی از شیر است که با عمل خامهگیری
از شیر جدا میشود و در نهایت با استاندارد کردن درصد
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چربی فراورده نهایی تولید میشود .این ماده غذایی
همانند شیر ،یک امولسیون روغن در آب است که به
صورت محصول پاستوریزه یا استریل به بازار عرضه می-
شود  .]6اما از آنجا که در فرایند تهیه خامه به روش
سنتی اصال از حرارت استفاده نمیشود و یا اینکه از
حرارت کمی استفاده میشود ،آلودگی در محصول باقی
میماند  .]2بسیاری از بیماریهای خطرناك مانند
بروسلوز ،تیفوئید ،پاراتیفوئید ،مننژیت ،مننگوانسفالیت،
عفونت های دوران حاملگی (مثل عفونت ناشی از
لیستریا منوسیتوژنز) و مرگومیر کودکان ممکن است
ناشی از مصرف فرآوردههای شیری آلوده باشند که
عوامل آن ممکن است باکتریهایی ن یر انواع سالمونال،

اشرشیاکلی ،استافیلوکوکوس اورئوس کوآگوالز مثبت و
لیستریا منوسیتوژنز باشند  .]3در پژوهش حاضر ،بررسی
خامه سنتی در سطح بازار تهران از جهت حزور میکروبی
شامل استافیلوکوکوس اورئوس ،اشرشیا کلی ،شمارش
کلی فرم ،کپک و مخمر ،انتروباکتریاسه و جمعیت کلی
میکروبی ارزیابی شد .آلودگی مواد غذایی به کلیفرمها و
به خـصـو گونه اشرشیاکلی از لحاظ میکروبیولوژیکـی
بسـیـار مهم است ،چرا که اشـرشـیـاکـلـی جـزء گـروه
کلیفرمهای مدفوعی بوده و مطاب با اسـتـانـدارد ملی به
شماره  2406مربوط به خامـه ،مـیـزان ایـن باکتری در
هر گرم از نمونه باید منفی باشـد  .]7لذا هدف کلی از
این پژوهش بررسی میزان آلودگی میکروبی خامه سنتی
در سطح شهر تهران بود.
-2مواد و روشها

زارعی و ناطقی

مطالعــه خامــههــای تولیــدی در واحــدهای ســنتی و
شیرســرا هــا در ســطح شــهر تهــران ،بــا روش نمونــه
گیــری تصــادفی در یــک دوره  4ماهــه تقریبــا در 2
فصــل تابســتان و پــاییز ( 1394هــر مــاه  15نمونــه )
بررسی شدند.
 -2-2نحوه نمونهبرداری
نمونهبـرداری مطـاب بـا اسـتاندارد ملـی ایـران شـماره
 2406صــورت گرفــت .نمونــههــا در وــروف پالســتیکی
درپــوش دار یــک بارمصــرف از مراکــز فــروش شــیر و
فرآوردههای شـیری سـنتی سـطح شـهر تهـران ،تحـت
شــرایط پــالوده (اســتریل) برداشــته شــد و درکمتــرین
زمــان بــا رعایــت زنجیــره ســرما (درکنــار یــ ) بــه
آزمایشگاه میکروب شناسـی مـواد غـذایی جهـت انجـام
آزمایشات ارسال شـد .نگهـداری و انتقـال نمونـههـا بـه
صورتی انجام شـد کـه بـار میکروبـی تـا شـروع آزمـون
هی گونه افزایشی نداشته باشد .]7
 -2-3روش آماده سازی نمونه
ابتــدا محتــوای بســتهبنــدی خامــه بــا قاشــقک ســترون
مخلــوط مــیشــود .بــه من ــور دســتیابی بــه توزیــع
یکنــواختی ،از میکروارگانیســمهــای موجــود در نمونــه،
سوسپانســیون اولیــه تهیــه شــد .بــرای آمــاده ســازی
سوسپانســـیون اولیـــه (اولـــین رقـــت در یـــک وـــرف
ســـترون مقـــدار  10گـــرم خامـــه را تـــوزین کـــرده و
سـپ بــه انــدازه  9برابــر وزن نمونــه ( 90میلــی لیتــر)
به آن آب مقطـر اسـتریل اضـافه شـد) رقیـ سـازی تـا
رقت  10-9ادامه داده شد.

 -2-1تعداد نمونه

 -2-4روش آزمون

در ایــن مطالعــه تعــداد  60نمونــه خامــه ســنتی از
واحــدهای فــروش شــیر و فــرآوردههــای شــیری ســنتی
در سطح شـهر تهـران بـه شـکل تصـادفی نمونـهگیـری
شد .نمونهها در مـاههـای مـرداد ،شـهریور ،مهـر و آبـان
تحــت شــرایط اســتریل تهیــه شــدند .جامعــه مــورد

روش های آزمایش
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 -2-4-1تعیین تعداد کل میکروارگانیسمها
ابتـــدا توســـط پـــی پـــت ســـترون  1میلـــیلیتـــر از
سوسپانســیون اولیــه نمونــه و رقــتهــای تهیــه شــده از
آن ،داخــل پلیــتهــای ســترون ریختــه ،ســپ 15
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میلی لیتر از محـیط کشـت اسـکیم میلـک آگـار را کـه
در حمــام آب ذوب شــده بــا دمــای  44-47درجــه
سلســـیوس روی آن ریختـــه ،نمونـــه تلقیحـــی را بـــه
دقــت بــا محــیط کشــت بــه وســیله حرکــت چرخشــی
پلیتها کـامال مخلـوط کـرده و پـ از بسـتن محـیط،
پلیــتهــا بــهصــورت وارونــه در گرمخانــه  30درجــه
سلســیوس بــه مــدت  72±2ســاعت گرمخانــهگــذاری
شد .و نهایتا کلنیهـای شـمارش شـده در هـر پلیـت را
در عکــ فــاکتور رقــت ضــرب کــرده و از مجمــوع
پلیــتهــای نمونــه ،میــانگین گرفتــه شــد .نتــایج بــه-
صــورت تعــداد واحــدهای تشــکیل دهنــده کلنــی()cfu
در هر گرم خامه گزارش شد .]7
 -2-4-2تعیین وجود اشرشیاکلی
مقدار  10میلی لیتر از سوسپانسیون اولیه نمونه به 10
میلیلیتر محیط کشت آبگوشت غنی کننده لوریل
سولفات تریپتوز براث حاوی لوله های کوچک دورهام با
غل ت دو برابر تلقیح شد .لولههای تلقیح شده در دمای
 37درجه سلسیوس به مدت  24±2ساعت گرمخانه-
گذاری شدند .اگر در این مرحله گاز یا کدورت ایجاد نشود
گرمخانه گذاری تا  48±2ساعت ادامه مییابد .از لولههای
دارای گاز ،به محیط آب تریپتونه که دمای آن به 44
درجه سلسیوس رسید ،تلقیح صورت گرفت و در دمای
 44درجه سلسیوس به مدت  48±2ساعت گرمخانه-
گذاری شد .سپ  0/5میلیلیتر از معرف اندول به لوله
آب تریپتونه گرمخانهگذاری شده ،افزوده شد .ایجاد حلقه
ارغوانی در محیط نشانه رشد و متابولیسم اشرشیا کلی
است .]7
 -2-4-3تعیین مقدار کپک و مخمر
مقدار  1میلیلیتر از سوسپانسیون اولیه نمونه و سایر رقت
ها اعشاری تهیه شده از آن به پلیتهای سترون انتقال
داده و سپ حدود 15میلیلیتر از محیط کشت انتخابی
YGCکه دمای آن به  43درجه رسیده است به روش
آمیخته به پلیتها افزوده و نمونه تلقیحی با حرکت
مجله پژوهشنامه حالل
دوره  ،3شماره 1399 ،2
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چرخشی پلیتها به دقت با محیط کشت ،مخلوط شد .پ
از جامد شدن ،آگار پلیتهای آمادهشده بهصورت وارونه
در گرمخانه با دمای  25درجه سلسیوس به مدت  5روز
قرار داده شد .در نهایت کلنیهای شمارش شده در
هرپلیت را در عک فاکتور رقت ضرب کرده و از مجموع
پلیتهای نمونه ،میانگین گرفته شد .نتایج بهصورت تعداد
واحدهای تشکیل دهنده کلنی ) (cfuدر هر گرم خامه
گزارش شد.
 -2-4-4تعییییین مقیییدار انتروباکتریاسیییه بیییا
استفاده از روش MPN

انتروباکتریاسـه ،باسـیل هـای گــرم منفـی ،هـوازی ،بــی
هــوازی اختیــاری و بــدون اســپور هســتند کــه دارای
کلنــی مشــخس روی محــیط کشــت جامــد ویولــت رد
بایــل گلــوگز آگــار( )VRBGبــوده و واکــنش اکســیداز
آنهــا منفــی و قــادر بــه تخمیــر گلــوکز اســت .ابتــدا
پــیشغنــیســازی در محــیط غیــر انتخــابی صــورت
گرفــت و سوسپانســیون اولیــه نمونــه بــا اســتفاده از
محلـول آب پپتونـه تهیــه شـد .ســپ  1میلـی لیتــر از
نمونــه آمــاده شــده بــه هــر یــک از ســه لولــه حــاوی 9
میلی لیتر محلول آب پپتونـه تلقـیح شـد و هـر  9لولـه
در دمـــای  37درجـــه سلســـیوس بـــه مـــدت 18±2
ســاعت گرمخانــهگــذاری شــدند .ســپ غنــی ســازی
در محــیط کشــت مــایع انتخــابی انجــام شــد .تلقــیح 1
میلی لیتر از هر یک از  9لولـه مرحلـه قبـل بـه  9لولـه
حاوی  10میلی لیتـر محـیط کشـت غنـی کننـده بـافر
بریلیانت گـرین بایـل گلـوکز بـراث انجـام شـد .تمـامی
لولهها پـ از تلقـیح بـا شـیکر لولـه بـه دقـت مخلـوط
شــدند و ســپ در دمــای  37درجــه سلســیوس بــه
مــدت  24±2ســاعت گرمخانــهگــذاری شــدند .از هــر
یــک از پلیــتهــای مرحلــه قبــل یــک کلنــی صــورتی،
قرمــز یــا ارغــوانی را انتخــاب کــرده تــا بــرای انجــام
آزمونهـــای بیوشـــیمیایی تأییـــدی بـــر روی محـــیط
کشــت جامــد غیــر انتخــابی کشــت مجــدد داده شــود.
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بعــد از آن کشــت مجــدد کلنــیهــای انتخــاب شــده
انجــام شــد.کلنیهــای انتخــاب شــده مرحلــه قبــل بــر
روی محــیط کشــت نوترینــت آگــار بــه صــورت خطــی
کشـــت داده شـــدند .ســـپ در دمـــای  37درجـــه
سلســیوس بــه مــدت  24±2ســاعت گرمخانهگــذاری
شــدند .پــ از گرمخانهگــذاری ،از هــر پلیــت یــک
کلنــی جهــت انجــام تســتهــای تأییــدی انتخــاب شــد
 .]7هر یـک از کلنـیهـای انتخـاب شـده مرحلـه قبـل
که اکسـیداز منفـی و تخمیـر گلـوکز مثبـت بودنـد ،بـه
عنــوان انتروباکتریاســه در ن ــر گرفتــه شــدند .تعــداد
لولههـای مثبـت از هـر رقـت را یاداشـت کـرده و بـرای
گـزارش تعــداد انتروباکتریاســه احتمــالی در هــر گــرم از
خامـــه ،مطـــاب اســـتاندارد ملـــی  2406از جـــدول
 MPNاستفاده شد.
 -2-4-5تعیین مقیدار کلییفیر بیا اسیتفاده از
روش MPN

 10میلی لیتر از سوسپانسیون اولیه نمونه به هر یک از
سه لوله حاوی 10میلیلیتر محیط کشت غنیکننده
آبگوشت لوریل سولفات تریپتوز براث با غل ت دو برابر
تلقیح شد .برای بررسی کلیفرم و اشریشیا کلی پ

از

ذوب شدن خامهها و رقتسازی به روش سریالی 5 ،رقت
 0/01 ،0/001 ،0/0001 ،0/00001و  0/1تهیه و سپ
از هر رقت به مقدار  1میلی لیتر به روش کشت مخلوط و
با انجام کشت دو الیه در محیطهای انتخابی ویولت رد
بایل آگار ،کشت و به مدت  24ساعت در گرمخانه 37
درجه سلسیوس قرار داده شد ،در صورت وجود گاز در
داخل لولههای دورهام و وجود کلنیهای در پلیتها نمونه
مورد ن ر دارای کلی فرم بوده و مصرف آن خطرناك است.
لولهها پ

از گرمخانه گذاری از ن ر کدورت و ایجاد گاز

مدت  24ساعت دیگر در دمای  30درجه گرمخانهگذاری
انجام شدند .برای لوله های دارای گاز وکدورت تستهای
تائیدی انجام شد .]7
 -2-4-6تعییییین وجیییود اسیییتافیلوکوکو
کواگوالز مثبت
مقدار  10میلـی لیتـر از سوسپانسـیون اولیـه نمونـه بـا
پــی پــت ســترون در محــیط کشــت آبگوشــت اصــالح
شــده جیــولیتی کــانتونی بــراث بــا غل ــت دو برابــر
تلقــیح شــد .کلنیهــای ســیاه یــا خاکســتری بــراق و
محدب برای تسـتهای تائیـدی انتخـاب شـدند .وجـود
اســتافیلوکوکوس کواگــوالز مثبــت بــا احیــای تلوریــت
پتاســیم و واکــنش زرده تخــم مــرغ مشــخس شــد .]7
بررســـی باکتریـــایی شـــامل ارزیـــابی بـــاکتریهـــا در
بســـتنی ســـنتی از جملـــه اســـتافیلوکوکوس ارئـــوس
کواگوالز مثبـت ،مقـدار کلـی فـرم ،وجـود اشرشـیاکلی،
مقــدار کپــک و مخمــر  ،مقــدار انتروباکتریاســه ،تعــداد
کـــل میکروارگانیســـمها انجـــام شـــد .بـــرای تعیـــین
اســـتافیلوکوکوس ارئـــوس کواگـــوالز مثبـــت و بـــرای
شناســـایی اســـتافیلوکوکوس اورئـــوس ،نمونـــههـــا در
محـــیط مـــایع دو بعـــدی محـــیط کشـــت آبگوشـــت
اصــالحشــده جیــولیتی کــانتونی بــراث ،محــیط کشــت
بــرد پــارکر آگــار کشــت داده شــدند و آزمــون تأییــد
ماننـــد تســـت کوآگـــوالز بـــا اســـتفاده از پالســـمای
خرگـوش صــورت گرفــت .بـرای تشــخیس اشرشــیاکلی،
نمونــههــا در محــیط ســبز دوقلــوی درخشــان (مــرك ،
شـــرکت) کشـــت داده شـــدند .آزمـــایشهـــای دیگـــر
بیوشــیمیایی و تشخیصــی بــا اســتفاده از Brilliant
 ،Green Bile Brothآگــار آهــن قنــد ســه گانــه ،
ســیم و ســیمان ســیترات آگــار ،انجــام شــد  .]8تمــام
محــیطهــای کشــت در  48درجــه در دمــای  37درجــه

بررسی شدند .لولههایی که نه گاز و نه کدورت داشتند به
مجله پژوهشنامه حالل
دوره  ،3شماره 1399 ،2
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ســانتیگــراد انکوبــه شــدند و نتــایج آن بــا اســتاندارد
ملی شیر به شماره  2406مقایسه شد .]7
-3روش تجزیه و تحلیل داده ها:
برای تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از این پژوهش از نرم
افزار آماری SPSS 19و برای توصیف دادهها ،از شاخس-
های مرکزی و پراکندگی جداول توزیع فراوانی ،استفاده
شد.

 -4نتایج و یافتهها

نتایج توزیع فراوانی تعداد باکتریهای استافیلوکوکوس
کواگوالز مثبت در جدول  1نشان داده شده است .نتایج
این پژوهش نشان داد که از مجموع  60نمونه  2نمونه (
 3/3درصد) از خامههای مورد بررسی ،به باکتریهای گرم
مثبت استافیلوکوکوس اورئوس آلوده بودند و بیشترین
میزان آلودگی مربوط به ماههای مرداد و مهر بود.

جدول  :1توزیع فراوانی تعداد باکتریهای استافیلوکوکوس کواگوالز مثبت) (log CFU ml-1به تفکیک ماه
ماه
مرداد

شهریور

مهر

آبان

فراوانی
منفی

14

93/3

مثبت

1

6/7

مجموع

15

100

منفی

15

100

مثبت

0

0

مجموع

15

100

منفی

14

93/3

مثبت

1

6/7

مجموع

15

100

منفی

15

100

مثبت

0

0

مجموع

15

100

نتایج ایمانی فوالدی و همکاران در سال  ،2010در مطالعه
100نمونه خامه ،پنیر و شیر سنتی در سطح شهر تهران
نشان داد که  32درصد از نمونهها آلوده به
استافیلوکوکوس اورئوس بودند که آلودگی خامه در این
میان 18درصد بود  .]8این نتایج از نتایج حاصل از
مطالعه حاضر بیشتر بوده است .رحیمی و همکاران در
سال  1389در بررسی آلودگی فرآوردههای شیری تجاری
و سنتی در شهرهای اصفهان ،چهارمحال بختیاری و
خوزستان از  36نمونه خامه سنتی نشان داد  5/6درصد
نمونهها به استافیلوکوکوس اورئوس آلوده بودند  .]9این
یافتهها نشان دادند که فرآوردههای حاوی چربی باال دارای
مجله پژوهشنامه حالل
دوره  ،3شماره 1399 ،2

درصد فراوانی

پتانسیل باالیی برای آلودگی با استافیلوکوکوس اورئوس
هستند و همان طور که مشاهده شد آلودگی به
استافیلوکوکوس اورئوس در بسیاری از مطالعات انجام
شده در ایران و سایر نقاط جهان (آمریکا و انگلی ) باال
بوده و حتی بیش از مطالعه فعلی بوده است .نتایج حاصل
از این پژوهش از ن ر آلودگی با استافیلوکوکوس اورئوس
با نتایج محققان پیشین در بررسی آلودگی فراوردههای
شیری سنتی مشابهت دارد .با توجه به این که این باکتری
بخشی از فلور طبیعی پوست ،غشاهای مخاطی و حفره
های بینی انسان میباشد  2و ،]9به ن ر میرسد عالوه
بر آلودگی شیر مورد استفاده و عدم پاستوریزاسیون آن،
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این آلودگی میتواند به دالیل مختلف از جمله عدم رعایت
اصول صحیح بهداشتی در حین آماده سازی خامه ،مدت
زمان تهیه تا مصرف خامه و آلودگی وسایل و وروف در
حین عرضه ،انتقال یابد و بنابراین به عنوان آلودگی ثانویه
خامه به شمار میآید .نتایج بهدست آمده از مطالعه شیدفر
و همکاران در سال  1396در تبریز نشان داد که 100
درصد نمونههای شیرخام بررسیشده ،به باکتری
اشرشیاکلی آلوده بودند .بیشترین میزان آلودگی به کلی
فرم و اشرشیاکلی در شیر خام در فصل تابستان گزارش
شد .]10
نتایج توزیع فراوانی تعداد باکتریهایکلی فرمدر جدول 2

نشان داده شده است .در این پژوهش  36/7درصد
(22نمونه) از نمونههای خامه به باسیلهای گرم منفی
کلی فرم و  30درصد (18نمونه) به اشرشیاکلی آلوده
بودند و در هر دو مورد بیشترین میزان آلودگی مربوط به
مهر ماه و کمترین میزان آلودگی مربوط به شهریور ماه
بود .نتایج نشان داد میانگین کلی فرم 13/37 cfu ml-1
بود .مقایسه میانگینها نشان داد بیشترین میزان آلودگی
مربوط به مهر ماه  13/98 cfu ml-1وکمترین میزان
آلودگی مربوط به شهریور ماه  cfu ml-1 0/00بود .الزم
به ذکر است میزان آلودگی در فصل پاییز cfu ml-1
 14/9بود که بیشتر از تابستان 2/07 cfu ml-1بود.

جدول  :2توزیع فراوانی تعداد کلیفرمها ) (log CFU ml-1به تفکیک ماه
ماه

فراوانی

مرداد

0-10

11

73/3

11-20

2

13/3

بیشتر از 20

2

13/3

15

100

0-10

15

100

11-20

0

0/00

بیشتر از 20

0

0/00

15

100

0-10

4

26/7

11-20

4

26/7

بیشتر از 20

7

46/7

15

100

0-10

8

53/3

11-20

1

6/7

بیشتر از 20

6

40/0

15

100

مجموع
شهریور

مجموع
مهر

مجموع
آبان

مجموع

نتایج توزیع فراوانی تعداد باکتریهای اشرشیاکلی در
جدول  3نشان داده شده است .نتایج نشان میدهد در هر
یک از ماهها به جز مهرماه تعداد منفیها بیش از سه برابر
مجله پژوهشنامه حالل
دوره  ،3شماره 1399 ،2

درصد فراوانی

مثبتها بود .مطاب با نتایج در فصل گرم تعداد نتایج
منفی بسیار بیشتر از تعداد نتایج مثبت بود.
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جدول  :3توزیع فراوانی تعداد اشرشیاکلی ) (log CFU ml-1به تفکیک ماه
ماه
مرداد

شهریور

مهر

آبان

فراوانی

درصد فراوانی

منفی

12

80/0

مثبت

3

20/0

مجموع

15

100

منفی

14

93/3

مثبت

1

6/7

مجموع

15

100

منفی

7

46/7

مثبت

8

53/3

مجموع

15

100

منفی

9

60/0

مثبت

6

40/0

مجموع

15

100

در نتایج مطالعه حاضر نشان میدهد آلودگی به کلی فرم
و اشرشیاکلی در فصل پاییز بیشتر از تابستان بود که با
نتایج شیدفر  ]6همخوانی نداشت .خزری و همکاران در
سال  1389در بررسی آلودگی شیرینیهای خامهای
مشهد  69درصد آنها به کلی فرم و  26درصد به اشرشیا
کلی آلوده بودند  .]11سادات امامی و همکاران در سال
 1387در بررسی آلودگی بستنی سنتی کرمانشاه /5
67درصد نمونهها به کلی فرم و  37/5درصد نمونهها به
اشرشیاکلی آلوده بودند .نتایج حاصل از این پژوهشها در
مورد آلودگی به اشرشیاکلی ،نتایج مطالعه حاضر را تایید
کردند  .]12با توجه به اینکه در تمامی مطالعات انجام
شده در شیرینیهای خامهای ،آلودگی خامه به عنوان ماده
اولیه در آلودگی محصول نقش مهمی داشته ،میتوان بیان
کرد میزان آلودگی خامه به کلیفرم و اشرشیاکلی در ایران
باالست .در نهایت این طور نتیجهگیری میشود که میزان

مجله پژوهشنامه حالل
دوره  ،3شماره 1399 ،2

آلودگی باالی کلیفرم و اشرشیاکلی میتواند به علت
شستشوی وروف جمع آوری و نگهداری شیر با آب غیر
بهداشتی و آلودگی دستهای تهیه کنندگان خامه باشد.
نتایج توزیع فراوانی تعداد باکتریهای کپک و مخمر در
جدول  4نشان داده شده است .در این پژوهش 88/3
درصد (53نمونه) از نمونههای خامه به کپک و مخمر
آلوده بودند و بیشترین میزان آلودگی مربوط به ماه آبان
و کمترین میزان آلودگی مربوط به ماه شهریور بود .نتایج
حاصل نشان داد میانگین میزان کپک و مخمر در چهار
ماه سال  2/47 log CFU ml-1بود .مقایسه نتایج نشان
میدهد کمترین میزان کپک و مخمر در شهریور ماه log
 2/39 CFU ml-1و بیشترین میزان کپک و مخمر در
آبان ماه 2/55 log CFU ml-1بود .میزان آلودگی در
فصل پاییز  2/49 log CFU ml-1و در فصل تابستان
 2/46 log CFU ml-1بود.
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جدول :4توزیع فراوانی تعداد کپک و مخمر ) (log CFU ml-1به تفکیک ماه
میانگین

ماه

مینیمم

میانه

ماکزیمم

مرداد

2/53±1/08

2/3

0/00

4/18

شهریور

2/39±1/54

2/58

0/00

3/78

مهر

2/43±1/17

2/69

0/00

3/78

آبان

2/55±1/29

2/48

0/00

4/51

مطاب با نتایج جدول  ،4بیشترین تعداد باکتریهای کپک
و مخمر در آبان ماه مشاهده شد .نیک نیاز و همکاران در
سال 1389در بررسی آلودگی شیرینیهای خامهای تبریز،
مشخس کردند  70درصد آنها به مخمرها آلوده بودند
 .]13نتایج حاصل از بررسی میزان کپک و مخمر در این
پژوهش ،نتایج نیک نیاز را تائید نمود .محمدی جرجافکی
نیز در سال  1390گزارش کردند  12-3درصد از بستنی-
های سنتی زاهدان به کپک آلوده بودند  .]14از آنجا که
اسپورهای قارچی پراکنده در هوا میتوانند باعث آلودگی
خامه شوند عالوه بر آلودگی از طری هوا ،آلودگی وروف
و افراد تهیهکننده ،شرایط نامناسب نگهداری خامه،
آلودگی اولیه شیر و نبود فرایند حرارتی نیز نقش دارند.
در این پژوهش  30درصد (18نمونه) از نمونههای خامه

به باسیلهای گرم منفی رودهای انتروباکتریاسه آلوده
بودند و بیشترین میزان آلودگی مربوط به ماه مرداد و
کمترین میزان آلودگی مربوط به ماه شهریور بود.
نتایج توزیع فراوانی تعداد باکتریهای انتروباکتریاسه در
جدول  5نشان داده شده است .نتایج حاصل نشان داد
میانگین انتروباکتریاسه در چهار ماه سالlog CFU ml-
 60 1بود .مقایسه میانگینها نشان داد کمترین میزان
انتروباکتریاسه در شهریور ماه logCFU ml-1
 4/2±1/19و بیشترین میزان آن در مرداد ماه log
 204/67CFU ml-1بود .میانگین میزان آلودگی در فصل
تابستان  104/43 log CFU ml-1و در فصل پاییز
 15/56log CFU ml-1بود.

جدول  :5توزیع فراوانی تعداد انتروباکتریاسه ) (log CFU ml-1به تفکیک ماه
ماه

میانگین

میانه

مینیمم

ماکزیمم

مرداد

204/67±373/47

0/00

0/00

1100/0

شهریور

4/2±11/91

0/00

0/00

43/0

مهر

15/8±22/44

0/00

0/00

64/0

آبان

15/33±54/09

0/00

0/00

210/0

محمدی جرجافکی در سال  1390در بررسی آلودگی
بستنی های سنتی زاهدان  70-47درصد به
انتروباکتریاسه آلوده بودند  .]14حائری بهبهانی در سال
 1389در بررسی آلودگی بستنی سنتی در تهران
100درصد به انتروباکتریاسه آلوده بودند  .]15سلطان
مجله پژوهشنامه حالل
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دالل و همکاران در سال 1389در بررسی شیرینی خامه-
ای قنادی های جنوب شهر تهران  72/7درصد از نمونهها
آلوده بودند و بیشترین میزان آلودگی مربوط به
انتروباکتریاسه بود  .]16شعبانی در سال 1392در
بررسی آلودگی شیرینیهای خامه ای گرگان  57/7درصد
از نمونهها به انتروباکتریاسه آلوده بودندکه بیشترین میزان
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آلودگی مربوط به تابستان بود  .]17نتایج حاصل از تمام
مطالعات مطرح شده از نتایج مطالعه حاضر بیشتر است و
از آنجا که در تحقی مورد بررسی بیشترین میزان آلودگی
به انتروباکتریاسه فصل تابستان بود ،نتایج تحقی شعبانی
را تائید نمود .توجیه باالتر بودن میزان آلودگی به
انتروباکتریاسه در فصل گرم را میتوان به شرایط دمایی
دو فصل مربوط دانست .به این صورت که تکثیر باکتریها
در دمای پایینتر از حداقل درجه حرارت رشد متوقف
میشود و سبب کاهش میزان آلودگی نمونهها در پاییز
شده است و در واقع شرایط دمای باال در تابستان ،شرایط
مساعدتری را برای رشد باکتریها فراهم کرده و میزان
آلودگی نمونهها در فصل تابستان را افزایش داده است
 .]18آلودگی به انتروباکتریاسه را میتوان به آلودگی

وروف ،عدم رعایت بهداشت فردی و آلودگی افرادی که
در تهیه خامه نقش دارند ،وضعیت نامناسب بهداشت در
حین تولید و نبود حرارت دهی در فرایند تولید نسبت
داد .نتایج توزیع فراوانی تعداد باکتریهای جمعیت
میکروبی در جدول  6نشان داده شده است در این پژوهش
در  51/7درصد ( 31نمونه) از نمونههای خامه ،جمعیت
میکروبی باالتر از حد مجاز استاندارد بود.
نتایج نشان داد میانگین بار میکروبی در چهار ماه سال
 4/185 log CFU ml-1بود .نتایج نشان داد کمترین بار
میکروبی در آبان ماه با  3/68 log CFU ml-1و بیشترین
بار میکروبی در مرداد ماه با میزان4/58 log CFU ml-1
بود .میانگین بار میکروبی فصل تابستانlog CFU ml-1
 4/51و فصل پاییز 3/87 log CFU ml-1بود.

جدول  :6توزیع فراوانی تعداد بار میکروبی ) (log CFU ml-1به تفکیک ماه
ماه

میانگین

مینیمم

میانه

ماکزیمم

مرداد

4/58±1/26

4/84

2/03

5/81

شهریور

4/44±1/71

5/45

2/01

6/4

مهر

4/07±1/5

4/11

1/78

3/66

آبان

3/68±1/5

4/04

1/08

5/81

در تحقی انجام شده توسط توماس و همکاران در سال
 1996مشخس شد بیشتر شیر تولیدی در دامداریهای
سنتی دارای شرایط بهداشتی نبوده و شیر عمدت ًا توسط
وروف بیدون و دبه به ماشین جمعآوری شیر تحویل داده
میشود .در این بررسی مشخس شد وروف حمل شیر
شسته شده به روش معمولی با آب ،بار میکروبی شیر را
به ازای هر میلیلیتر شیر 800 ،هزار باکتری به آن اضافه
میکند  .]19باالتر بودن میزان آلودگی میکروبی در
فصل گرم را میتوان به شرایط دمایی دو فصل مربوط
دانست .در واقع شرایط دمای باال در تابستان ،شرایط
مساعدتری را برای رشد باکتریها فراهم کرده و میزان
آلودگی نمونهها در فصل تابستان را افزایش داده است .از
آنجا که تعداد باکتریهای موجود در نمونهها ،نشان
مجله پژوهشنامه حالل
دوره  ،3شماره 1399 ،2

دهنده رعایت بهداشت است ،لذا شمارش میکروبی به
عنوان شاخصی برای کیفیت بهداشتی به کار میرود و بار
میکروبی زیاد میتواند مربوط به آلودگی ماده اولیه یعنی
شیر یا آلودگی ثانویه هنگام تهیه خامه باشد .]20
نتیجه گیری کلی:
در این بررسی آلودگی خامههای سنتی به انواع
میکروارگانیسمها در سطح شهر تهران مشاهده شدکه با
بسیاری از مطالعات قبلی انجام شده در ایران بر روی شیر
و فرآوردههای شیری همخوانی داشت .اگر چه منابع
آلودگی در بررسی این پژوهش مشخس نشده است ولی
نتایج میتوانند حاکی از شرایط غیربهداشتی تولید ،توزیع
و فروش این نوع خامه باشد .استفاده از شیر غیرپاستوریزه
در تولید خامه و آگاهی کم مسئوالن واحدهای تولیدی از
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اصول بهداشتی میتواند از جمله مهمترین دالیل آلودگی
خامه های سنتی باشد .باتوجه به مصرف فراوان این ماده
غذایی ،به بررسی وضعیت میکروبی خامهها به طور
سیستماتیک نیاز است .برای اطمینان از وضعیت میکروبی
این خامه ها نیاز فوری به اعمال قوانین و ن ارت دورهای
برای اجرای روند صحیح تولید ،توزیع و فروش است .در
تولید این خامه باید به استانداردهای بیولوژیک مربوط به
شیر توجه شود .از آنجا که شیوع مسمومیت غذایی ناشی
از مصرف خامه در کشورهایی که کنترل دقی روی
پاستوریزاسیون دارند ،متداول نیست،نتیجه گرفته می-
شود پاستوریزاسیون شیر مورد استفاده در تهیه خامه یکی
از مهمترین اقدامات جهت باال بردن سطح ایمنی میکروبی

مجله پژوهشنامه حالل
دوره  ،3شماره 1399 ،2
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این محصول غذایی است .تأکید به بهداشت فردی،
آموزش بهداشت کارکنان و رعایت اصول بهداشتی بعد از
تولید برای افزایش ایمنی ضروری است .اگر عوامل خطری
که منجر به کاهش ایمنی غذا میشوند ،در مراحل اولیه
تشخیس داده شوند و تمام کسانی که در تولید خامه نقش
دارند نیز آگاهیهای الزم در زمینه حفظ ایمنی غذا را
کسب کنند  ،خطر بیماریهای ناشی از غذا کم خواهد شد.
تعارض منافع
نتایج حاصل از این مطالعه با منافع نویسندگان و محققان
در تعارض نیست.
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ABSTRACT
Introduction and purpose: Cream is a part of milk that is separated from milk by
creaming operation and due to its nutritious environment, it is a suitable culture medium
for the growth of microbes. Therefore, the general purpose of this study was to investigate
the microbial contamination of traditional cream in Tehran.
The Study method: In this study, 60 samples of traditional cream from milk sales units
and traditional dairy products were collected randomly in Tehran. Necessary
microbiological tests were performed according to Iranian national standards and then the
data were analyzed using 19 SPSS statistical software.
Results: The results of this study showed that out of 60 samples of contamination (3.3%)
of the samples to Staphylococcus aureus 36.7% to gram-negative gram-negative agents,
30% to Escherichia coli and 88.3% to mold and yeast and 30% to Anterobacteriosis gramnegative intestinal bacilli accounted for 51.7% of microbial cream samples above the
standard allowable limit.
Discussion and Conclusion: In this study, the contamination of traditional creams with
various microorganisms in Tehran was observed, which is consistent with many previous
studies conducted in Iran and other countries on milk and dairy products. Although the
sources of contamination have not been identified in this study, the results indicate
unsanitary conditions for the production, distribution and sale of this type of cream.
Keywords: Cream, Microbial counting, Tehran, Traditional products
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