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  از دیدگاه بهداشت مواد غذایی
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Title: Scrutiny of Food-Borne Botulism Intoxication in Iran during 2003-2007 with the Food Hygiene 
View Point  
Authors: Tavakoli HR, (PhD); Zeynali M, (DMV); Mehrabi Tavana A, (PhD). 
Introduction: The aim of the study was to determine the rate of food-born botulism poisoning from 
2003 to 2007 in Iran. 
Methods: In this cross-sectional study, the data of the botulism cases in Iran during were collected 
and analyzed epidemiologically on account of food items which produce it, processing type, affluence 
distribution in rural & urban vicinities and widespread types . 
Results: Overall, 341 suspicious cases of botulism were recorded. The most and the least cases 
pertained to the years 2007(28.28%) and 2003 (12.6%), respectively. Among the provinces, Gilan lead 
the cases with 90 instances while the least amount related to West Azerbaijan with 4 occasions. Spawn 
and Salin fish (31.08 %) were the most botulism producing factors. Indeed, the prevalence rate in rustic 
vicinities (56.59%) was punctually more than cities (39.29%). Providing & consumption of canned foods 
in home was one of the most predominant causes of food poisoning (53.07%). Moreover, A and E types 
with the rate of (18-47 %) and (13.7-41.3 %), respectively were the most common causes of engendering 
botulism food poisoning. 
Conclusion: This kind of food poisoning had an escalation probably due to paying more attention to 
record and reports of the occurred cases in recent years in comparison with what was used to be. Some 
measures like general health education , not using unsanitary and traditional food processing, heating 
sufficient while consumption, not using unpasteurized dairy product and regular supervising by health 
inspector ; can prevent claimed issue. 
 

Keywords: Foodborne botulism, Iran, food hygiene. 
Hakim Research Journal 2009; 11(4): 38- 46. 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

 چهارم، دوره یازدهم، شماره 87 زمستان

39    و همکارانحمیدرضا توکلیدکتر 

  چکیده
ـ              ترین مسمومیت   مسمومیت غذایی بوتولیسم یکی از خطرناک      :مقدمه ه های غذایی است که در اثرمصرف مواد غـذایی آلـوده ب

ماهی شور دودی شـده، مـاهی       (های دریایی تهیه شده به روش سنتی          ویژه انواع غذاهای کنسرو شده گیاهی و گوشتی، فرآورده        
این بیماری یکی از مشکالت بهداشتی برخی از کشورهای جهـان           . دهد  های لبنی رخ می      فرآورده به ندرت و  ) تخمیر شده، اشپل  

 مطالعـه بررسـی ایـن       هـدف از انجـام ایـن       .باشد  شده و میزان وقوع آن در کشورهای مختلف متغیر می           ویژه ایران محسوب    ه  ب
  .مسمومیت غذایی دریک دوره پنج ساله در ایران از دیدگاه بهداشت مواد غذایی بوده است

   هـای  در این مطالعه مقطعی، اطالعات مربوط به موارد وقـوع مـسمومیت غـذایی بوتولیـسم در ایـران طـی سـال              :کـار روش  
کننده مسمومیت، نوع فرآوری مواد غذایی، توزیـع فراوانـی   های مختلف کشور، مواد غذایی ایجاد         بر حسب استان   1386-1382

آوری و از نظر اپیـدمیولوژیکی مـورد    های شایع کلستریدیوم بوتولینیوم در ایران جمع در مناطق شهری و روستایی، جنس و تیپ     
  .بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت

لیسم در ایران به ثبت رسیده است که بیشترین و کمترین موارد             مورد مشکوک به بوتو    341 در این دوره پنج ساله جمعاً        :ها  یافته
های مـورد مطالعـه بیـشترین و کمتـرین           در بین استان  . باشد  می%) 6/12 (1382و  ) موارد% 86/28 (1386های   آن مربوط به سال   

. بـوده اسـت  %) 17/1( مورد 4و آذربایجان غربی با %) 39/26( مورد 90های گیالن با  موارد مسمومیت به ترتیب مربوط به استان  
همچنین میـزان وقـوع     . ترین مواد غذایی ایجادکننده بوتولیسم شناخته شدند       عنوان شایع ه  موارد، ب % 08/31ماهی شور و اشپل با      

ترین علـل وقـوع      بوده ویکی از مهم   %) 29/39( داری بیش از مناطق شهری    اطور معن ه  ب%) 59/56(مسمومیت در مناطق روستایی     
عالوه مطالعـه حاضـر نـشان داد        ه  ب. تعیین گردید %) 07/53(تولیسم تهیه و مصرف مواد غذایی کنسروی در منازل          مسمومیت بو 

ـ  %95موارد مثبت، با فاصله اطمینـان       %) 7/13-% 3/41( %5/27و  %) 18 -% 47(% 5/32 به ترتیب با     A و   Eهای    تیپ عنـوان  ه  ، ب
  .یسم در ایران مطرح هستندهای ایجادکننده مسمومیت غذایی بوتول ترین تیپ شایع
 در ایران رو    1386 تا   1382های    نتایج این مطالعه نشان داد تعداد موارد وقوع مسمومیت غذایی بوتولیسم طی سال             :گیری نتیجه

اقداماتی همچـون  . های اخیر باشد به افزایش بوده است که شاید یکی از دالیل آن توجه بیشتر به ثبت و گزارش بیماری در سال              
آوری مواد غذایی، استفاده از حرارت کافی در         های سنتی و غیربهداشتی در عمل      ش بهداشت عمومی، عدم استفاده از روش      آموز

توانند در پیـشگیری از بـروز         ولین بهداشتی می  ؤهنگام مصرف، عدم مصرف مواد لبنی غیرپاستوریزه و کنترل و نظارت منظم مس            
  .ثر واقع گردندؤاین مسمومیت غذایی خطرناک م

  . مسمومیت غذایی بوتولیسم، ایران، اپیدمیولوژی:واژگان گل
  مقدمه

هـوازی و     کلستریدویوم بوتولنیوم یک باکتری گـرم مثبـت، بـی         
باسیلی شکل است که اسپورهای آن در خاک، رسـوبات دریاهـا،            

ایـن  . شـود   آبزیان و مواد غذایی مرتبط با خاک به وفور یافت می          
بـوده کـه در بـین آنهـا         ) A-G(  تیپ توکـسین   7باکتری دارای   

 زا هستند  برای انسان مسمومیتF به ندرت و  A، B، Eهای    تیپ
 موجـب بـروز مـسمومیت در        D و   Cهای همچنین تیپ ) .2 و   1(

  و Sharpeعنوان مثـال بنـا بـر گـزارش          ه  ب.. گردند حیوانات می 
ــه       ــک گل ــسم در ی ــسمومیت بوتولی ــک م ــی ی ــاران، ط   همک

  
  

س از گاوهای شیری تلـف گردیدنـد        أ ر 36شیری در ایرلند تعداد     
بیماری بوتولیسم بـه اشـکال مختلـف بوتولیـسم بـا منـشاء             ). 3(

غذایی، بوتولیسم ناشـی از زخـم، و بوتولیـسم نـوزادان مـشاهده              
 و همکاران در مطالعه بـر روی        Koepkeطبق گزارش   . گردد می

، 2006 تا   1976وقوع بوتولیسم نوزادان در جهان طی سال های         
 کشور جهان گزارش گردیده و بیشترین موارد ثبت         26 بیماری از 

گزارش شده مربوط به کشورهای آمریکـا، آرژانتـین، اسـترالیا،            و
داری بـا مـصرف عـسل       اطور معن ه  کانادا و ایتالیا بوده است که ب      
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 و همکـاران    Biancoاگرچه بنا بر گزارش     ). 4(همراه بوده است    
 که به نوزادان Chamomileدر آرژانتین آلودگی نوعی چای بنام       

های مختلف کلـستریدیوم     شود، به تیپ    هفته خورانده می   52زیر  
در کشورهایی نظیـر انگلـستان      ). 5(بوتولینوم ثابت گردیده است     

عالوه بر بوتولیسم با منشاء غذایی موارد بوتولیسم ناشی از زخـم            
روند رو به افزایش داشته است واین موضوع حتی در اثر اسـتفاده         

  ).6( های داخل رگی نیزگزارش گردیده استاز دارو
مسمومیت غذایی بوتولیسم در اثر مصرف مواد غذایی آلـوده بـه            

برای ایجـاد توکـسین در مـواد غـذایی          . گردد  توکسین ایجاد می  
  بـاالتر    pHهوازی، درجه حرارت مناسب رشد و         وجود شرایط بی  

 مسمومیت غذایی بوتولیـسم در    ). 7(  الزم و ضروری است    6/4از  
بـر گزارشـات    دهد اما بنـا  اثر مصرف مواد غذایی مختلفی رخ می  

موجود بیشترین موارد بیمـاری در نقـاط مختلـف جهـان در اثـر               
ماننـد  (های دریایی تهیه شـده بـه روش سـنتی             مصرف فرآورده 

و ) مـاهی تخمیـر شـده، مـاهی شـور دودی شـده، تخـم مــاهی       
و نـدرتاً   کنسروهای غذایی گیاهی و گوشتی تهیه شده در منازل          

عنـوان مثـال    ه  ب). 9و   8( مواد لبنی غیر پاستوریزه رخ داده است      
تـرین عامـل بـروز        و همکـاران مهـم     Torenseبنا بـر گـزارش      

مسمومیت غذایی بوتولیسم در آرژانتین مصرف غذای کنـسروی         
 مورد مسمومیت 34تهیه شده در منازل است و در چند سال اخیر 

ایـن   ).10(ثبـت رسـیده اسـت       بوتولیسم غذایی در این کشور به       
بیماری هم در کشورهای در حـال توسـعه و هـم در کـشورهای               
پیشرفته وجود داشته و گزارشات زیادی از وقوع ایـن مـسمومیت       

در ایـران   ). 11 و   6(غذایی در نقـاط مختلـف جهـان وجـود دارد            
مسمومیت غذایی بوتولیسم یکی از مشکالت بهداشتی است کـه          

 اسـاس گزارشـات منتـشر      بـر . رفته است کمتر مورد توجه قرار گ    
 در  1344گیـری بوتولیـسم در ایـران در سـال             اولین همـه   شده،

 نفـر دچـار     28شهرستان رشت بـه وقـوع پیوسـت کـه طـی آن              
 روز در بیمارسـتان   12مسمومیت گردیدند و افراد مبتال به مـدت         

 1354 تـا  1351هـای   همچنین طی سـال   . پورسینا بستری شدند  
  وتولیسم در شمال کشور ثبت و گزارش گردیده        مورد ب  389جمعاً  
در بررسی انجـام شـده توسـط وحـدانی و همکـاران             ). 12( است
 بیمار بستری شده بـه دلیـل        115های سرم خون و مدفوع        نمونه

مسمومیت بوتولیسم در مراکز آموزشـی و درمـانی تهـران مـورد             
 نفـر از بیمـاران کلـستریدیوم        73آزمایش قرار گرفت و از نمونـه        

بررسی بیشتر نشان داد که علت اصلی بروز        . بوتولنیوم جدا گردید  
مسمومیت مصرف ماهی دودی شده، تخم ماهی شـور و کنـسرو         

 در اثـر مـصرف      1377همچنین در سـال     ). 13( ماهی بوده است  
 73 و حـداکثر     23با حداقل سن    ( نفر   6اشپل در شهرستان رشت     

 یکی از آنهـا     دچار مسمومیت غذایی بوتولیسم گردیدند که     ) سال
تشخیص قطعی بـا تعیـین وجـود سـم          . جان خود را از دست داد     

عـالوه  ). 14( های اشپل شور صورت پـذیرفت       بوتولینیم در نمونه  
های دریایی گزارشاتی از وقوع بوتولیسم در اثر مصرف           بر فرآورده 
ـ . های لبنی در ایـران وجـود دارد         فرآورده عنـوان مثـال طبـق      ه  ب

 نفـر   27، تعداد   1375ان در اواخر سال     گزارش پورشفیع و همکار   
 بوتولیـسم گردیدنـد   یماز سکنه لوشان در استان قزوین دچار عال  

که پس از بستری شدن در بیمارستان لقمان حکیم  تهران یـک             
ها نشان داد که      نتایج بررسی . نفر از آنان جان خود را از دست داد        

 در  در ایـن مطالعـه    . علت آلودگی مصرف پنیر محلی بوده اسـت       
 تن از بیماران و پنیر مصرف شده وجـود توکـسین            10سرم خون   

در ). 15(ییـد قـرار گرفـت       أ کلستریدیوم بوتولینوم مورد ت    Aتیپ  
 1سنجش ایمنـی   مطالعه فوق برای اثبات وجود توکسین از روش       

 و همکاران،   Ganapathyاستفاده گردیده است اما طبق گزارش       
 بـوده و  برتـر  3مقطعـی  رها نظی   به سایر روش    نسبت 2االیزا روش

 نانوگرم توکسین در لیتر را تشخیص دهد 5/2قادر است تا میزان  
 نفره در همـدان    6در یک حادثه دیگر اعضای یک خانواده        ). 16(

 ساعت پس از مصرف آش رشته مخلـوط شـده بـا کـشک و                24
 Aترخینه به مسمومیت بوتولیسم مبتال گردیدنـد و وجـود تیـپ             

ــا ت  ــسین در آنه ــد أتوک ــدیی ــتفاده از  . گردی ــا اس ــبختانه ب خوش
  ).17(  تمام افراد بهبود یافتند(ABE)توکسین تری واالن  آنتی

هـای مختلـف در      انجام مطالعات اپیدمیولوژیکی در مورد بیماری     
های انتقـال و انتـشار       راه هر کشور برای شناسایی منابع آلودگی،     

 بیماری، میزان شیوع بیماری در منـاطق مختلـف کـشور، توزیـع            
های پیشگیری و   روشدر نهایتبیماری بر حسب جنس و سن و 

هـدف از   . کنترل بیماری از اهمیت بسیار زیادی برخـوردار اسـت         
های اپیدمیولوژیک مـسمومیت    انجام این مطالعه نیز بررسی جنبه     

غذایی بوتولیسم در ایران و دستیابی به اطالعات فوق به منظـور            
ی و یا کاهش میزان بروز این       کارهای الزم برای پیشگیر     راه ایهار

  .مسمومیت غذایی خطرناک در کشور بوده است
  

  روش کار
) 1382- 1386( در یـک دوره پـنج سـاله          4این مطالعه مقطعـی   
هـای   برای انجـام ایـن مطالعـه تمـامی داده      . انجام پذیرفته است  

مربوط به وقوع مسمومیت غذایی مشکوک به بوتولیسم از مراکز          
ور که موارد بیماری در آنها ثبت و گزارش         بهداشتی و درمانی کش   

                                                      
1 Bioassay 
2 Optical Immunoassay (OIA) 
3 ELISA 
4 Cross sectional 
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هـای وزارت    گردیده بود و نیز با مراجعه به مرکز مبارزه با بیماری          
 تحقیقاتی پاستور ایـران     انستیتوبهداشت و بخش میکروبیولوژی     

آوری و سپس اطالعات مورد نیاز بر اسـاس وقـوع بیمـاری              جمع
ننـده  های مختلف، مواد غـذایی مـصرف شـده و ایجـاد ک              استان

مسمومیت، نوع فرآوری مواد غذایی، توزیـع فراوانـی مـسمومیت           
بوتولیسم در مناطق شهری و روستایی، وقوع بیماری بـر حـسب            

اسـتخراج و میـزان      های مختلف عامل مـسمومیت،     جنس و تیپ  
سـپس  . شیوع بیماری بر اساس متغیرهـای فـوق تعیـین گردیـد           

رد تجزیـه و    آوری شده از نظر اپیـدمیولوژیکی مـو        اطالعات جمع 
قابل ذکر است که در طی این دوره پنج ساله          . تحلیل قرار گرفت  

 استان کشور موارد وقوع مسمومیت غذایی بوتولیـسم         11تنها در   
ثبت و گزارش گردیده است و به همـین دلیـل مطالعـه بـر روی                

کردسـتان، گلـستان،    (هـا    دست آمده از ایـن اسـتان      ه  اطالعات ب 
، قـزوین، آذربایجـان شـرقی و        زنجان، گیالن، تهـران، مرکـزی     

  .صورت پذیرفت) غربی، همدان، خراسان
  نتایج

 نـشان داده شـده      1 و نمودار    4 تا   1نتایج این مطالعه در جداول      
 مــورد 341جمعــاً ) 1382- 1386( ســاله 5در ایــن دوره . اســت

مشکوک به مسمومیت غذایی بوتولیسم در ایـران ثبـت گردیـده            
بیشترین . اند  خود را از دست داده      نفر از مبتالیان جان    4است که   

 بـا   1386هـای    و کمترین موارد بیماری به ترتیب مربوط به سال        
باشـد و     مـی %) 6/12( مـورد    43 بـا    1382و  %) 68/26( مورد   91

مشخص گردید که موارد وقوع بیماری در سه سال اخیـر رو بـه              
که تعداد مـوارد وقـوع مـسمومیت         طوریه  افزایش بوده است، ب   

 1382 برابـر سـال      1/2 حـدود    1386تولیـسم در سـال      غذایی بو 
های مختلف کشور نیز بیشترین و کمترین  در بین استان. باشد می

%) 39/26( مورد   90های گیالن با     استانموارد بیماری مربوط به     

در . تعیـین گردیـد   %) 17/1( مـورد    4استان آذربایجان غربی با      و
ایی تهیه شـده بـه   های دری فرآورده بین مواد غذایی مصرف شده،    

و پنیـر محلـی     %) 08/31(روش سنتی نظیر ماهی شور و اشـپل         
ترین مواد غذایی ایجاد کننده مسمومیت       عنوان شایع ه  ب%) 67/9(

). 1جـدول  ( غذایی بوتولیسم در این دوره مطالعاتی شناخته شدند      
 مورد مسمومیت بوتولیسم ثبت شـده       341 مورد از    181همچنین  

ه و مصرف مواد غذایی در منـزل رخ داده          به دلیل تهی  %) 07/53(
به دلیل مصرف غذاهای صـنعتی      %) 27/5( مورد   18است و تنها    

به وقوع پیوسته که علت آن یا عدم استریلیزاسیون کامل فرآورده 
از . و یا عدم استفاده از حرارت کافی در هنگام مصرف بوده است           

نظر جنس تفاوت چنـدانی در میـزان شـیوع مـسمومیت غـذایی              
وتولیسم در دو جنس زن و مرد وجود نداشـته و طـی ایـن دوره                ب

 مــورد 160در زنــان و )  مــوارد%07/53( مــورد 181پــنج ســاله 
ــوارد93/46%( ــ)  م ــردان ب ــوع پیوســته و در برخــی از ه در م وق

هـا در   های مطالعه موارد بیماری در زنـان و در برخـی سـال          سال
   ).2جدول (  مردان بیشتر بوده است

 بیماری در مناطق شهری و روسـتایی کـشور دارای      میزان شیوع 
 مـورد  341که از مجمـوع   طوریه باشد، ب   توجهی می  تفاوت قابل 

در مناطق روسـتایی و     %) 59/56( مورد   193ثبت و گزارش شده،     
 14در مناطق شـهری رخ داده اسـت و در           %) 29/39( مورد   134

  .)3جدول ( این موضوع روشن نگردیده است%) 1/4(مورد نیز 
 مورد از   13 با   E  نتایج مطالعه حاضر همچنین نشان داد که تیپ       

 بـا   A و تیـپ     %)18-% 47 (%5/32  مورد تعیین تیـپ شـده      40
ـ  %95 با فاصـله اطمینـان       %)7/13-% 3/41 (%5/27مورد  11 ه  ب

هـای ایجـاد کننـده مـسمومیت غـذایی            تـرین تیـپ    عنوان شایع 
کر اسـت کـه     قابل ذ ). 4 جدول( بوتولیسم در ایران مطرح هستند    

   .تیپ توکسین تعیین نگردیده است) موارد% 93/2( مورد 10در 
  

  )1382- 1386( مواد غذایی ایجاد کننده مسمومیت بوتولیسم در ایران -1جدول 

)درصد(جمع  1386 1385 1384 1383 1382 ماده غذایی ردیف  

106) 80/31( 18 25 27 25 11 ماهی شور و اشپل 1  
9) 63/2( 4 1 - 1 3 کنسرو ماهی 2  
5) 46/1( - - - - 5 دوغ 3  
1) 29/0( - - - - 1 شیر 4  
ای و محلی پنیر کیسه 5  - 7 11 - 15 )67/9 (33  
18) 27/5( 4 - 12 2 - کشک خانگی 6  
6)75/1( 5 1 - - - کنسرو سبزی 7  
13) 81/3( 4 5 4 - - کمپوت خانگی 8  
1) 29/0( - - - 1 - لواشک خانگی 9  
149) 69/43( 41 48 6 31 23 نامشخص 10  
341) 100( 91 80 60 67 43 - جمع  
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  )بر حسب جنس (1382 – 1386های   توزیع فراوانی مطلق و نسبی موارد بوتولیسم ناشی از مواد غذایی طی سال-2جدول 

)درصد(جمع  1386 1385 1384 1383 1382 جنس  

181) 07/53( 51 30 29 39 24 زن  
160) 93/46( 40 42 31 28 19 مرد  

341) 100( 91 80 60 67 43 جمع  
 
 

  )بر حسب مناطق شهری و روستایی  (1382 – 1386های   میزان شیوع  مسمومیت غذایی بوتولیسم طی سال-3جدول 

)درصد(جمع  1386 1385 1384 1383 1382 منطقه جغرافیایی  

30) 76/69( روستایی  )73/53 (36  )33/53 (32  )99/54 (44  )65/40 (37  )59/56 (193  
9) 93/20( شهری  )29/40 (27  )99/44 (27  )50/42 (34  )04/56 (51  )29/39 (134  

4) 30/9( نامشخص  )97/5 (4  )66/16 (1  )50/2 (2  )29/3 (3  )10/4 (14  
43) 60/12( جمع  )64/19 (67  )59/17 (60  )46/23 (80  )68/26 (91  )100 (341  

  

  )بر حسب مثبت بودن نوع توکسین(ده مسمومیت غذایی بوتولیسم های ایجاد کنن   فراوانی تیپ-4جدول 
A سال پ  تی  B پ  تی  E پ  تی ها سایر تیپ  )درصد (جمع عدم بررسی وجود توکسین   

1382 )97/6 (3  )65/4 (2  )30/9 (4  - )06/79 (34  )60/12 (43  
1383 - )49/1 (1  )98/2 (2  )97/5 (4  )05/88 (59  )64/19 (67  
1384 )33/3 (2  )66/1 (1  )66/1 (1  )33/3 (2  )66/91 (55  )59/17 (60  
1385 )50/2 (2  )25/1 (1  )50/2 (2  - )25/91 (73  )46/23 (80  
1386 )39/4 (4  )09/1 (1  )19/2 (2  )39/4 (4  )91/87 (80  )68/26 (91  
)درصد(جمع   )22/3 (11  75/1 (6  )80/3 (13  )93/2 (10  )26/88 (301  )100 (341  

  
  

  
  

   1382– 1386 های ایران طی سالای  ه استان موارد ثبت و گزارش شده مسمومیت غذایی بوتولیسم در-1نمودار 
  )بر حسب تعداد و درصد موارد(
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 چهارم، دوره یازدهم، شماره 87 زمستان

43    و همکارانحمیدرضا توکلیدکتر 
  

  

  گیری  و نتیجه بحث
ــتی     ــشکالت بهداش ــی از م ــسم یک ــذایی بوتولی ــسمومیت غ م

در حـال   کشورهای مختلف جهـان بـوده و تنهـا بـه کـشورهای              
عنوان مثـال میتـوان بـه گزارشـات         ه  ب. گردد توسعه محدود نمی  

Abgueguen ،ــسه ــاران از فران ــاران از Kalluri و همک  و همک
 از تایلنـد اشـاره      WHOایالت تگزاس آمریکا و گزارش دریافتی       

 در اثـر مـصرف      Nan نفر در اسـتان      152نمود که در مورد اخیر      
 دچار مـسمومیت  Bomboo shootیک نوع غذای سنتی به نام 

  نتایج مطالعه ما نشان داد مسمومیت غـذایی        ). 18- 20(گردیدند  
عنـوان یـک مـشکل بهداشـتی در ایـران           ه  بوتولیسم هنوز هم ب   

های اخیـر    مطرح است و بر خالف انتظار موارد وقوع آن در سال          
که تعداد موارد وقوع در سـال   طوریه ب. رو به افزایش بوده است   

ش از دو برابر تعداد موارد ثبت شده در سـال           بی)  مورد 91 (1386
ولین ؤباشـد کـه ایـن موضـوع بـرای مـس             مـی )  مورد 43 (1382

البته ممکـن اسـت افـزایش       . بهداشتی کشور هشدار دهنده است    
کید دقت  أهای اخیر احتماالً به دلیل ت      تعداد موارد بیماری در سال    

ی در  و توجه بیشتر وزارت بهداشت در ثبت و گزارش موارد بیمار          
قابل ذکر است اگر چه تعداد مـوارد ثبـت و           . های اخیر باشد   سال

گزارش شـده بیمـاری رونـد رو بـه افـزایش داشـته اسـت ولـی                  
یــک از مــوارد    هــیچ1386 و 1385هــای  خوشــبختانه در ســال

هـای   که در سـال    بیماری منجر به مرگ نگردیده است، در حالی       
ذایی بوتولیـسم    مورد مرگ بر اثر مسمومیت غ      4،  1384 تا   1382

 . به ثبت رسیده است
در مطالعه حاضر مشخص گردید که بیشترین موارد بیمـاری بـه            

که از مجموع    طوریه  گردد ب   های شمالی کشور مربوط می     استان
هـای    در اسـتان  ) مـوارد % 4/43(  مورد 148 مورد ثبت شده،     341

کــه اکثــر  بــا توجــه بــه ایــن. گــیالن و گلــستان رخ داده اســت
 بوتولیسم در گذشته نیز در شـمال کـشور بـه وقـوع              های  اپیدمی

پیوسته و از سوی دیگر در این دوره پـنج سـاله بیـشترین مـوارد              
های دریایی تهیه شـده       در اثر مصرف فرآورده   %) 08/31(بیماری  

کـه عمـدتاً توسـط    (سنتی نظیر ماهی شور دودی شـده و اشـپل    
وع رخ داده است این موضـ     ) گردند  مردم شمال کشور مصرف می    

  در این مناطق ماهی با غلظـت کـم نمـک           . باشد  قابل توجیه می  
صورت ه و ب) C°35 -30(با استفاده از روش دودی سرد %) 2- 3(

گـردد و بـا       پز مصرف مـی    صورت شکم پر و نیم    ه  سنتی تهیه و ب   
های مختلف کلستریدیوم بوتولیوم قـادر بـه          که تیپ  توجه به این  

شدن توکسین حداقل بـه      نمک بوده و برای غیرفعال       %5تحمل  
C°80              حرارت نیـاز دارنـد، در صـورت آلـوده بـودن مـاهی مـورد  

  
  

کـه   عـالوه ایـن   ه  ب. مصرف بروز مسمومیت بوتولیسم وجود دارد     
، دودی کردن ماهی به دلیل تغییر شـرایط اکـسیداسیون و احیـاء            

 ).22(نماید  زدایی باکتری فراهم می زمینه را برای رشد و توکسین
 در مصر نیز مصرف ماهی شور تهیه شده         Weberش  به گزار  بنا

 نفـر   99 منجر به بروز مـسمومیت       1991به روش سنتی در سال      
 ). 22(  تن از آنان جان خود را از دست دادند18گردید که 
 و همکاران نیز آلودگی ماهی شـور دودی         Sirokoskiدر مطالعه   

 زا مـورد بررسـی قـرار گرفـت و از           هـای بیمـاری    شده به باکتری  
ـ          باکتری عنـوان  ه  های مختلف از جمله کلـستریدیوم بوتولینـوم ب

 و  Tsengبنـابر گـزارش   ). 23( فاکتور خطر نام برده شده اسـت 
در اثر مصرف نوعی غذای سنتی تخمیر شـده         ) 2008(همکاران  

 نفر در تایوان به مسمومیت غذایی بوتولیـسم         B  ،5آلوده به تیپ    
ای از آلـودگی     پراکنـده همچنـین گزارشـات     ). 24( مبتال گردیدند 

ـ      هـای غـذایی بـسته      فراورده صـورت وکیـوم بـه      ه  بنـدی شـده ب
عنوان ه  کلستریدیوم بوتولینوم وجود دارد و این موضوع همواره ب        

یک خطر برای بروز مسمومیت بوتولیسم مطرح بـوده اسـت کـه         
هـا بـوده    هوازی در این فراورده علت احتمالی آن وجود شرایط بی   

طالعه حاضر نشان داده شـد طـی ایـن دوره           در م ). 25  و 8(است  
ــنج ســاله،  ــسم  57پ ــسمومیت غــذایی بوتولی ــوارد م ــورد از م  م

ویـژه پنیرهـای محلـی و       ه  در اثر مصرف مواد لبنی ب     %) 71/16(
 ).2جـدول   (کشک تهیه شده به روش سنتی به ثبت رسیده است         

در مطالعه پورشفیع و همکاران نیز این موضوع به خـوبی نـشان             
 نفر از اهالی لوشان رودبار در اثر مصرف         27 طی آن    داده شد که  

 توکسین بوتولینوم دچـار مـسمومیت       Aپنیر محلی آلوده به تیپ      
  ). 15( گردیدند

هـای غیـر       آلـودگی کـشک    1361حیدرنیا و همکـاران در سـال        
پاستوریزه به کلستریدیوم بوتولینوم را نشان دادند و از آن تـاریخ            

این ). 26( ر کشور الزامی گردیدپاستوریزه کردن کشک تجارتی د
 پتانـسیل   1382در حالی است که آقـازاده و همکـاران در سـال             

های سـنتی موجـود       زایی کلستریدوم بوتولینوم در کشک     توکسین
 اسیدی  pHدر بازار ایران را مورد مطالعه قرار دادند و با توجه به             

 زایی باکتری در این فـرآورده را رد نمودنـد      توکسین) 2/4(کشک  
زایـی کلـستریدیوم     برای رشـد و توکـسین  pH، زیرا حداقل   )27(

دست آمده از   ه  با این وجود طبق اطالعات ب     .  است 6/4بوتولینوم  
های وزارت بهداشت و انـستیتو تحقیقـاتی         مرکز مبارزه با بیماری   

 مــورد مــسمومیت 18پاســتور، در طــی پــنج ســال اخیــر تعــداد 
ر بـه ثبـت رسـیده       بوتولیسم در اثر مصرف کشک سنتی در کشو       
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است که علت آن استفاده از کشک به همراه سایر مـواد غـذایی               
بوده است که منجر به     ) مثالً همراه با ترخینه در تهیه آش رشته       (

زایـی   مهیا شـدن زمینـه رشـد و توکـسین         و  محیط   pHافزایش  
  ). 29 و 28(یدیوم بوتولینوم گردیده است لسترک

ز وقــوع مــسمومیت در ســایر کــشورهای جهــان نیــز مــواردی ا
بوتولیسم در اثر مصرف سس پنیر، دسر تهیه شده از مواد لبنـی،             

 ینوم گزارش لبوتوماست و حتی شیر خشک آلوده به کلستریدیوم         
 طـی یـک     Townesعنوان مثال طبق گزارش     ه  ب. گردیده است 

اپیدمی در ایاالت جرجیا در ایاالت متحده در اثر مصرف خـوراک       
 cheese sauce (52(با سـس پنیـر   زمینی همراه  گوشت و سیب

نفر به مـسمومیت بوتولیـسم مبـتال گردیدنـد کـه کلـستریدیوم              
 تن از آنان در     5جدا گردید و    %) 3/15( نفر   8 از   Aبوتولینوم تیپ   

 نفـر جـان خـود را از دسـت داد       1بیمارستان بستری گردیدنـد و      
)30 .( 

بتال  نفر در انگلستان به بوتولیسم غذایی م       27در گزارش دیگری    
گردیدند که علت آلودگی مصرف فندق مورد استفاده در تهیه این 

 و  Bertt .ماست به تیپ کلستریدیوم بوتولینوم ذکر گردیده است       
 ماهه  5 پس از مسمومیت یک نوزاد       2005همکاران نیز در سال     

 کلستریدیوم بوتولینوم را Bدر اثر مصرف شیرخشک آلوده به تب    
مـوارد  % 07/53دهـد    حاضر نشان می  مطالعه  ). 31(یید نمودند   أت

مسمومیت در اثر تهیه و مصرف مواد غـذایی در منـازل رخ داده              
است که یکی از دالیل مهم آن عدم استفاده صحیح و مناسب از             

در . در تهیـه مـصرف مـواد غـذایی اسـت           1 ترکیب زمان و دمـا    
مطالعاتی که در ایاالت متحده کانادا و ژاپن نیز صورت پذیرفتـه            

به عنـوان مثـال طبـق       . کید قرار گرفته است   أضوع مورد ت  این مو 
 مورد مشکوک بـه     908 در ایاالت متحده تعداد      Robertگزارش  

 مورد آن به دلیـل مـصرف مـواد          832بوتولیسم ثبت گردیده که     
یکی از این مـوارد     ). 32(غذایی تهیه شده در منزل رخ داده است       

 وقـوع    گـزارش گردیـده اسـت      2هـا  که به مرکز کنتـرل بیمـاری      
بوده )  نفر در اسراییل   8 نفر در نیویورک و      2( نفر   8مسمومیت در   

است که در اثر مصرف یک نوع مـاهی سـفید مـورد اسـتفاده در                
 رخ داد و یـک نفـر جـان          kapchunkaیک غذای سنتی به نام      

  ). 33(خود را از دست داد 
 1995هـای     در کانادا طـی سـال      Macdonaldبر اساس مطالعه    

گـزارش    مورد مسمومیت غـذایی بوتولیـسم  39 اَ جمع1997الی 
گردیده است که بیشترین موارد آن در اثـر مـصرف کنـسروهای             

سـازی، نگهـداری و      طور نامناسـبی آمـاده    ه  خانگی رخ داده که ب    
                                                      
1 Abuse- time- temperature 
2 Control Diseases Center (CDC) 

در ژاپـن بیـشترین مـوارد مـسوممیت         ). 34(انـد    مصرف گردیـده  
بوتولیسم در اثر مصرف یک نـوع غـذای تخمیـری معـروف بـه               

گردد که ترکیبی از ماهی خام، سـبزی، بـرنج،           ایجاد می  3ایزوشی
گوشت پخته و مقداری نمک و سرکه است که به صورت فشرده            

 هفتـه   3دار ریخته شده و به مدت        های چوبی در پوش    در استوانه 
  ). 35(گردد  تخمیر می

 2002 تـا  1992هـای    در کشورهای عضو اتحادیه اروپا طی سال      
یی بوتولیسم به ثبت رسیده است و        مورد مسومیت غذا   812جمعاً  

به کاهش    ساله رو  10ها در طی این دوره       روند وقوع این بیماری   
بوده است که علت احتمالی آن کنترل و نظارت بیشتر و رعایـت             

کـه   ضمن ایـن  . باشد های بهداشتی در این کشورها می      استاندارد
در برخی از کشورهای اروپایی نظیر هلند و اسکاتلند حتـی یـک             

 ). 36(ورد مسمومیت غذایی بوتولیسم گـزارش نگردیـده اسـت           م
از موارد مسمومیت غذایی    % 07/53بر اساس نتایج مطالعه حاضر      

. )2جدول  (در مردان رخ داده است      % 93/46بوتولیسم در زنان و     
شاید یکی از دالیل احتمالی ایـن موضـوع، وقـوع بیـشتر مـوارد               

هیه شده در منـازل     مسمومیت بوتولیسم در اثر مصرف غذاهای ت      
ویژه وعـده   ه  های غذایی ب   باشد زیرا معموالً مردان برخی از وعده      

 Yamasakiدر مطالعه   . کنند ناهار را در خارج از منزل صرف می       
و همکاران نیز که در ژاپن صورت گرفـت نـشان داده شـده کـه                
موارد بیماری در زنان بیشتر از مردان است که علت آن مـصرف             

تی تهیه شده در منازل توسط زنان ذکر گردیده بیشتر غذاهای سن
- 1386(هـای مطالعـه      از سوی دیگر در تمامی سال     ). 35(است  
مــوارد وقــوع مــسمومیت غــذایی بوتولیــسم در منــاطق  ) 1382

   روســـتایی کـــشور بیـــشتر از منـــاطق شـــهری بـــوده اســـت
از مـوارد بیمـاری در منـاطق     % 59/56ه   طوریـک ه   ب ،)3جدول  (

با توجه بـه    . در مناطق شهری رخ داده است     % 29/39روستایی و   
سـنتی در اهـالی روسـتاها مـصرف          که مواد غذایی محلی و     این

  .بیشتری دارد، این موضوع قابل توجیه است
ــایج مطالعــه حاضــر و مطالعــات قبلــی انجــام شــده توســط   نت

های مختلـف     زان پراکندگی تیپ  نویسندگان مقاله که بر روی می     
هـای   کلستریدیوم بوتولینوم در رسـوبات منـاطق سـاحلی اسـتان          

شمالی کشور و نیز ماهیان بومی شمال و جنـوب ایـران صـورت              
تـرین تیـپ      شـایع  Eدهـد کـه تیـپ        خوبی نشان مـی   ه  گرفت، ب 

  کلــستریدیوم بوتولیــسم در منــاطق آبــی و آبزیــان ایــران اســت 
ی نیز در مطالعات خـود غالـب بـودن          مدرس و وحدان  ). 37- 39(

در مطالعه حاضر از    ). 14 و   13( اند  ید نموده أی در ایران را ت    Eتیپ  

                                                      
3Isuchi  
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45    و همکارانحمیدرضا توکلیدکتر 

 مورد کـه وجـود توکـسین بوتولینـوم در آنهـا ثابـت               40مجموع  
را بـه  ) مـوارد % 5/32( مـورد  13 به تنهایی    Eگردیده است، تیپ    

  . خود اختصاص داده است
حی اسکاندیناوی نیـز تیـپ    و همکاران در نوا   Hussدر مطالعات   

E های آبی و آبزیان ایـن منطقـه         عنوان تیپ غالب در محیط    ه   ب
 نیــز Yamakawa و Sakagushi). 40( معرفــی گردیــده اســت

 تیپ غالب مناطق    Eطی دو مطالعه جداگانه نشان دادند که تیپ         
های ژاپن بوده و بیشترین موارد مـسمومیت غـذایی            آبی رودخانه 

 Eر اثر آلودگی مواد غذایی مصرفی بـه تیـپ   بوتولیسم در ژاپن د 
 53 مـورد ثبـت شـده        116که از مجمـوع      طوریه  دهد، ب   رخ می 
ـ   .  ایجاد گریده است   Eتوسط تیپ   %) 8/49(مورد   ه این موضوع ب

 از شـیوع بیـشتری      Hokkaido و   TohoKuهای   ویژه در استان  
   ).42 و 41(برخوردار است 

Gentle    امل مسمومیت غذایی   ترین تیپ ع    نیز معتقد است شایع
باشد که عمدتاً از طریـق غـذاهای           می Eبوتولیسم در کانادا تیپ     

با توجه به   ). 43( گردد  با منشاء دریایی موجب بروز مسمومیت می      
 دارای منشاء آبـی اسـت و اسـپورهای آن در آب،        Eکه تیپ    این

رسوبات دریاها و دستگاه گوارش آبزیـان پراکنـده اسـت، غالـب             
 و  Lalithaاین در حـالی اسـت کـه         . توجیه است بودن آن قابل    

همکاران طی مطالعاتی که در نواحی گرمسیری هندوستان انجام         
عنــوان ه  کلــستریدیوم بوتولینــوم را بــD و Cهــای  دادنــد تیــپ

 دارای  B و Aهای    تیپ). 45 و   44( های غالب معرفی نمودند     تیپ
 خاکی بوده و مـواد غـذایی همچـون کنـسرو سـبزیجات،              ءمنشا
  های لبنی نظیـر پنیـر سـنتی و کـشک بیـشتر               شت و فرآورده  گو
  

در غرب ایاالت متحـده     . گردند  ها آلوده می    توسط اسپور این تیپ   
و در شرق ایاالت متحده و برخی از کـشورهای اروپـایی             A  تیپ

 دارای شـیوع و پراکنـدگی بیـشتری         Bنظیر ایتالیا و اسپانیا تیپ      
  ). 46( باشد می

ها به دلیـل ایـن موضـوع     سه با سایر تیپ در مقایEاهمیت تیپ  
زایـی در    های این تیپ قـادر بـه رشـد و توکـسین            است که سویه  
هستند لذا، امکان تبدیل اسپور بـه شـکل     ) C°3/3(دمای یخچال   

ـ       ویژه در فرآورده  ه   باکتری ب  ای  رشته صـورت  ه  های تهیه شـده ب
 سنتی که شرایط برای رشد کلستریدیوم بوتولینوم فـراهم اسـت،          

با توحه بـه رونـد رو بـه افـزایش مـوارد وقـوع               ). 47(ود دارد   وج
های اخیر انجام این     مسمومیت غذایی بوتولیسم در ایران در سال      

قبیل مطالعات اپیدمیولوژیک به منظور ترسیم وضعیت بیماری در    
کارهای مناسب بـرای پیـشگیری از وقـوع ایـن            ه راه یکشور و ارا  

واد غـذایی بـسیار الزم و       مسمومیت غذایی از دیدگاه بهداشت مـ      
که بیشترین موارد بیماری در منـاطق        نظر به این  . ضروری است 

های دریایی و لبنـی تهیـه        شمالی کشور و در اثر مصرف فرآورده      
شده به روش سنتی رخ داده اسـت، اقـداماتی همچـون آمـوزش              
بهداشت عمومی و افزایش میزان اطالعـات و آگـاهی مـردم بـا              

، )غیـره رادیو، تلویزیون، روزنامه و     (ختلف  های م  استفاده از روش  
هـای    آوری فرآورده  های صحیح و بهداشتی عمل     استفاده از روش  

ــن    ــصرف ای ــام م ــه هنگ ــافی ب ــرارت ک ــتفاده از ح ــایی، اس دری
محصوالت، عدم مصرف مواد لبنـی غیـر پاسـتوریزه و کنتـرل و              

تواند در پیـشگیری از بـروز         ولین بهداشتی می  ؤنظارت منظم مس  
   .ر واقع گرددؤثمومیت غذایی ماین مس
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