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 .1گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
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 .3گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت مقاله 29/8/31 :؛ تاریخ پذیرش29/39/32 :

چکیده
زمینه و هدف :استافیلوکوکوس اورئوس گرم مثبر ،غیرم اسر ورزا فاقر ک سرو ،غیممتحرم ،هرواز ترا بیهرواز
اختیار و قادر به تحمل مقادیم زیاد نمک (تا  51درص ) میباش  .از اینمو مواد غذایی حراو نمرک محریط مناسربی را
بما رش باکتم مهیا میسازد .همچنین این باکتم یکی از مهمتمین عوامل بیماریزا منتقله از فرمآورده هرا غرذایی
فساد پذیم بخصوص فماوردهها لبنی میباش  .پنیم سنتی لیقوان در بسیار از مناطق کشور ما بخصوص شهمسرتان
تهمان مصمف زیاد دارد و اصوالَ در ساخ ،اینگونه پنیمها از شیم پاستوریزه نش ه وخا استفاده میشود و همچنین
وضعی ،به اشتی در حین فمآور

نگه ار

و فموش پرایین مریباشر  .لرذا برا تو ره بره اهمیر ،موضرو در انتشرار

مسمومی ،بمرسی میزان آلودگی پنیم سنتی لیقوان بره براکتم اسرتافیلوکوکوس اورئروس کواگروالز مثبر ،در سر
توزیع شهمستان تهمان مورد نظم قمار گمف.،
روش بررسی :به منظور انجا این م العه  51نمونه پنیم سنتی لیقوان به صورت کامال تصادفی از فموشگاهها تهرمان
تهیه ش و طبق استان اردها ملی و با استفاده از محیط کش،ها بمد پارکم کرو ،میر ،و آزمرایش کواگروالز مرورد
ارزیابی قمار گمف.،
یافتهها :ازمجمو  51نمونره  55نمونره( )%88بره اسرتافیلوکوکوس آلرودگی داشرتن و  51نمونره ( )%66/6بریش از حر
استان ارد به استافیلوکوکوس و  1نمونه( )%55/7به استافیلوکوکوس اورئوس کواگوالز مثب ،آلودگی داشتن .
نتیجهگیری :این اممتو ه و رعای ،شمایط به اشتی را در حین تولی و ضمورت استفاده از شیم پاستوریزه را در تهیه
پنیم نشان میده .
کلمات کلیدی :پنیم لیقوان استافیلوکوکوس اورئوس کش ،تهمان

مقدمه

هنوز خسارات اقتصادی و مشکالت بهداشتی وجود دارد  ،ایذن

یکی از پایه های توسعه اقتصادی ،تأمین غذذای بهداشذتی و

مسئله در کشورهای در حال توسعه محسوس تر اسذت .شذیر و

مناسب برای کلیه آحاد جامعه است و سالمتی نسل آینده بدون

هراوردههای آن از جمله پنیر که قسذمت وسذیعی از احتیاجذات

تذذأمین غذذذای مطلذذوم میسذذر نیسذذت .در کشذذورهای پیشذذرهته

غذایی انسان را تأمین میکند از مذواد غذذایی اسذت کذه نقذ

بیماریهای منتقله از غذا تحت کنترل درآمده انذد .بذا ایذن حذال

هوق العاده با اهمیتذی از نظذر انتقذال بیماریهذا بذه انسذان دارد.

* گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
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امروزه علیرغم توسعه و پیشرهت در تکنیکهای تولید پنیرهذای

نظر آماری در ردیذف اول کلیذه مسذمومیتهذای غذذایی قذرار

صنعتی در ایران و سایر کشورها ،هنوز چندین نوع پنیذر سذنتی

میگیرند 1.با توجه به اینکه پنیرهای لیقوان به صذورت سذنتی و

در قسمتهای مختلف از کشذور تولیذد و مذورد اسذتداده قذرار

بدون کنترل صحیح بهداشتی تهیه شده و همچنین به علت عدم

میگیرد .از جمله این نوع پنیرهای سنتی میتذوان بذه پنیرهذای

وجود هرایند سالم سازی حرارتذی در حذین هذرآوری ،اهمیذت

سنتی لیقوان اشاره کرد کذه دراسذتان آذربایجذان شذرقی تولیذد

مسمومیت با استاهیلوکوکوس اورئوس نمایان میگردد .هد

ما

میشوند .پنیر لیقوان به عنوان یک پنیر سدید رسیده درآم نمک

در این مطالعه تعیذین میذزان شذیوع اسذتاهیلوکوکوس اورئذوس

( )white cheese ripened in brineو نیمه سذخت بذوده کذه در

کواگوالز مثبت در پنیرهای سنتی لیقوان و مقایسه این نتذایج بذا

تولید این پنیرها معموالً ازترکیب شیرگوسدند و بز و یا شذیرگاو

استانداردهای ملی ایران و همچنین با مطالعذات دیگذر محققذان

استداده میگردد و به طور سنتی از شیر خام و بدون مایه کشت

میباشد تا با توجه به خطرات ناشی از مسمومیتها ،با ارزیذابی

پنیر تولید میشود 2.از آنجایی که درساخت این گونه پنیرهذا از

و شمار

مقادیر استاهیلوکوکوس اورئوس کواگذوالز مثبذت و

شیر پاستوریزه نشده و خام استداده میگردد و اگر شذیر حذاوی

ارائه راهکارهای مناسب بتوانیم مصر

باکتریهای بیماریزا باشد و یا آلودگی ثانویذه در هنگذام سذاخت

احتمالی باز داریم.

کنندگان را از زیان هذای

پنیر بوجود آید؛ این امر منجر به بروز مسمومیت غذذایی ناشذی
از حضور میکروارگانیسمها و یا سموم تولید شذده توسذط آنهذا

مواد و روشها

میگردد 3.استاهیلوکوکوس اورئوس گرم مثبذت ،غیذر اسذوورزا،

در این پژوه  21 ،نمونه از پنیرهذای سذنتی ،بطذور کذامال

هاقد کوسول ،غیرمتحرك ،هوازی تا بیهوازی اختیاری و قادر بذه

تصادهی و از هر کدام بذه مقذدار  212گذرم از هروشذگاه هذای

تحمل مقادیر زیذاد مذک (تذا  11درصذد) مذیباشذد .از ایذنرو

استان تهران ،خریداری شد .نمونهها داخذل بسذته بنذدی اصذلی

موادغذایی حاوی نمک نظیر پنیذر و کشذک محذیط مناسذبی را

خود و تحت شرایط بهداشتی به آزمایشگاه برده شدند و پس از

سذایر بیماریهذای

در داخذل

برای رشد باکتری مهیا مذیسذازد 3.بذرخال

غذایی که معموالً دوره کمون طذوالنیتذری دارنذد ،مسذمومیت
استاهیلوکوکی دارای دوره کمون کوتاه  1تا  4سذاعت مذیباشذد
که به دنبال مصر

غذای حاوی توکسین باکتری اتداق میاهتذد

و عالیم مسمومیت شامل تهوع ،استدراغ ،حالذت تهذوع ،نذب

درج مشخصات هر نمونه (نوع پنیر) تا زمان آزمای
یخچذذال نگهذذداری شذذدند .رو
نمونه ها تا زمان آزمای

نمونذذهبذذرداری و نگهذذداری

مطابق بذا راهکذار پیشذنهادی موسسذه

اسذذتاندارد و تحقیقذذات صذذنعتی ایذذران ،شذذماره  ،323شذذیر و
3

هذذراوردههذذای آن -راهنمذذای نمونذذهبذذرداری ،مذذیباشذذد .رو

ضعیف ،لرز ،ناتوانی ،تعریق ،شوك ،تندس کم عمق و حذرارت

آزمای

بدن پایینتر از حد طبیعی میباشد .این نشانهها معموال بذین 24

نمونه ها در یک ظر

تا  44ساعت ادامه دارند و میزان مرگ ومیر نیذز بسذیار کذم یذا

قرار داده شد تا تحت هشار قرار نگرهته و خذرد نگذردد .سذوس

صدر است .4با توجه به پیشرهت نسبتا سریع در ایجاد بیمذاری

توسط قاشق های هلزی سترون ،از عمق پنیر نمونه را برداشذته و

و همچنین بهبودی سریع به همان اندازه(برای بیشتر اهراد) اکثذر

به دقت حدود  21گرم را به وسذیله تذرازوی دیجیتذالی تذوزین

نمذی

کرده و به هاون چینی سترون انتقال داده شد .از محلذول رقیذق

منابع بر این باورند که اغلذب مذوارد مسذمومیتها گذزار

به اینگونه بود که ابتدا پنیر را از یخچال خارج کذرده و
که دارای انذدازه و شذکل مناسذب اسذت

شوند .1شایان ذکر است این نوع مسذمومیت هذا طبذق گذزار

کننده سیترات سدیم ،برای تهیه اولین رقت استداده شد که برای

مرکز کنترل بیماریها ( )CDCدرآتالنتذا در بعضذی از سذالها از

تهیه این محلول 2 ،گرم سیترات سدیم را در  122میلیلیتذر آم
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مقطر حل کرده ،محلول بهدست آمده حاوی  %2سیترات سذدیم
میباشد .سوس در ظرو

مناسب به حجم های مورد نظر تقسیم

ریخته شد و  2/1میلی لیتر از پالسذمای سذیتراته خرگذو

کذه

چهار بار رقیق شده ،به آن اضاهه گردید و کامالً با هذم مخلذو

نموده و در اتوکالو در  121درجه سانتیگذراد بذرای  11دقیقذه

کرده و به هم زده شد .درلوله دیگر ،به عنوان شاهد مندی بذرای

سترون شد .مقدار  21گرم پنیر توزین شذده بذا  221میلذیلیتذر

هر سری  2/1میلذی لیتذر پالسذمای سذیتراته ،بذه  2/1میلذی لیتذر

محلول سیترات سدیم  %2همذونن شذد .سوسوانسذیون حاصذله

آبگوشت غذایی هاقد باکتری اضاهه گردید .لولههذا در گرمخانذه

رقت  12داشته که از آن رقذت هذای بعذدی( 12-4 ،12-3،12-2و

 37درجذذه قذذرار گرهتذذه و در هواصذذل معذذین تذذا  3سذذاعت از

 )...را بدسذذت آوردیذذم 7.بذذه منظذذور جسذذتجو و شناسذذایی

نظرتشکیل لخته مورد بررسی قرارگرهت .در هر لوله که پالسما

استاهیلوکوکوس اورئوس ،از نمونه آماده شذده ،بذه کمذک یذک

مثبذت بذود بذه عنذوان کواگذوالز مثبذت

منعقد شذده و واکذن

شد ،درحالی که نشانهای از لختذه در پالسذمای شذاهد

پیوت یک میلیلیتری ،یک میلیلیتر را برداشت کرده و به محیط

گزار

کشت غنیکننذده  cook meat brothبذرده شذد و بذه مذدت 24

دیده نشد4و.4

ساعت در گرمخانه  37درجه نگهداری شد سوس  1میلیلیتر از
نمونه را توسط پیوت سذترون برداشذت کذرده و بذه سذه پلیذت

نتایج

حاوی محیط برد -پذارکر بذرده شذد و در هذر پلیذت بذه طذور

در این مطالعه  21نمونه پنیر سنتی لیقوان مورد مصذر

مساوی تقسیم شذد (مقذادیر  2/3 ،2/4و  .)2/3و بذا اسذتداده از

تهران به منظور بررسی آلودگی به اسذتاهیلوکوکوس اورئذوس و

یک میله شیشه ای خمیده سترون در روی سطح محذیط کشذت

استاهیلوکوکوس اورئوس کواگذوالز مثبذت مذورد مطالعذه قذرار

شد .درم پلیت ها را بسته تا کامالَ نمونذه جذذم

گرهت.از مجموع  21نمونه پنیر  3نمونذه ( )%12در محذیط بذرد

محیط گردد و سطح آنها کمذی خشذک شذود و سذوس آنهذا را

پارکر آگار از نظر رشد باکتری مندی بذود و  22نمونذه ( )%44از

وارونه به مدت  44ساعت در گرمخانذه  37درجذه سذانتیگذراد

نظر رشد در محیط برد پارکر مثبت بود که پرگنههذای سذیاه در

قذذرار دادیذم .پذذس از  44سذذاعت ،پلیذتهذذای بذذرد پذذارکر را از

محیط کشت ظذاهر شذد (شذکل  )1و از نمونذههذای آلذوده 14

گرمخانه بیرون آورده و پرگنه های ظاهر شده روی پلیت هذا بذه

نمونه ( )%33/3تعداد باالتر از حد مجاز استاندارد ملی را نشذان

گردید .تعداد پرگنه های ظاهر شذده

داد (جدول  .)1همچنذین میذزان آلذودگی بذه اسذتاهیلوکوکوس

در پلیتها را به پرگنههایی که کواگوالز مثبت میباشذند اضذاهه

اورئذذوس کواگذذوالز مثبذذت  1نمونذذه( )%22/7بذذود (نمذذودار .)1

کرده و جمع آنها را در هاکتور رقذت ضذرم کذرده و نتذایج بذر

قضاوت در مذورد آلذودگی بذر اسذاس ویژگذیهذای میکروبذی

حسب تعداد در هر گرم پنیر ،بیان شد4و4و.12

سازمان استاندارد ملی ایران انجام گرهت.

بخوبی پخ

وسیله پرگنه شمار شمار

آزمایش کواگوالز مثبت

ازمحیط برد -پارکر ،با استداده از یذک حلقذه کشذت ،چنذد
پرگنه انتخام شده را برداشته و به لولذه حذاوی محذیط کشذت
آبگوشت مغز و قلب انتقذال داده شذد و بذه مذدت  24سذاعت
درگرمخانه  37درجه سانتیگراد قرار گرهت .بعداز  24سذاعت،
 2/1میلی لیتر از این کشت مایع استاهیلوکوکی در لولذه آزمذای
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شکل  :1پرگنههای استاهیلوکوکوس اورئوس در محیط برد پارکر

جدول  :3نتایج نهایی نمونههای پنیر مورد بررسی از نظر رشد باکتری در  21نمونه موردمطالعه
موارد مثبت

موارد منفی

22

3
کمتر از حداکثر مجاز (< )12

بیشتر از حداکثر مجاز (> )12

4

14

2

2

کواگوالز مندی

کواگوالز مثبت

کواگوالز مندی

کواگوالز مثبت

4

2

9

1

نمودار  :1میزان آلودگی پنیر سنتی لیقوان عرضه شده در هروشگاههای تهران به استاهیلوکوکوس اورئوس کواگوالز مثبت

بر این اساس حد مجاز اسذتاهیلوکوکوس اورئذوس در یذک

رسیده در آم نمک باید مندی باشد.

9و11

گرم پنیر رسیده در آم نمک حذداکثر 122بذاکتری مذیباشذد و
استاهیلوکوکوس اورئذوس کواگذوالز مثبذت در یذک گذرم پنیذر

بحث و نتیجهگیری
مجله مهندسی بهداشت محیط ،سال اول ،شماره  ،2زمستان 291 ♦ 2932

علی صالحی و همکاران

استاهیلوکوکوس اورئوس قادر است از راه هذای مختلدذی از

وسایل و مساهت حمل و نقل و )...نسبت داد .این امذر توجذه و

و

رعایت شرایط بهداشتی را در حین تولید ،ضذرورت اسذتداده از

وسایل آلوده و همچنین تماس اهراد آلذوده بذه طذور مسذتقیم و

شیر پاستوریزه و آموز

بهداشت به کارکنذان را در تهیذه پنیذر

غیرمسقیم باعث آلودگی شیر گردد .چون در تهیه پنیر لیقذوان از

نشان میدهد .همچنین پیشذنهاد مذیشذود جهذت تکمیذل ایذن

شیر خام استداده میشود ،انتظار میرود آلذودگی از ایذن طریذق

تحقیق در مطالعات بعدی آلودگی بذه پذاتونن اسذتاهیلوکوکوس

انجام گیذرد .در مطالعذه ای مرحمتذی زاده و همکذاران ()1343

اورئوس را در پنیرهای لیقذوان واقذع در روسذتای لیقذوان را بذا

ضمن بررسی آلودگی  12نمونه پنیر سنتی در شهرستان کازرون

پنیرهای لیقوان توزیذع شذده در شهرسذتان تهذران بذا همذدیگر

مشاهده کردند که  23نمونه ( )%43به استاهیلوکوکوس آلذودگی

مقایسه شده تا میزان تاثیر زمان ،مساهت و تجهیزات حمل ونقل

جمله غدد پستانی دام ،مدهوع و ترشحات دام آلوده  ،ظذرو

داشته و  13مورد ( )%23آلوده به نوع کواگوالز مثبذت بودنذد.

4

بیشتر مشخص گردد.

در تحقیقی که در شهر موصل عراق توسط  Abbarو همکذاران
( )2221انجذذام شذذد ،از 23نذذوع پنیذذر مختلذذف جمذذع آوری

تشکر و قدردانی

شده31،درصد آلذوده بذه اسذتاهیلوکوکوس اورئذوس کواگذوالز

در پایذذان از زحمذذات مسذذئولین آزمایشذذگاه میکروبیولذذونی

مثبت بودند 14.در مطالعه ای که توسط علذی محمذدی ثذانی در

گروه بهداشت محیط دانشذگاه علذوم پزشذکی تهذران تشذکر و

شهرستان مشهد و قوچان ( )2229انجام شد ،از  144نمونه پنیر

قدردانی میگردد.

سنتی 4/3،درصد به اسذتاهیلوکوکوس اورئذوس آلذوده بودنذد.

12

همچنین شادان و همکاران با مطالعه بذر روی  122نمونذه پنیذر
سنتی شهرستان زاهدان به ایذن نتیجذه رسذیدند کذه  21درصذد
نمونهها بی

از حد استاندارد ایران به استاهیلوکوکوس اورئوس

آلوده بودند .و آلودگی به اسذتاهیلوکوکوس را بذه عذدم رعایذت
نکات بهداشتی در هنگام شیر دوشی و حین هراینذد تهیذه پنیذر
نسبت دادهاند 1.در مجموع میتوان گدت رو

تولید پنیر سنتی

در مناطق مختلف کشور ما متداوت بوده و حتی هلور میکروبذی
آنها نیز یکی نیست .به همین علت میزان شیوع استاهیلوکوکوس
اورئوس در مناطق مختلف متداوت میباشد .همچنین عالوه بذر
موارد ذکر شده در میزان انتقال پاتونن به پنیر ،زمان ،مسذاهت و
تجهیزات حمل و نقل پنیر از شهرستان تبریز به شهرستان تهران
نیز میتواند دخیل باشد .در این مطالعه نتایج آلودگی را میتوان
به موارد ذکر شده (دام آلوده ،وسایل آلوده ،تماس اهذراد آلذوده،
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بررسی آلودگی پنیرهای سنتی لیقوان به استافیلوکوکوس اورئوس کواگوالز مثبت توزیع شده در شهر تهران
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ABSTRACT
Background: Staphylococcus aureus is a Gram-positive, non-sporulated, lack of capsule,
immovable, aerobic and anaerobic and able to tolerate high levels of salt (up to 15 percent). Therefore,
foods containing salt provides an ideal environment for bacterial growth. It is also one of the most
important bacterial born of spoilable food products, especially in dairy products. Lighvan traditional
cheese is consumed in many regions of Iran, especially consumption of these cheeses is very high in
Tehran which in the manufacture of such cheeses, the unpasteurized and raw milk is used and the
sanitary conditions during processing and subsequent storage are low. So, considering the importance
of this issue in the release of poisoning, the coagulase-positive Staphylococcus aureus contamination
in Lighvan cheese on Retail Stores was evaluated.
Materials and Methods: In order to perform this study, 22 samples of traditional Lighvan cheese
were collected randomly from Tehran stores and according to Iran national standards and by using of
bird-parker, Cook Meat cultures and coagulase test were evaluated.
Results: Total of 22 samples, 14 samples (63/6%) were contaminated by S. aureus over standard
and 5 (22/7%) were contaminated with Staphylococcus aureus coagulase positive.
Conclusion: This study demonstrated that sanitary conditions should be observed during the
production and Use of pasteurized milk in cheese production.
Keywords: Lighvan cheese, S.aureus, Culture medium, Tehran
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