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  ۸۷تا  ٧٩ صفحات) / ۳۷پي در پي ( ۱شماره /  ۱۳دوره /  ۱۳۹۰بهار / مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان 

 

  تحقيقي
  
  
  
  
  

  نشدهفرآوري از ماهيان فرآوري شده و  دوگونهدر م بوتولينوم يديکلستر به آلودگيتعيين 
  ۲*تر عباسعلي ايماني فوالديک، د۱حميدرضا توکليتر کد

  ).عج( اهللادانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي بقيه  ، يگروه تغذيه مرکز تحقيقات بهداشت ، اريدکتري تخصصي ميکروب شناسي ، دانش -۱
  .)عج(ه اهللا يبق يدانشگاه علوم پزشک ، يکاربرد ميکروبيولوژيقات يمرکز تحق شناسي ، استاديار ، دکتري تخصصي ميکروب-۲

  _________________________________________________________________________    
  يدهکچ

تري کاسپور با. مسموميت غذايي شناخته شده است  هنندکترين عوامل ايجاد  ي از مهمکعنوان يه لستريديوم بوتولينوم بک : زمينه و هدف
تعيـين آلـودگي بـه کلسـتريديم     به منظـور  اين مطالعه . نده استکهاي آبي و آبزيان پرا ، رسوبات درياها، محيطکاي در خا ور گستردهط به

  .انجام گرديد بوتولينوم در دو گونه از ماهيان فرآوري شده و فرآوري نشده
  

فال طاليي و آزادماهي درياي که و نشده از دو گونه نمونه ماهي فرآوري شد ١٤٦ يروآزمايشگاهي  يه توصيفاين مطالع:  روش بررسي
نمونه فرآوري نشده  ٢٨نمونه فرآوري شده و ٤٥تعداد . شدانجام  ١٣٨٧طي سال  در استان گيالن خزر از صيدگاه شهيد چمران درياچه خزر

مطالعـه   (Salmo Trutta caspius)زاد ماهي نمونه فرآوري نشده آ ٣٤نمونه فرآوري شده و  ٣٩و نيز تعداد  (Liza auratus)ماهي کفال طاليي 
لستريديوم بوتولينوم مورد آزمـايش قـرار   کاز نظر آلودگي به ) FDA 2003و  APHA 2001(هاي استاندارد ارائه شده  روشبا  ها نمونه .شدند
و آزمون  SPSS-13 افزار آماري استفاده از نرمها با  داده .ندن تيپ گرديدييهاي مونوواالن استاندارد، تع سينکتو سپس با استفاده از آنتي. گرفتند
  .اسکوئر تجزيه و تحليل شدند کاي

  
ميزان آلودگي ماهيان فرآوري شـده  . لستريديوم بوتولينوم مورد تأييد قرار گرفتکآلودگي به سم ) درصد٩٥/١٠(نمونه  ١٦در  :ها  يافته
و از ) درصـد ٠٩/١٣(نمونه  ١١نمونه ماهي فرآوري شده در  ٨٤ز مجموع ه اک طوري هب .برابر ماهيان فرآوري نشده تعيين گرديد ٨/١حدود 

تـرين   عنوان شايعه ب Eهمچنين تيپ . سين بوتولينوم ثابت گرديدکوجود تو) درصد٥٧/٧(نمونه  ٥نمونه ماهي فرآوري نشده در  ٦٢مجموع 
نمونه مثبت ماهيان فرآوري نشده  ٥و از ) درصد٥/٥٤( مورد ٦نمونه مثبت ماهيان فرآوري شده  ١١ه از ک طوري هب .سين شناخته شدکتيپ تو

کفـال طاليـي در هـر دو نـوع      ميزان آلودگي ماهي .قرار گرفتند Bو  Aهاي  را به خود اختصاص داد و پس از آن تيپ) درصد٤٠(مورد  ٢
  .دار نبود معني ياز نظر آماراين اختالف  يول ؛فرآوري شده و نشده بيش از آلودگي آزاد ماهي بود

  
توجه با .باشد يم Eويژه تيپ هلستريديوم بوتولينوم بکهاي مختلف  آلودگي انواع ماهيان به تيپ دهنده نشان نتايج اين مطالعه : گيري نتيجه

تواند بـه بـروز مسـموميت     پر مي مکپز و ش نيمبه صورت  طبخدر مصرف اين فرآورده  ،تريکماهيان فرآوري شده به اين بابيشتر به آلودگي 
  .منجر گردد غذايي
  

  ي، ماه لستريديوم بوتولينومک،  فرآوري : ها کليد واژه
  _________________________________________________________________________    

  imanifouladi.a@gmail.com:  يپست الکترونيک،  عباسعلي ايماني فوالدي دکتر: نويسنده مسؤول  *
 ۸۸۰۳۹۸۸۳، نمابر  ۰۲۱– ۸۸۰۶۸۹۲۴تلفن  ، کاربردي ميکروبيولوژيمرکز تحقيقات ، )عج(ه اهللايبق يابان مالصدرا، دانشگاه علوم پزشکيتهران، خ: ي نشان

  ۶/۴/۸۹ :مقاله رش يپذ،  ۱۱/۳/۸۹ :، اصالح نهايي  ۴/۵/۸۸ : مقاله وصول
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  به کلستريديم بوتولينوم ماهيآلودگي /  ٨٠

  )۳۷پي در پي ( ۱شماره /  ۱۳دوره /  ۱۳۹۰بهار /  مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان

  مقدمه
ــین عوامــل ایجــاد   ــدکدر ب مســمومیت غــذایی، عوامــل   هنن

هـا   درصد عفونت 70تریال بیشترین نقش را داشته و بیش از کبا
). 1(گـردد   اد میهاي غذایی توسط این عوامل ایج و مسمومیت

ن تنهـا  کلـی  ؛گونه اسـت  100لستریدیوم داراي بیش از کجنس 
ه در بـین آنهـا   کـ گونه از آنها داراي اهمیـت بـالینی هسـتند     24
ــژه  ک ــاه وی ــوم داراي جایگ ــتریدیوم بوتولین ــتاي  لس ــرا  .اس زی

تریـایی شـناخته شـده در    کترین سـم با  شندهکترین و  كخطرنا
تري در کبا توجه به اهمیت این با ).1(نماید  طبیعت را تولید می

ه در کـ و نیـز اختالفـاتی    كهاي غذایی خطرنا ایجاد مسمومیت
ــا انتشــار جغرافیــایی اســپور، تیــپ  ــاطق کهــاي ایــن ب تري در من

ــزان    ؛مختلــف وجــود دارد ــا می ــاط ب ــادي در ارتب مطالعــات زی
شـورهاي مختلـف   کتري در کهـاي شـایع ایـن بـا     فراوانـی تیـپ  

تري کهـاي بـا   زیرا تعیین تیـپ  .)2( تجهان صورت پذیرفته اس
ه بـه  کـ ی و بهداشـتی اسـت   کهاي اپیـدمیولوژی  ی از شاخصکی
مـواد   هننـد کتوان منشاء آلـودگی و منـابع آلـوده     آن می کمک

نتـرل آنهـا اقـدامات مـؤثري را     کغذایی را شناسایی نمود و در 
بـا   یهـای  در ارتباط با نقـش آبزیـان در بـروز بیمـاري    . انجام داد
ذایی مطالعات زیادي در نقاط مختلف جهـان صـورت   منشاء غ
ــه ــا). 3و2(اســت  گرفت ــر  کتري کب ــوم از نظ لســتریدیوم بوتولین

و  A  ،B  ،C  ،D  ،E  ،F ی به هفت تیپکژنی خصوصیات آنتی
G هـاي   ه در بین آنها تیـپ کبندي گردیده است  تقسیمA  ،B  ،
E  به ندرتو F هـاي   براي انسان و تیپC و D   ت بـراي حیوانـا

از نظـر  هـا   پیـ ن تیـ ا يهـا  با وجود تفـاوت . زا هستند مسمومیت
هـایی   شـباهت  ؛نهیدآمیاسـ  يمحتوا و یک، وزن ملکولیژن یآنت

بیشتر منشـاء   Bو  Aتیپ ). 4(در اتصال به عصب و عضله دارند
بیشتر منشاء آبـی دارد و از رسـوبات دریـایی،     Eی و تیپ کخا

ن یدر همـ ). 5(انـد   هراً جدا گردیدرکهاي آبی و آبزیان م محیط
روي رســوبات منــاطق ســاحلی  Hussاي توســط  راســتا مطالعــه

درصـــد مـــوارد  9/49در  و اندیناوي صـــورت پـــذیرفتکاســـ
لسـتریدیوم بوتولینـوم مــورد تأییـد قــرار    ک Eآلـودگی بـه تیــپ   

 Shishulina و Kravchenkoدر مطالعـه  همچنـین  . )6(گرفت 
 22/10ود حــد ؛نمونــه رســوب دریــایی 4000روي  در روســیه

ه کـ لستریدیوم بوتولینوم آلوده بودند کها به اسپور  درصد نمونه
در مطالعـات  ). 7(بـود   Eتیپ  متعلق به ،بیشترین میزان آلودگی

ــز تیــپ  ــ Eانجــام شــده در ژاپــن نی ــوان شــایعع هب ــرین تیــپ  ن ت
هــاي آبــی و آبزیــان معرفــی  لســتریدیوم بوتولینــوم در محــیطک

  ).9و8(گشته است 
تري در محـیط و  کاسـپورهاي بـا   هگسـترد  رغـم توزیـع   علی

بوتولیســم غــذایی الً متعاقــب آن در مــواد غــذایی خــام، معمــو 
سین در غذاي آماده کثیر ارگانیسم و تولید توکدنبال رشد و ت به

ثیر کگیرد و بایستی شرایط الزم براي رشد و ت شده صورت می
. فـراهم گـردد  ) یرویشـ (ل وژتـاتیو  کاسپور و تبدیل آن بـه شـ  

تري تأثیرگذارنـد  کزایی بـا  سینکزیادي روي رشد و تو عوامل
ت ی، حرارت، فعال)pH(ته یدیتوان به اس ترین آنها می ه از مهمک

ــ)aw =water activity( آب ــیل اکسی، پتانس ــون و احیداس  اءی
)Eh( مواد شیمیایی نظیر نیتریت و اسیدهاي آلی و فرآیندهاي ،

ن اشـاره نمـود   انجام شـده بـر روي مـواد غـذایی نظیـر دود داد     
اثـر  ت آب یـ ش فعالاهکـ اگرچه دود دادن ماهی به دلیل ). 10(

ولی بـر اسـپور    ؛هاي مختلف دارد نندگی روي ارگانیسمکمهار
توانـد   س میکلستریدیوم بوتولینوم تأثیر چندانی نداشته و برعک

بنابراین چنانچه مـاهی  ). 11(باعث حفظ و فعالیت اسپور گردد 
بر اثر دود دادن از بین نرفتـه و در   ؛اشدتري آلوده بکبه اسپور با

افی کـ صورت وجود شرایط مساعد و عدم استفاده از حـرارت  
 )پـر  مکصـورت شـ   تهیـه بـه   ویـژه هنگـام   هبـ (در هنگام مصـرف  

ایـن موضــوع  . احتمـال بـروز مسـمومیت بوتولیسـم وجـود دارد     
ه بیشـتر در  کـ ن یریشـ  يهـا  طور خاص در مـورد ماهیـان آب   هب

از اهمیـت بـاالتري برخـوردار اسـت      ؛دمعرض آلـودگی هسـتن  
لستریدیوم بوتولینوم به عوامـل  کمیزان آلودگی ماهیان به ). 12(

تغذیه ماهیان  همتعددي از جمله نوع ماهی، عادات غذایی، نحو
ماهیان پرورشی آلـودگی را  . و محیط زندگی آنها بستگی دارد

 سب نموده و آبشش آنها از منـابع کاز گل و الي و لجن آلوده 
لذا تخلیه امعـاء و احشـاء موجـب     ؛رود شمار می تري بهکمهم با

). 13( گـردد  یها مـ  روارگانیسمکداري در تعداد می اهش معنیک
ردن کگزارشات متعددي از نقاط مختلف جهان مبنـی بـر جـدا   

لستریدیوم بوتولینوم و یا بروز مسمومیت غذایی بوتولیسـم در  ک
در ایران نیز ). 14( هاي دریایی وجود دارد اثر مصرف فرآورده

اي از وقـوع مسـمومیت بوتولیسـم در اثـر      نـده کهاي پرا گزارش
لـذا   ).16و15(مصرف ماهیان شور یـا دودي شـده وجـود دارد    

این مطالعه به منظور تعیین آلودگی به کلستریدیم بوتولینـوم در  
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  ٨١ / دكتر عباسعلي ايماني فوالديدكتر حميدرضا توكلي و   

  )۳۷پي در پي ( ۱شماره /  ۱۳دوره /  ۱۳۹۰بهار /  گرگانمجله علمي دانشگاه علوم پزشكي   

  .دو گونه از ماهیان فرآوري شده و فرآوري نشده انجام گردید
  روش بررسي

نمونه ماهی  146تعداد توصیفی آزمایشگاهی  مطالعهدر این 
 فـال طالیـی و آزادمـاهی   کاز دو گونـه   شـده و نشـده   يفرآور

در اسـتان   اچـه خـزر  یدر خزر از صیدگاه شهید چمـران  يایدر
 ينمونـه فـرآور  45تعـداد  . شدند بررسی 1387سال طی گیالن 

ــده و  ــرآور 28شـ ــه فـ ــده ينمونـ ــاهی  نشـ ــال طالمـ ــیکفـ   یـ
(Liza auratus) نمونه  34شده و  ينمونه فرآور 39 و نیز تعداد

 مطالعـه  (Salmo Trutta caspius) یآزاد مـاه  نشـده  يفـرآور 
 یمـاه  يفـرآور   ک کارگاهیشده از  يفرآور يها نمونه .شدند

  .ه شدیالن تهیدر استان گ
و هـر  شـدند  آوري  جمـع ارگاه کماهیان پس از فرآوري در 

نـایلونی    هیسـ کسـترون و  ها داخل آلـومینیم فویـل    از نمونه کی
و در مجـاورت   ندمتر قرار داده شد سانتی 30×50  تمیز به اندازة

 يکـاربرد  یشناسـ  کـروب یقـات م یشگاه مرکز تحقیآزمابه یخ 
  .انتقال یافتند )عج(ه اهللا یبق یدانشگاه علوم پزشک

ــه شــده توســط  آزمایشــات الزم  طبــق روش اســتاندارد ارائ
و سـازمان غـذا و    )APHA(ا کـ آمریی انجمـن بهداشـت عمـوم   

). 18و17( ها صورت پـذیرفت  روي نمونه (FDA) اکدارو آمری
گـرم از روده و آبشـش    10هـا ابتـدا    سازي نمونـه  به منظور غنی

ان مورد آزمایش توزین و معـادل آن بـا فرفسـفات ژالتـین     یماه
ننــده اضــافه کعنــوان رقیــق ه بــ) آلمــان pH 2/6-6 )Merck بــا

 10به مـدت  ) انگلستان wolf(ی کتریکگردید و توسط همزن ال
  هلولــبــراي هــر نمونــه دو. نواخــت گردیــدکیدقیقــه مخلــوط و 
 گوشـــت پختـــه بـــالیتـــر محـــیط  میلـــی 25ي آزمـــایش حـــاو

Medium=CMM) Cooked Meat) (Merck انتخـاب  ) آلمان
مـورد آزمـایش بـه      دهنواخت شـ کیه گرم از نمون 3-5مقدار و 

ها به  از نمونه کسپس هر ی. اضافه گردید CMMشت کمحیط 
قـرار گرفتنـد    گراد درجه سانتی 60 دقیقه در بن ماري 10مدت 
لستریدیوم کحرارتی الزم براي فعال شدن اسپورهاي  كتا شو

 30 روز در دماي 7تا  3ها به مدت  نمونه. بوتولینوم ایجاد گردد
ــانتی  ــه س ــراد  درج ــرایط بگ ــه یدر ش ــوازي گرمخان ــذاري  ه گ

رشد فعال   هسین پس از طی دورکبیشترین غلظت تو(گردیدند 
بـراي  ). انجامـد  روز به طول مـی  7تا الً ه معموکآید  وجود می هب
ه آبی رنگ بـوده و  کنترل شرایط بیهوازي از نوار بلودومتیلن ک

با . استفاده گردید ؛آید در شرایط بیهوازي به رنگ سفید درمی
لســتریدیوم بوتولینــوم، بررســی که در مــورد کــ توجــه بــه ایــن

تري کشت و جداسـازي بـا  کها در محیط  ی نمونهکتریولوژیکبا
تري و کداراي ارزش تشخیصی چنـدانی نبـوده و جسـتجوي بـا    

؛ )4(ت پذیر نیس انکسین امکتعیین تیپ آن، بدون جستجوي تو
شناسـی   سـم  یفـ یاسـاس آزمـون ک  رار بکـ در این مطالعه روش 

سـازي   و تأیید آن با استفاده از روش خنثی) سینکتشخیص تو(
واالن  سـین تـري  کتو با اسـتفاده از آنتـی  ) ونیزاسینوترال(سینکوت

  .انجام پذیرفت (ABE)استاندارد 
نـوم  یوم بوتولیدیکلستر يباکتر يکه جداساز نیبا توجه به ا

ــا  ینــدارد و آلــودگ یصــیارزش تشخ ییغــذا يهــا در نمونــه ب
از روش حسـاس و دقیـق    ؛ لـذا گـردد  یص سـم اثبـات مـ   یتشخ

 يبـرا ). 4( اسـتفاده گردیـد   (Bioassay) تزریق به حیوان زنـده 
هـایی   سین با این روش، ابتـدا مـایع رویـی نمونـه    کجستجوي تو

ــده درمحـــ   ــت داده شـ ــ CMMط یکشـ ــم  کـ ــر عالئـ ه از نظـ
دورت، تیرگی محیط، تجزیۀ گوشت محـیط  ک(وپی کروسکما
ــا(وپی کروســکو عالئــم می) تولیــد گــاز و شــتک هــاي  تريکب

بـه   کداراي اسپور نزدیـ  و ل، گرم مثبت، اسپوردارکاي ش میله
لستریدیوم بوتولینوم بودند و احتمال وجود کبه  كوکمش) انتها
گردیـد و   يآور جمـع  ؛سین بوتولینوم در آنها وجود داشتکتو

لیتري استریل منتقـل شـد و پـس از     میلی 50ون کهاي فال به لوله
ر دقیقــه در دو 20( گــراد درجــه ســانتی 4دمــاي  ســانتریفوژ در

rpm10000 (ــیم و ت ــر روي  pHنظ ــید  ( 2/6ب ــتفاده از اس ــا اس ب
ــدریک ــود  کلری ــو س ــالی ــام   )ک نرم ــراي انج ــه ب ــر نمون ، ه

و  ینترل منفکعنوان ه ب(آزمایشات به سه قسمت حرارت دیده 
، حـرارت  )سین بوتولینوم غیرفعال گردیـد که در آن توکشاهد 
هــاي  بــراي فعــال شــدن تیــپ( و تریپســینه تقســیم شــدند  ندیـده 

ــغیرپروتئولیت ــوم  ک کی ــتریدیوم بوتولین ــلس ــد  ک ــدرت تولی ه ق
بـه ازاي هـر    (Difco) لیتـر تریپسـین   میلی 1/0؛ پروتئاز را ندارند

هـاي   افـزودن آنـزیم  ). لیتر نمونه محلـول اسـتفاده شـد    میلی 9/0
سـین  کسـین بـه تو  کپروتئاز ماننـد تریپسـین باعـث تبـدیل پروتو    

را در گـرم تریپسـین    کمحلول تریپسین، ی هتهی براي. گردد می
لیتـر آب مقطـر اسـتریل     میلی 10و به آن  یملوله تمیز ریخت کی

سـپس از ایـن   . تنظیم شـد  2/6آن بر روي  pHنمودیم و اضافه 
کشت داده  يلیتر عصاره باکتر میلی 9/0لیتر به  میلی 1/0محلول 
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  به کلستريديم بوتولينوم ماهيآلودگي /  ٨٢

  )۳۷پي در پي ( ۱شماره /  ۱۳دوره /  ۱۳۹۰بهار /  مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان

از آنجایی کـه آلـودگی   ). 19(د یاضافه گرد 9/1شده به نسبت 
یوم بوتولینـوم ارزش تشخیصـی   مواد غذایی به باکتري کلسترید

گردد؛ لذا از روش حسـاس و   ندارد و با تشخیص سم اثبات می
  .استفاده گردید (Bioassay)دقیق تزریق به حیوان زنده 

نـر نـژاد    مـوش دوسـر   بهلیتر  میلی 5/0ها  از نمونه کاز هر ی
BALB/c  صورت داخل صفاقی تزریـق  ه گرم ب 20-25به وزن

. نترل قرار گرفتندکساعت تحت  96ها به مدت  گردید و موش
ژولیـدگی مـو، سـیخ شـدن     (ها با عالئـم بوتولیسـم    مرگ موش

گیـري، اخـتالل در    ند، گوشهکمی و کها و دم، تنفس ش گوش
) تی، و مرگ بـه علـت فلجـی عضـالت تنفسـی     کهاي حر اندام

هـاي مـورد آزمـایش     سین بوتولینوم در نمونهکنشانگر وجود تو
سـین  کتو سـین بوتولینـوم از آنتـی   کود توتایید وجبه منظور . بود
استاندارد استفاده گردید تا مشـخص گـردد    (ABE)واالن  تري

هـا بوتولینـوم بـوده     سـین موجـود در نمونـه   کتو یفیه از نظر کک
تـه اخـالق   یبراسـاس پروتکـل کم   اتوانـ یح يکار بر رو .است
  .انجام شد) عج(ه اهللا یبق یدانشگاه علوم پزشک یپزشک

ــین تیــپ  ــا تعی ــیب ــوواالن  ســینکتو اســتفاده از آنت هــاي مون
 –ه از انسـتیتو علمـی تحقیقـاتی سـوتو     کـ  Eو  A  ،Bد استاندار

هـاي   صـورت ویـال  ه بـ  121002041  هو به شـمار کمس كورژا
تهیـه  ) توسط سازمان هالل احمر ایـران (لیتري لیوفیلیزه  میلی10

لولـه   4سـین  کبـراي تعیـین تیـپ تو   . شده بود؛ صورت پذیرفت
ــ گردیــد وانتخــاب   (supernatant) از عصــارهلیتــر  میلــی کی

سین بوتولینـوم در آن بـه اثبـات رسـیده     که وجود توکاي  نمونه
لیتـر   میلـی  25/0به لوله اول  .ها منتقل شد از لوله کبه هر ی ؛بود

 ،Bسـین  کلیتر آنتـی تو  میلی 25/0، به لوله دوم  Aسین کتو آنتی
و بـه  اضافه گردیـد   Eین سکلیتر آنتی تو میلی 25/0به لوله سوم  

. شـد سـینی اضـافه ن  کتو هیچ نوع آنتی )نمونه شاهد(لوله چهارم 
ه بـا دمـاي   ساعت در گرمخانـ  کها به مدت ی سپس تمامی لوله

ایـن امـر موجـب تسـریع در     . قرار گرفتندگراد  درجه سانتی 37
. گردد سین مخلوط شده میکتو سین و آنتیکیبی توکقدرت تر

ــ ــه کهــر ی ــه دو مــوش ســفید   هــاي چ از نمون ــه فــوق ب هارگان
. تزریـق گردیــد ) لیتــر داخـل صــفاقی  میلـی  5/0(آزمایشـگاهی  

زنـده مانـدن   . نترل قرار گرفتنـد کروز تحت  4ها به مدت  موش
ســین کتو سـین و آنتـی  کنـوع تو  که مخلـوط یـ  کـ هـایی   مـوش 

هـاي سـایر    رده بودند و تلـف شـدن مـوش   کمربوطه را دریافت 

. ســین را تعیــین نمــودکتیــپ توهــا بــا عالئــم بوتولیســم،  گــروه
را ) سـین کتو بـدون آنتـی   هعصـار ( ه شـاهد ه نمونـ کـ هایی  موش

ر کـ الزم بـه ذ . شـدند دریافت نمودند، با عالئم بوتولیسـم تلـف   
ه بـا اسـتفاده   کـ ها تلف گردیدند  است در مواردي تمامی موش

ــافر فســفات رقیــق   ــهکاز ب ــده از نمون ي هــا هــاي فــوق رقــت  نن
رار کت ها دوباره تهیه و آزمایشدهم  کپنجم و ی کدوم، ی کی

توان بـا اسـتفاده از روش    یالبته م. سین تعیین گردیدکو تیپ تو
تـر از   آسان ینمود که روش يبند پین را تیوژن توکسیفیمنودیا

ا بـودن  یـ ل مهیـ دل هق حاضـر بـ  یـ در تحق یولـ  ؛روش فوق اسـت 
 يبنـد  پیـ ک سـم، ت یـ ولوژیسنجش ب يبرا یشگاهیوان آزمایح
برابـر بـا    يد کـه از اعتبـار  یـ وان انجـام گرد یـ فاده از حز با استین

 يدر مـوارد ). 20و12( ک برخوردار استیمنولوژیا يها روش
ر در یـ مـرگ و م  ،ن فوقیتوکس یبا هر آنت يساز یرغم خنث یعل

هاسـت کـه    پیر سروتیمربوط به سا الًده شد که احتمایموش د
ــدر انســان اهم ــداردی ــ ؛ت ن  مهــم یشــگاهیدر مــوش آزما یول

و آزمون  SPSS-13ر آماري افزا با استفاده از نرمها  داده .ستنده
آزمـون   يدار یسـطح معنـ  . وئر تجزیه و تحلیل شـدند کاس ايک

  .درنظر گرفته شد 05/0کمتر از 
  ها يافته

نمونـه   16 در ،نمونـه مـاهی مـورد آزمـایش     146از مجموع 
لستریدیوم بوتولینـوم مـورد تأییـد    کآلودگی به ) درصد95/10(

 8/1شـده حـدود    يگرفت و میزان آلودگی ماهیان فرآور قرار
ه از کــ طـوري بـه   .نشـده تعیــین گردیـد   يبرابـر ماهیـان فـرآور   

نمونـــه  11شـــده در   ينمونـــه مـــاهی فـــرآور    84مجمـــوع 
نشده تنها  ينمونه ماهی فرآور 62و از مجموع ) درصد09/13(

ــه  5در  ــود تو) درصــد57/7(نمون ــت  کوج ــوم ثاب ســین بوتولین
  .ددار نبو ین دو گروه معنین ایاختالف ب يظر آماراز ن ؛گردید

تـرین تیـپ    شـایع  Eتیـپ   هکـ  این مطالعه همچنین نشـان داد 
 16از  هکـ  طـوري ه ب .گردد ن ماهیان محسوب مییتري در اکبا

را به خود اختصـاص  ) درصد50(مورد 8به تنهایی   نمونه مثبت،
ا هــاي بعــدي بــ هــا در رده و ســایر تیــپ Bو  Aهــاي  و تیـپ داد 

  .قرار گرفتند 75/18و  95/10و  75/18درصدهاي 
شــده و هــم در ماهیــان  يایــن تیــپ هــم در ماهیــان فــرآور

ه کـ  طـوري ه بـ  .عنوان تیپ غالب شناخته شده ب ؛نشده يفرآور
 يلســتریدیوم بوتولینـوم در ماهیـان فــرآور  کنمونـه مثبـت   11از 
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  ٨٣ / دكتر عباسعلي ايماني فوالديدكتر حميدرضا توكلي و   

  )۳۷پي در پي ( ۱شماره /  ۱۳دوره /  ۱۳۹۰بهار /  گرگانمجله علمي دانشگاه علوم پزشكي   

نمونـه مثبــت   5و از ) مـوارد مثبــت  درصــد5/54(مـورد   6شـده  
مــوارد  درصــد40(مــورد  2نشــده  يبــه ماهیــان فــرآورمربــوط 

 Bو  Aهـاي   را به خود اختصاص داد و پـس از آن تیـپ  ) مثبت
  .قرار گرفتند

 یسـه بـا آزاد مـاه   یدر مقا )درصد 5/24( ییکفال طال یماه
. بـود برخـوردار   يشتریب یاز آلودگ درصد 5/18( اچه خزریدر

ت در علـ ه بـ ) مـوارد مثبـت   درصـد 75/18(مـورد  3همچنین در 
سـین  کهاي تو سین اختصاصی سایر تیپکتو اختیار نداشتن آنتی

ه کـ سـین میسـر نگردیـد    کتعیین تیـپ تو  (C,D,F,G)م بوتولینو
. )کیـ جـدول  (انـد   بـوده  Eو  Bو  Aهایی غیـر از   تیپالً احتما

شـده   يدر هر دو نوع فرآور ییمیزان آلودگی گونه کفال طال
  ).کل یجدو( بود یو نشده بیش از گونه آزاد ماه

  بحث
نمونه از دو گونه ماهی مـورد   146در این مطالعه از مجموع 

هــاي  آلــودگی بــه تیــپ) درصــد95/10(نمونــه  16بررســی در 
ه کـ لسـتریدیوم بوتولینـوم مـورد تأییـد قـرار گرفـت       کمختلف 

ویـژه ماهیـان    هباالي ماهیان مصرفی بـ اً آلودگی نسبت هدهند نشان
ه توسـط  کـ اي  مطالعـه  در .تري اسـت کشده به ایـن بـا   يفرآور

Lalitha  وGopakumar  نمونــه مــاهی  61در هندوســتان روي
نمونه رسوب مربوط بـه   71نمونه ماهی دریایی و  68پرورشی، 

میزان آلودگی ماهیان پرورشی  ؛ نواحی گرمسیري انجام گرفت
درصـد   20و  22لستریدیوم بوتولینـوم بـه ترتیـب    کو دریایی به 
و  Lalithaه توسـط  کـ دیگـري   هلعـ در مطا ).12( تعیین گردید

Sunrendram    روي ماهیان پرورشی، دریایی و میگـو صـورت
لستریدیوم کاز ماهیان پرورشی وجود  درصد88/9در  ؛پذیرفت

در هر دو نوع  Eتیپ در مطالعه ما  ).14( بوتولینوم تأیید گردید
تـرین تیـپ    عنوان شایعه ب نشدهفرآوري شده و  يماهیان فرآور

ه بـه  کـ  طـوري ه بـ  .شناخته شـد ریدیوم بوتولینوم لستکسین کتو

ــایی  ــورد از  8تنه ــت  16م ــورد مثب ــود  ) درصــد50( م ــه خ را ب
در انـواع   1384مـا در سـال    یاختصاص داد کـه بـا مطالعـه قبلـ    

). 16(مطابقـت دارد   اًبـ یان شمال و جنوب کشور تقریگر ماهید
 يبـه روش دود  يفرآیند فـرآور ه کدهد  این موضوع نشان می

 يریلستریدیوم بوتولینوم جلـوگ کزایی  سینکز رشد و توسرد، ا
درصـد   1376در مطالعه مدرس و همکـاران در سـال    .کند ینم
 ).15( شتر از مطالعه حاضر بـوده اسـت  یب) درصد E )5/67پ یت

 ن اختالف مربوط به تنوع نمونه مورد استفاده در مطالعهید ایشا
مـواد  و  ، کنسـرو یباشد کـه عـالوه بـر مـاه     ارانکمدرس و هم

ان یـ ن ماهیبـ  یشده بودنـد و از طرفـ   یز بررسیگر نید یخوراک
مـدرس  البته  .بودند قائل نشده یکیتفک یرپرورشیو غ یپرورش

ــه 1376در ســال  ــه يگــر روید يا در مطالع ــا نمون ــان يه  یانس
پ جدا شده را از ین تیشترینوم بیت با بوتولیمشکوك به مسموم

ن بـاال بـودن   یارتبـاط بـ  ن نکتـه  یـ لذا ا .)4( گزارش کرد Eنوع 
بـا  را  Eپید کننده سم تینوم تولیوم بوتولیدیوع کلستریزان شیم
  .دهد یشده نشان م جادیزان عوارض ایم

ــ  428و همکــاران  Hielmگــر یک مطالعــه دیــن در یهمچن
را از نظـر آلـودگی بـه     کنمونه ماهی صید شده از دریاي بالتیـ 

مودنــد و لســتریدیوم بوتولینــوم بررســی نکهــاي مختلــف  تیــپ
  هـاي  هـا تأییـد گردیـد و تیـپ     نمونه درصد از8/24آلودگی در 

E  وA    رد را بـه خـود اختصـاص دادنـد     به ترتیـب بیشـترین مـوا
)21.( Huss  وPedersen  ماهی  قطعه 1407نیز در مطالعه خود

، دریاي )نمونه 707(اندیناوي کهاي نواحی اس صید شده از آب
را مـورد   )نمونـه  230( شـمالی  کو آتالنتیـ ) نمونه 470(شمال 

شـمالی   کهاي مربوط به آتالنتیـ  در نمونه. آزمایش قرار دادند
ــیچ ــد   ه ــد نگردی ــودگی تأیی ــه آل ــا در  ؛گون از  درصــد4/12ام
از درصـد  72/4 اندیناوي وکهـاي اسـ   هاي مربـوط بـه آب   نمونه
لسـتریدیوم بوتولینـوم   کهاي دریاي شمال وجود  هاي آب نمونه

  هاي مختلف كلستريديوم بوتولينوم هاي ماهيان پرورشي و دريايي مورد آزمايش به تيپ ميزان آلودگي گونه ينسب يفراوان:  ۱جدول 
  

  کل موارد مثبت 
  )صددر(تعداد 

  Aتيپ 
 )درصد(تعداد 

  Bتيپ 
  )درصد(تعداد 

  Eتيپ 
  )درصد(تعداد 

  ها ساير تيپ
  )درصد(تعداد 

  )۲۵/۶( ۱  )۲۵( ۴  ۰  )۲۵/۶( ۱  )۳۴/۱۳( ۶ )عدد ۴۵(کفال طاليي فرآوري شده 
  )۲۵/۶( ۱  )۲۵/۶( ۱  ۰  )۲۵/۶( ۱  )۷۱/۱۰( ۳ )عدد ۲۸(کفال طاليي فرآوري نشده 
  )۲۵/۶( ۱  )۵/۱۲( ۲  )۲۵/۶( ۱  )۲۵/۶( ۱  )۸۲/۱۲( ۵ )عدد ۳۹(آزاد ماهي فرآوري شده 
  ۰  )۲۵/۶( ۱  )۲۵/۶( ۱  ۰  )۸۸/۵( ۲  )عدد ۳۴(آزاد ماهي فرآوري نشده 

  )۷۵/۱۸( ۳  )۵۰( ۸  )۵/۱۲( ۲  )۷۵/۱۸( ۳  )۹۵/۱۰( ۱۶ جمع
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  به کلستريديم بوتولينوم ماهيآلودگي /  ٨٤

  )۳۷پي در پي ( ۱شماره /  ۱۳دوره /  ۱۳۹۰بهار /  مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان

 درصـد 6/46بـه تنهـایی    Eعه نیز تیپ در این مطال. تأیید گردید
در مطالعـه   Huss ).22( موارد مثبـت را بـه خـود اختصـاص داد    

شامل (اندیناوي کو رسوب نواحی اس كنمونه خا 284دیگري 
 كنمونــه خــا 100هــا و  نمونــه رســوب دریاهــا و دریاچــه 184

میـزان فراوانـی   . را مـورد آزمـایش قـرار دادنـد    ) مناطق جنگـی 
هــاي مربــوط بــه دریاهــا و     نــوم و نمونــه لســتریدیوم بوتولیک

ــه ــا  دریاچ ــد32ه ــپ    درص ــد و تی ــین گردی ــایی  Eتعی ــه تنه  ب
هـاي   از نمونه .موارد مثبت را به خود اختصاص داد درصد9/89

هـا تأییـد    نمونـه  درصـد 6مربوط به مناطق جنگلـی آلـودگی در   
امـا   ؛ترین تیپ معرفـی گردیـد   عنوان شایع هب Bه تیپ کگردید 

در منـاطق   Eپیـ ع بـودن ت یکه با توجـه بـه شـا    جدا نشد Eتیپ 
نتایج مطالعه حاضر نشـان   ).6( جه قابل انتظار بودین نتیا ییایدر
لسـتریدیوم بوتولینـوم در   کهـاي شـایع    بین تیـپ  الًه احتماک داد

زیـرا  . آبزیان و محیط پرورش آنها ارتباط مستقیمی وجود دارد
طـور جداگانـه   ه اران بـ کـ لی و همکتوسـط تـو  که  یدر مطالعات
لسـتریدیوم بوتولینـوم   ک Eو  Bو  Aهـاي   ندگی تیـپ کروي پرا

بر روي ماهیان دریاي شمال و جنوب ایران و رسـوبات منـاطق   
ه هـم در ماهیـان   کـ نشـان داده شـد    ؛ساحلی صـورت پـذیرفت  

هاي شـمالی   شمال ایران و هم در رسوبات مناطق ساحلی استان
تـرین تیـپ    ان شـایع عنـو ه بـ  Eتیـپ  ) گیالن و مازنـدران (ایران 

ــا ــرح اســت کب ــات. )24و23و16و5( تري مط  و Lalitha مطالع
Surendran 14( در هندوستان(، Huss  اندیناوي کدر اسـ)و ) 6

Yamakawa  وNakamura  نیز این موضوع را بـه  ) 8(در ژاپن
در مطالعـه   Nakamuraو  Yamakawa .دهـد  خوبی نشـان مـی  

خانه ژاپن را مورد مربوط به چهار رود -نمونه رسوب  98خود 
) درصـد 22/11(مـورد   11در  در مجموعه ک ندبررسی قرار داد

 )درصــد5/54(مــورد آن  6ه کــتري تأییــد گردیــد کوجــود بــا
  .)8( قرار گرفتند Cو  Bبود و پس از آن تیپ  Eمربوط به تیپ 

سـین بوتولینـوم بـه    کدر مطالعه اخیـر بـراي اثبـات وجـود تو    
ها و دم، تـنفس   گوش ژولیدگی مو، سیخ شدن( یفیصورت ک

تـی و  کهـاي حر  گیري، اخـتالل در انـدام   ند، گوشهکمی و کش
 Bioassayاز روش ) مــرگ بــه علــت فلجــی عضــالت تنفســی 

ایــن روش  هکــ نتــایج ایــن مطالعــه نشــان داد  .اســتفاده گردیــد
م، هزینه باال، آزار دیدن کسرعت (رغم تمام نقاط ضعفی  علی

رس زیـاد موقـع تزریـق    است  و اذبکحیوان، وجود موارد مثبت 

روش  کعنوان یـ ه هنوز هم بر شده؛ که براي آن ذک) به موش
ســین کتو) درصــد95( یفــیحســاس و دقیــق بــراي تشــخیص ک

ایـن روش  ه در مطالعات قبلی نیز از ک باشد بوتولینوم مطرح می
و  Lalitha ریـ نظ يگـر یمحققـان د . )16و5(اسـت   استفاده شده
Surendran )14(، Lalitha  وGopakumar )12( ،Hielm و 

لی و رضـوي  کو تـو ) 16(لی و طباطبـایی  کتـو  ،)20( همکاران
در مطالعــات خــود از ایــن روش اســتفاده نمــوده و  نیــز )5(الر 

بـا  . انـد  سین بوتولینوم نشـان داده کتوانایی آن را در تشخیص تو
بـر ایـن   اران کو هم Wictomeاین حال برخی از محققین نظیر 

جــایگزین روش   In vitro ايهــ  ه بایســتی روش کــ باورنــد  
Bioassay  و برخـی ماننـد   ) 25(گردندFerreira  وEdmonds 
ــد  ــمعتقدن ــاي ه حساســیت روشک ــورد   In vitro ه ــا در م تنه

 لسـتریدیوم بوتولینـوم،  ک کهـاي غیرپروتئولیتیـ   تشخیص سـویه 
ــورد   Bioassayبـــیش از روش   ــوع در مـ اســـت و ایـــن موضـ

  ).26(ند ک صدق نمی کهاي پروتئولیتی سویه
شده داراي  يماهیان فرآور هک نتایج مطالعه حاضر نشان داد

دودي  و نشده هستند يآلودگی بیشتري نسبت به ماهیان فرآور
سیداسـیون و  کردن به روش سرد بـه دلیـل تغییـر در شـرایط ا    ک

لستریدیوم بوتولینـوم  کزایی  سینکاحیاء زمینه را براي رشد و تو
 .نماید فراهم می

Kautter  مـاهی دودي   101ماهی غیردودي و  طعهق 214نیز
از نظـر  را  بنـدي شـده بودنـد    یوم بسـته که در شرایط وکرا شده 
میـزان آلـودگی    و لستریدیوم بوتولینوم آزمایش نمودک Eتیپ 

ــب    ــه ترتیـ ــردودي بـ ــان دودي و غیـ ــد 2/10در ماهیـ و  درصـ
دست آمده از این مطالعه و ه نتایج ب). 13(شد تعیین درصد 4/5

شـورهاي جهـان   کگـر  یت انجام شده در ایـران و د سایر مطالعا
ه بـه  کویژه ماهیانی  هه مصرف غذاهاي دریایی بکدهد  نشان می

ــنتی  ــور(روش سـ ــري  و دودي، شـ ــرآوري  ) تخمیـ ــه و فـ تهیـ
ی از علل مهم بروز مسمومیت غـذایی بوتولیسـم   کی ؛گردند می

 341در مجمـوع   1382-1386هـاي   در ایران طـی سـال  . هستند
ه بیشـترین  کـ به بوتولیسم به ثبت رسـیده اسـت    كوکمورد مش

شـور  کهـاي شـمالی    مربوط به اسـتان ) درصد58/39(موارد آن 
ــت و  ــوده اس ــور و   درصــد08/31 ب ــاهی ش ــر مصــرف م  در اث

عنـوان   هرخ داده اسـت و ایـن مـواد غـذایی بـ      )اشپل( یماه تخم
مسمومیت بوتولیسم شناخته   هنندکترین مواد غذایی ایجاد  شایع
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  ٨٥ / دكتر عباسعلي ايماني فوالديدكتر حميدرضا توكلي و   

  )۳۷پي در پي ( ۱شماره /  ۱۳دوره /  ۱۳۹۰بهار /  گرگانمجله علمي دانشگاه علوم پزشكي   

طبق گـزارش آخونـدزاده    ).27و24و23و16و15و5و4( اند شده
دودي شده به روش سـنتی در   و شوری اران نیز تهیه ماهکو هم

 30-35دماي (شمال ایران به دلیل استفاده از روش دودي سرد 
پـر و   مکصـورت شـ  ه ببا طبح و مصرف آن ) گراد سانتی درجه

ی از دالیـل بـروز مسـمومیت غـذایی بوتولیسـم اسـت       کپز ی نیم
مورد مسـمومیت   116شور ژاپن نیز طی ده سال اخیر کدر . )1(

ه بیشترین مـوارد آن مربـوط بـه    کبوتولیسم به ثبت رسیده است 
بــوده هـاي تخمیــر شـده بـه روش سـنتی رخ      مصـرف فـرآورده  

 (Eh)سیداسـیون و احیـاء   کزیرا در این شـرایط پتانسـیل ا  . است
نظیـر  هـوازي   هـاي بـی   تريکاهش یافته و زمینه براي رشـد بـا  ک
ــی  ک ــا م ــوم مهی ــتریدیوم بوتولین ــردد  لس ــزارش  ). 9(گ ــق گ طب

Macdonald  انادا نیـز  کمورد مسمومیت بوتولیسم در  39وقوع
مردم را نسبت به مصرف غذاهاي دریـایی تهیـه شـده بـه روش     

زیـرا تمـامی مـوارد بوتولیسـم در ایـن       .رده استکسنتی نگران 
ه دالیـل  کت ها رخ داده اس شور به دلیل مصرف این فرآوردهک

 کهـاي غیرپروتئولیتیـ   هـاي تیـپ   ه سـویه کآن این است   هعمد
قادرنـد حتـی در شـرایط     Eلسـتریدیوم بوتولینـوم ماننـد تیـپ     ک

زایی  سینکرده و توکنیز رشد ) گراد  درجه سانتی 3/3(یخچال 
افی کـ هـا بـدون حـرارت     نمایند و از سوي دیگر این فـرآورده 

نـوم غیرفعـال نشــده و   سـین بوتولی کلــذا تو .گردنـد  مصـرف مـی  
  ).28(گردد  موجب بروز مسمومیت می

تري کبا توجه به آلودگی ماهیـان فـرآوري شـده بـه ایـن بـا      
توانـد بـه    پـر مـی   مکپز و شـ  صورت نیمه مصرف این فرآورده ب

لذا آموزش همگانی، عـدم  . بروز مسمومیت غذایی منجر گردد
ده از تهیه غذاهاي دریایی به روش سنتی و غیربهداشـتی، اسـتفا  

امعـاء و    ههاي صحیح و نوین فرآوري مواد غذایی، تخلیـ  روش
افی در موقـع  کـ اسـتفاده از حـرارت    ،احشاء ماهی بعد از صـید 

ولین بهداشـتی بـر   ؤنترل و نظـارت مسـ  کمصرف مواد غذایی و 
تـرین اقـدامات بـراي     ز تهیه و تولیـد مـواد غـذایی از مهـم    کمرا

مومیت غـذایی  یشگیري از آلـودگی مـواد غـذایی و بـروز مسـ     
  ).17(گردند  بوتولیسم محسوب می

هـا   پیر سروتیسا ین مطالعه عدم بررسیا يها تیاز محدود
هــاي  ســین ســایر تیــپکتو علــت عــدم تهیــه آنتــی ه بــ بــود کــه

و هزینـه  ه یـ تهمشکالت در ، (C,D,F,G)م لستریدیوم بوتولینوک
  .انجام نشد ،باالي آن
  گيري نتيجه

آلــودگی انــواع ماهیــان بــه دهنــده  نتــایج ایــن مطالعــه نشــان
. باشـد  می Eویژه تیپ لستریدیوم بوتولینوم بهکهاي مختلف  تیپ

تري، کباتوجه به آلودگی بیشتر ماهیان فرآوري شده بـه ایـن بـا   
پـر   مکپـز و شـ   بـه صـورت نـیم   در طـبخ  مصرف ایـن فـرآورده   

اصـالح روش  . تواند به بروز مسمومیت غذایی منجـر گـردد   می
افی و آموزش بهداشت همگانی کرارت فرآوري، استفاده از ح

توانـد   هنگام مصرف در پیشگیري از مسـمومیت بوتولیسـم مـی   
  .مؤثر باشد
  قدرداني ر وکتش
ــد ــرآوردهیمرکــز تحق ؤوالنمســله از یوســ نیب ــا قــات ف  يه

که امکـان انجـام   ) عج( ه اهللایبق یدانشگاه علوم پزشک یکروبیم
 يولوژیکروبیمقات یمرکز تحق يها شگاهین پروژه را در آزمایا

  .میینما یتشکر م ؛فراهم نمودند يکاربرد
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Abstract 
Background and Objective: The Clostridium botulinum is one of the most important causative 
of food poisoning. Spores of Clostridium botulinum spread out in the soil, the sea sediments, the 
marine environments and the marine animals. In recent years use of the marine food products 
like as fish and cultured fish are elevated. The aim of this study was done to compare between 
processing and non processing fish infected by predominant type of Clostridium botulinum. 
Materials and Methods: This descriptive study was done on the 146 samples of fish in two 
species of processed and non prosecced that collected from Gilan province in Iran during 2008. 
These samples included the Liza auratus Fish (45 processed fish and 28 non processed fish) and 
the Salmo Trutta caspius Fish (34 processing fish and 39 non processing fish). The samples 
examined according to the APHA2000 and FDA2003 protocols. Data Analyzed with SPSS-13 
and Chi-Square test. 
Results: 16 (11%) of samples (13% of the processed fish and 7.5% of non processed fish) were 
confirmed that infected by Clostridium botulinum. Also the dominant type of exotoxin was Type 
E. The Type E exotoxin was determined from 11 of the samples (6 processed fish and 5 non 
processed fish). 
Conclusion: This study showed that fish are infected by Clostridium botulinum special the 
type E. also use of fish in bad preparation (half cooking and add material in its stomach) may 
cause the food poisoning. 
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