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 چکیده

مرغ به عنوان یک ماده اولیه در فرموالسیون فرآورده های گوشتی مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به اینکه گوشت خمیر 

در سالمت عمومی جامعه نقش مهمی ایفا می نماید.  باشدمرغ یکی از مهمترین منابع مسمومیت غذایی ناشی از سالمونال می

ار شاامترین منابع آلودگی سااالمونال بهویژه مرغ از مهمر جهان بوده و طیور بهترین نوع مساامومیت غذایی دسااالمونلوز شااایع

بنابراین شناسایی سالمونال در فرآورده های گوشتی باعث افزایش سالمت عمومی جامعه خواهد شد. در این تحقیق  روند.می

های شااناسااایی سااالمونال جهت کنترت کیفیت مواد اولیه فرآوردهای گوشااتی مورد ماالعه قرار گرفته اساات. روشااهای روش

ستفاده از آگار  سیک و مولکولی از جمله روش S2H، روش  XLDا شت کال سالمونال می ، روش ک سایی  شنا های موجود در 

شد، تلفیق و ترکیب روش شنابا شخیص و  ستاندارد ویسایی باکتری موثرتر خواهد بود. های قدیمی و جدید در ت ژگی تدوین ا

های میکروبیولوژی خمیر مرغ با بهره گیری از مناسب ترین روش شناسایی و تشخیص و همچنین ارزیابی این روش ها جهت 

   بهبود و اطمینان مراحل تهیه فرآورده های گوشتی پیشنهاد می گردد.

 PCRخمیر مرغ، روش کالسیک و مولکولی، سالمونال،  کلمات کلیدی: 

 

 مقدمه

وی های ارزشمند حارود. غنی بودن گوشت از پروتئینشمار میگوشت یکی از مهمترین منابع پروتئینی به

ها و نیز انرژی کافی سبب ویژه آهن و روی، انواع ویتامیناسیدهای آمینه ضروری برای بدن، مواد معدنی به

بندی نمایند. گوشت حاصله از کشتار چهارپایان اهلی ترین مواد غذایی طبقهکامل را در زمره شود تا آنمی

صورتی  -علت غنی بودن از میوگلوبین به رنگ قرمزحالت گوشت مانند گاو، گاومیش، گوسفند، بز و شتر به

هند. دت قرمز ترجیح میشود. بسیاری از مردم استفاده از گوشت مرغ را به گوشبوده و گوشت قرمز نامیده می

ای در دنیا افزایش یافته است. طور قابل مالحظههای آن در چند سات اخیر بهمصرف گوشت مرغ و فرآورده

 [.11و  11] یر مختلفی از گوشت مرغ وجود داردبنابراین امروزه در فرموالسیون محصوالت گوشتی مقاد

های گوشتی رواج دارد اولیه در فرموالسیون برخی فرآوردهعنوان یکی از مواد امروزه استفاده از خمیر مرغ به

ای و تکنولوژی خوب و قیمت مناسب خمیر مرغ، استفاده از آن در فرموالسیون های تغذیهو با توجه به ویژگی

مانند رنگ،  مواردیاما از سوی دیگر [ 5]های گوشتی مورد استقبات تولیدکنندگان قرار گرفته است فرآورده
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عنوان یک ماده اولیه خام فاسدشدنی و پرخار تبدیل فت نامالوب و بار میکروبی باال آن را بهطعم و با

 کند.می

های اخیر تولید شده خمیر مرغ یک فرآورده خام مشتق شده از مرغ است که مقادیر زیادی از آن در سات

متشکل از گوشت مرغ  است. طبق تعریف استاندارد ملی ایران خمیر مرغ عبارتست از فرآورده یکنواخت

گذار و مادر( که مناسب برای مصرف انسان است که با استفاده از وسایل مکانیکی از الشه )گوشتی، تخم

ای که استخوان تحت گونهشود بههای حاوی گوشت مرغ حاصل میکامل فاقد پوست و اندرونه و یا استخوان

 [.2کند ]افته یا تغییر میفشار از گوشت جداشده و ساختمان فیبر عضالنی از دست ی

ر سزایی ددلیل خار ایجاد سموم میکروبی در مواد غذایی، جزء مواد غذایی است که تأثیر بهگوشت مرغ به

ترین منبع مسمومیت غذایی ناشی از سالمونال ویژه گوشت مرغ، مهمسالمت عمومی جامعه دارند. گوشت به

باشد. کردن امحاء و احشاء داخلی بدن میری، پرکنی و خارجگیاست. منابع آلوده کننده مرغ در مراحل خون

ای موجود در محتویات روده، ساح خارجی بدن های رودهعالوه بر فلور طبیعی ساح بدن و میکروارگانیسم

 [.1]شود طیور نیز از طریق آب، دانه و خوراک طیور و کودهای حیوانی آلوده می

شود. حمل و نقل و فرآوری، در مراحل مختلف دچار آلودگی میدلیل پروسه خاص تولید، خمیر مرغ به

ا را نیز زهای تیپیک مواد گوشتی باید انتظار آلودگی ثانویه به سایر عوامل بیماریبنابراین عالوه بر میکروب

ی هاو استاندارد ویژگی 1131داشت. در ایران استاندارد آیین کار تولید، نگهداری و ترکیب خمیر مرغ در سات 

 تدوین گردید.  1131میکروبی و فیزیکوشیمیایی آن در سات 

 ویژگی های سالمونال

هایی در ساح های عمده ناشی از مواد غذایی است که اخیرا منجر به نگرانیسالمونلوزیس یکی از بیماری

نال های سالمو. مواد غذایی با منشاء دامی منبع مناسبی برای رشد سروتیپ[1]بهداشت عمومی شده است 

 [.11]باشند بوده و از این لحاظ منبع آلودگی سالمونالهای غیرتیفوئیدی انسان می

عفونت سالمونالیی ناشی از مواد غذایی مشکل مهم بهداشتی در سراسر جهان است، هر ساله تعداد بیشماری 

ها درصد از انسان 5/7ساالنه حدود   .[.15]دهند از افراد به این عفونت دچار شده و جان خود را از دست می

خصوص در های باکتریایی حاصل از آن مانند سالمونال بههای ناشی از مواد غذایی و عفونتبر اثر بیماری

غذاهایی از قبیل گوشت ماکیان و محصوالت گوشتی  دهند.های گوشت مرغ جان خود را از دست میفرآورده

 [.1] از مصرف مواد غذایی در انسان هستندمنشاء ایجادکننده سالمونلوزیس ناشی 

ترین منابع آلودگی ویژه مرغ از مهمترین نوع مسمومیت غذایی در جهان بوده و طیور بهسالمونلوز شایع

روند. عفونت سالمونال  شایع ترین بیماری منتقله از حیوان به انسان است که عمدتا از شمار میسالمونال به

شده در سالمونلوزیس حاصل از های انجامبررسی [.9]یابد و مرغ انتقات می طریق آب، گوشت، تخم مرغ

دهدکه در اپیدمیولوژی سالمونلوزیس، گوشت طیور آلوده یکی از منابع مصرف گوشت قرمز و طیور نشان می

گردد. اکثر آوری نادرست مواد غذایی باعث اشاعه آن میباشد که انسان از طریق عملمهم آلودگی می
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گیرد. گوشت گاو منجمدی صورت ثانویه انجام میهای آن بههای سالمونالیی در انواع گوشت و فرآوردهودگیآل

 از کشور هندوستان وارد ایران گردید، دارای آلودگی شدید سالمونالیی بود. 1112که برای اولین بار در سات 

 [.9ستند ]ماً منبع انتقات عفونت سالمونالیی همرغ و محصوالت جانبی آن عمو

ها نهایی که در تولید آخصوص فرآوردههای گوشتی بهبنابراین بررسی میزان آلودگی سالمونالیی درفرآورده

در ادامه روش   شود و منبع اصلی عفونت سالمونال می باشد اهمیت فراوانی دارد.از گوشت مرغ استفاده می

 های شناسایی سالمونال در فرآورده های گوشتی مورد ماالعه قرار گرفته است.

 روش های شناسایی سالمونال در فرآورده های گوشتی

عنوان یک محیط انتخابی و افتراقی برای جداسازی سالمونال توصیه به XLDروش استاندارد استفاده از آگار 

ه این دهند کهای سیاه تشکیل میهای پروتئوس در این محیط کلنیبا این حات بسیاری از گونه ،شده است

ه ککند. درصورتیعامل باعث پیچیدگی جداسازی و شناسایی سالمونال شده و سرعت جداسازی را کند می

جداسازی و تشخیص تری برای های پروتئوس را حمایت نکرده و جایگزین بهتر و مناسبگونه 4XLTآگار 

ای هعنوان کارآمدترین روش برای جداسازی و تشخیص سالمونال در فرآوردهباشد. این روش بهسالمونال می

نمایند و این در حالی می S2Hهای دارای سالمونال تولید گوشتی در نظر گرفته شده است. در این روش کلنی

شوند اما اهمیت منفی در نظر گرفته می S2Hن کلنی عنواتولید نکرده و به S2Hها است که برخی از کلنی

مثبت در نظر  S2Hعنوان سالمونالی کلنی کنند بهمی S2Hهای که تولید . کلنی[11و  12]کمتری دارند 

علت دکربوکسیالسیون در سالمونال به S2Hگرفته شده و از لحاظ پزشکی دارای اهمیت فراوانی هستند. تولید 

های منفی در فرآورده S2Hدهد که سالمونالی سالمونال نقش دارد. نتایج نشان می لیزین است که در حدت

تواند به ها از مرغ و خمیر مرغ استفاده شده است شایع بوده و میهایی که در آنگوشتی مخصوصاً فرآورده

های پیشرفته در جداسازی هر دو نوع مثبت مهم باشد. بنابراین استفاده از روش S2Hاندازه سالمونالی 

 های گوشتی اهمیت فراوان دارد. مثبت و منفی در فرآورده S2Hسالمونالی 

های دلیل حساسیت و ویژگی باال و سرعت در تشخیص نمونهبه PCRهای مولکولی و استفاده از امروزه روش

 اشند.بهای میکروبیولوژی میآلوده در مواد غذایی ابزار مناسب در تشخیص

یر گعنوان تشخیص میکروبی استاندارد ارائه شده است، اما این روش وقتروش های میکروبیولوژیکی سنتی به

های میکروبیولوژی مواد غذایی عالوه بر روز را نیاز دارد، بنابراین، برای بهبود روش 7تا  1بوده و مدت زمان 

نوکلئیک میکروبی، که باعث  کوتاه شدن  روش کالسیک از روش های مولکولی بر اساس تشخیص اسیدهای

 [.9د ]گردشود استفاده میزمان تجزیه و همچنین باالبردن دقت نتایج می

روشی سریع و حساس برای شناسایی باکتری سالمونال بوده و این روش چندین مزیت در مقایسه  PCRروش 

 صرفههای مقرون بهتر و هزینهتوان به سرعت و حدتشخیص باالبا روش کالسیک دارد که از جمله آن می

 آن اشاره کرد.
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با توجه به اینکه سالمونال به عنوان یک ارگانیسم مقاوم در مواد غذایی مارح است، آزمایشات میکروبیولوژی 

 [.11]مواد غذایی برای حضور این پاتوژن الزامی است 

های باکتری شناسی ر روشدر کنار کشت بافت و سای Multiplex PCRهای تشخیص مولکولی مانند روش

ای هتواند در تایید تشخیص کمک کننده باشد. بنابراین مواد غذایی به عنوان منبع اصلی عفونتمی

های سالمونال برای سالمت صنایع غذایی اهمیت دارد و باشند و کنترت عفونتسالمونالیی در انسان می

ایی هباید انجام گیرد و این کنترت نیازمند روشمعیارهای کنترت و پیشگیری برای کاهش آلودگی سالمونال 

اشد بهای بالینی و غذایی میهای باکتریایی در نمونهبا حساسیت متناوب برای شناسایی گونه PCRاز جمله 

[3.] 

های کشت کالسیک است که با استفاده از محیط مغذی انتخابی روش استاندارد تشخیص سالمونال، روش

کار ای ماده غذایی بهشمارش ارگانیسم هدف و در عین حات کاهش فلور زمینهبرای رشد، جداسازی یا 

ی، سازی انتخابسازی غیرانتخابی، غنیروند. روش استاندارد تشخیص سالمونال شامل مراحل پیش غنیمی

ود. شهای مایع را شامل میجداسازی روی محیط جامد انتخابی و تأیید بیوشیمیایی یا سرولوژیک در محیط

 [.1و 7]های سریع معاوف شده است های اخیر، توجه به به سمت استفاده از روشر دههد

های مراز )فناوریای پلیهای جدید مانند واکنش زنجیرهسازی قدیمی و روشهای غنیترکیب روش

 دهد.کاهش میروز  2تشخیص سالمونال را یک یا  آزمایشگاهی مبتنی بر اسیدنوکلئیک( زمان الزم برای

، ها )سالمونال، بروسالهای تشخیصی برای جستجوی بسیاری از میکروارگانیسمر حات حاضر، در آزمایشگاهد

شود. این روش در تشخیص آلودگی مواد غذایی های کشت میکروبی استفاده میلیستریا، اشرشیاکلی( از روش

حاصله، نیازمند مدت زمان زیادی های به سالمونال عالوه بر مشکالت انجام آزمایش و عدم دقت در پاسخ

جهت حصوت به نتیجه نهایی است. در روش کشت میکروبی برای تشخیص آلودگی میکروبی موادغذایی به 

 های حاصله نیز پایین است.عالوه حساسیت و دقت پاسخروز وقت الزم است. به 1الی  1موریوم سالمونال تیفی

فی نیز مانند نوع مثبت آن ممکن است دارای آلودگی بوده که من S2Hطور که اشاره گردید سالمونالی همان

ظر از نهای نوین صرفباشد بنابراین انجام آزمایشات تکمیلی و روشهای معموت قابل شناسایی نمیدر روش

 دهد.ها قابلیت تشخیص آلودگی را افزایش میگران بودن روش

 و بحث نتایج

خصوص خمیر مرغ های گوشتی بهمثبت و منفی در مواد اولیه فرآورده H2Sمیزان شیوع سالمونال  چنانچه

های آزمون این نتایج با روش و، گیردمورد بررسی قرار  PCRو همچنین روش  H2Sهای تولید به روش

وان تدر نهایت با انجام این ماالعه می تر بوده ونتیجه حاصل کامل ،گیرداستاندارد ایران مورد ارزیابی قرار 

آلودگی خمیر مرغ به باکتری سالمونال،  با این کارزا دست یافت. های حامل پالسمید بیماریسروتیپ به

و همچنین مقایسه این  PCRمنفی به روش  H2Sهای دارای سالمونالی شناسایی و جداسازی آن از نمونه

زی سالمونال از مواد اولیه های شناسایی و جداساها با روش استاندارد ملی ایران و در نتیجه بهبود روشروش

Archive of SID

www.SID.ir



 
 

5 

 

باشد تا از این طریق و های سازنده محصوالت فوق میهای گوشتی کارخانهبخصوص خمیر مرغ در فرآورده

های گوشتی با اطمینان باالتری مورد های کنترت کیفیت مواد فرآوردهدار بودن آزمایش روشدر صورت معنی

ه کار نیز بهای وارداتی از نظر بررسی شیوع سالمونال وی گوشتبر ر این روش را می توانارزیابی قرار گیرد. 

 برد.

 گیرینتیجه

های معرفی شده و تدوین استاندارد ویژگی های میکروبیولوژی خمیر مرغ ضروری بوده و با استفاده از روش

 از این طریق فرآورده قبل از اساااتفاده در تولید فراورده های گوشاااتی توساااط مسااائولین کنترت کیفیت

سیس و کالباس  سو سالم در تهیه  شده و اطمینان از کاربرد خمیر مرغ  سی  واحدهای تولیدی آزمون و برر

حاصاال می گردد. بنابراین برای کنترت خمیر مرغ می توان از یک سااو با برقراری ساایسااتم کنترت و پایش 

چگونگی و مقدار  راکز تولید خمیر مرغ و از سااوی دیگر با تدوین دسااتورالعمل جامع برایکشااتارگاه و م

 مصرف این فرآورده تا حد ممکن امکان استفاده سالم فراهم گردد. 
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