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چکیده
این .سالمت شیر و فرآورده هاي آن به دلیل ارزش باالي غذایی آن ها در تغذیه انسان از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد

هدف از این پژوهش بررسی فلور .یکی از مهمترین منابعی است که توسط عوامل میکربی آلوده می شودمغذي،میان وعده
باکتري اشریشیا کلی یکی از .مصرفی توسط روستائیان ، به دو باکتري اشریشیا کلی و بروسال می باشدگاو میکربی شیر خام 

به راحتی از عامل بیماري بروسلوز بوده وهمباکتري بروسال.مهمترین شاخص هاي آزمایشات میکربی مواد غذایی می باشد
.انتقال می یابد، طریق شیر خام آلوده

به ماشین هاي جمع آوري ،روف روستاییانی که قصد تحویل شیر، از ظنمونه شیر82ماه تعداد 4طی مدت در این پژوهش در 
جهت الزمنمونه ها بالفاصله به آزمایشگاه میکربی منتقل شده و آزمایشات .را داشتند در ظروف کامال استریل تهیه شد

جهت ، که حاوي ساپلیمنتجهت تشخیص باکتري بروسال از محیط کشت اختصاصی . تشخیص گونه هاي مذکور انجام پذیرفت
آلوده به %)1.21(نتایج حاصله بدین صورت بود که فقط یک نمونه. استفاده گردید،ها بودجلوگیري از رشد سایر پاتوژن

همچنین از لحاظ آلودگی به .تشخیص داده شد2بروسال آبورتوس بایوار PCRبروسال تشخیص داده شد که پس از انجام تست 
.درصد بود50میزان آلودگی تقریبا باال و درحدود باکتري اشریشیا کلی،

که علیرغم تالش هاي صورت گرفته جهت جلوگیري از بیماري بروسلوز ،هنوز هم می باشدنتایج بدست آمده نشانگر این مطلب 
کتري همچنین با توجه به باال بودن آلودگی به با.به باکتري بروسال وجود دارد، در نواحی مختلف،احتمال آلودگی شیرخام

.حس می شودقبل از مصرف این میان وعده مغذي ، یزاسیونیند پاستورلزوم انجام فرآ،اشریشیا کلی
شیر خام ، بروسال، بروسلوز، اشریشیا کلی: کلیديهايواژه
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مقدمه
در سال هاي اخیر باکتري اشریشیا کلی به عنوان یک عامل بیماري زا با منشاء مواد غذایی شناخته شده است که باعث بروز 

80در بین محصوالت لبنی، شیرخام، شیر پاستوریزه و ماست از دهه .جهان شده استموارد زیادي از بیماري در سراسر 
اشریشیا کلی نیز جزء فلور میکربی طبیعی شیر بوده و از گروه .]1[میالدي به عنوان منابع اصلی آلوده کننده شناخته شده اند

.باکتري هاي کلی فرم می باشد
ل سلولی بدون اسپور و غیر متحرك هستند که قادرند به صورت اختیاري و داخبروسال ها باکتري هاي گرم منفی،کوکوباسیل،

:از که عبارتندگونه طبقه بندي میشوند 6بر اساس تفاوت در میزبان اصلی و بیماري زایی به این باکتري .]2[زندگی کنند
همه ي این گونه ها براي . نئوتومهسالنیس و بروسالسوئیس، بروسال اوویس،بروسال کبروبروسال ملی تنسیس، بروسال آبورتوس،

بروسال سوئیس براي انسان بیماري زا در 2هرچند که بایووار ].3[انسان پاتوژن بوده و قادر به ایجاد عفونت در انسان می باشند
نماید، البته می ) بروسلوز(بروسال آبورتوس عامل تب مالت گاوي می باشد که در انسان ایجاد تب مواج.]4[نظر گرفته نمی شود

بروسلوز نام بیماري .بروسال سوئیس و بروسال کنیس هم ایجاد می شودهاي بروسال ملی تنسیس،هاین بیماري توسط گون
بیماري بروسلوز به راحتی از طریق شیر خام آلوده .ایجاد می شودبروسال مشترکی بین انسان و دام است که توسط باکتري 

علیرغم کنترل این .روز و در پنیر تازه تا سه ماه زنده بمانند10می توانند در شیر خام به مدت گونه هاي بروسال.انتقال می یابد
انتقال باکتري بروسال از حیوانات آلوده به انسان .بیماري در ایران به صورت اندمیک مشاهده می گرددماري در اغلب کشورها،یب

.به خصوص شیر و پنیر تازه اتفاق می افتددر اثر تماس شغلی و یا مصرف فرآورده هاي دامی آلوده 
بر اساس یک معیار جهانی میزان شیوع بروسلوز انسانی در هرکشوري  ارتباط بسیار نزدیکی با میزان شیوع بروسلوز حیوانات در 

پائین می و آلمان که میزان شیوع بیماري در حیوانات بسیار) سوئد و دانمارك(در برخی کشورهاي اسکاندیناوي.آن کشور دارد
اما متاسفانه این بیماري در اکثر نقاط ایران به طور وسیعی در انسان و دام شایع است .بروسلوز تقریبا ریشه کن شده استباشد،

]5[.و بررسی و برنامه ریزي دقیقی براي کنترل و ریشه کنی آن ضرورت دارد
دارند، لذا هدف از این مطالعه بررسی میزان آلودگی شیر  با توجه به مخاطراتی که این دو باکتري براي سالمت انسان و جامعه

.مصرفی در  منطقه شهرستان نیشابور به دو باکتري مذکور می باشد)خام(محلی 

مواد و روش ها
نمونه شیر، از ظروف 82بدین منظور تعداد .انجام پذیرفت1392ماه، از مهر ماه تا بهمن ماه 4مطالعه حاضر در طی مدت 

ظروف نمونه گیري قبال توسط .روستائیانی که قصد تحویل شیر خود به ماشین هاي مراکز جمع آوري را داشتند، تهیه گردید
نقطه 7نمونه هاي مذکوربه صورت تصادفی از .دستگاه اتوکالو کامال استریل شده تا از ایجاد آلودگی ثانویه جلوگیري شود

درجه به 4پس از نمونه برداري، نمونه ها بالفاصله تحت دماي .هیه گردیدندنوبت مختلف ت7مختلف شهرستان نیشابور در 
.آزمایشگاه میکربی منتقل گردیده و جهت انجام آزمایشات آماده می شدند

تعیین میزان آلودگی به باکتري اشریشیا کلی مطابق استاندارد ملی از روش شمارش بیشترین تعداد وجهت تشخیص 
رقت از هر نمونه، از هر رقت به سه لوله حاوي محیط لوریل سولفات 3پس از تهیه بدین منظور .شداستفاده ) MPN(احتمالی

توسط حلقه ي پس از این مدت.درجه گرمخانه گذاري می شدند37ساعت در دماي 48تلقیح شده و پس از تلقیح براي مدت 
منتقل گردیده و براي ،اخت شرکت مرك آلمانسECکشت از لوله هاي گاز مثبت به لوله هاي حاوي محیط کشت اختصاصی 

قطعی وجود اییدپس از طی این مدت جهت ت.درجه سانتی گراد گرمخانه گذاري می شدند44ساعت دیگر در دماي 48مدت 
تلقیح توسط حلقه کشت به لوله هاي حاوي محیط آب پپتونه ویا داراي کدورتباکتري اشریشیا کلی از لوله هاي گاز مثبت

MPNسپس تعداد لوله هاي ایندول مثبت شمارش شده و با مراجعه به جدول .و تست ایندول انجام می پذیرفترفته صورت گ

. شیر به دست آورده می شددر هر میلی لیتر از،تعداد احتمالی باکتري اشریشیا کلی
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جهت تشخیص باکتري بروسال ابتدا جداسازي خامه ورسوب شیر انجام می پذیرفت بدین صورت که  لوله هاي حاوي شیر به 
به طور مجزا،پس از این مرحله از خامه و رسوب.دور در دقیقه قرار داده می شدند6000دقیقه در داخل سانتریفوژ 15مدت 

به جهت جلوگیري از رشد سایر پاتوژن ها و عوامل . پذیرفتمی ی انجام برروي محیط کشت اختصاصی بروسال آگار کشت خط
brucella(ساپلیمنت اختصاصی این باکتري،میکربی به محیط کشت بروسال Selective supplement (این .اضافه گردید

، وانکومایسین و اسید Bساپلیمنت حاوي آنتی بیوتیک هاي سیکلوهگزیمید، باسی تراسین، سولفات پلی میکسین 
براي رشد اکثر گونه هاي بروسال )Co2(با توجه به اینکه وجود گاز دي اکسید کربن.نالیدیکسیک به نسبت مناسب بود

درصد گاز 10درجه که حاوي 37ضروریست و باعث کمک به رشد آن می شود لذا پلیت ها پس از کشت در داخل گرمخانه 
.شدنددي اکسید کربن بود قرار داده 

روز کشت در محیط هاي جامد قابل روئیت می باشند لذا نمونه هاي مذکور پس از این 4تا 3عموما پرگنه هاي بروسال پس از 
براي ،جهت خالص سازياز آنهادر صورت وجود کلنی هاي مشکوك عمل تجدید کشت.مدت مورد بررسی قرار می گرفتند

.پذیرفتانجام آزمایشات و تست هاي تاییدي انجام می
و رشد در حضور رنگ هاي فوشین تست کاتاالز، تست اکسیداز، تست اوره،رنگ آمیزي گرمشامل به ترتیبتست هاي تاییدي

آنتی سرم بروسال بوده که در صورت مطابقت این تست ها با ویژگی هاي باکتري، از تست آگلوتیناسیون توسط و متیونین
نمونه جهت تایید قطعی و تعیین گونه و بایووار ،ونیدر صورت آگلوتیناس.استفاده می شدو پاستور ایران انستیتساخت آبورتوس

بروسال نساي  رفراز دو گونه،دو نمونه شاهداطمینان از صحت تست هاي مذکورجهت .انتقال داده می شدPCRبه بخش 
.ردیداستفاده گدر تمام مراحلمثبتآبورتوس و ملی تنسیس به عنوان نمونه ي کنترل

.استفاده گردیدBCSP31از پرایمر هاي اختصاصی ژن PCRجهت تشخیص جنس بروسال در روش 

:بحث و نتایج
که نتایج آن در همثبت بود) %50(نمونه41تعداد ،نتایج بررسی نشان می دهد که از لحاظ آلودگی به باکتري اشریشیا کلی

.بسیار شدید تشخیص داده شد%)8.53(مورد7همچنین آلودگی در . آمده است1نمودار

.می باشدو محور عمودي تعداد نمونه هاتعداد باکتري اشریشیا کلی در یک میلی لیتر نمونه ، محور افقی تعداد احتمالی باکتري: 1نمودار
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آنتی سرم بروسال بوده که در صورت مطابقت این تست ها با ویژگی هاي باکتري، از تست آگلوتیناسیون توسط و متیونین
نمونه جهت تایید قطعی و تعیین گونه و بایووار ،ونیدر صورت آگلوتیناس.استفاده می شدو پاستور ایران انستیتساخت آبورتوس

بروسال نساي  رفراز دو گونه،دو نمونه شاهداطمینان از صحت تست هاي مذکورجهت .انتقال داده می شدPCRبه بخش 
.ردیداستفاده گدر تمام مراحلمثبتآبورتوس و ملی تنسیس به عنوان نمونه ي کنترل

.استفاده گردیدBCSP31از پرایمر هاي اختصاصی ژن PCRجهت تشخیص جنس بروسال در روش 

:بحث و نتایج
که نتایج آن در همثبت بود) %50(نمونه41تعداد ،نتایج بررسی نشان می دهد که از لحاظ آلودگی به باکتري اشریشیا کلی

.بسیار شدید تشخیص داده شد%)8.53(مورد7همچنین آلودگی در . آمده است1نمودار

.می باشدو محور عمودي تعداد نمونه هاتعداد باکتري اشریشیا کلی در یک میلی لیتر نمونه ، محور افقی تعداد احتمالی باکتري: 1نمودار
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که پس از انجام تست مشکوك شناخته شدکشت ه در مرحله اولیه نمون7اما پس از بررسی نمونه کشت هاي بروسال فقط 
.تعیین گردید2که بروسال آبورتوس بایووار ،%)1.21(نمونه بروسال تشخیص داده شد1ط فقPCRآگلوتیناسیون و انجام 

به صورت نجوشیده مصرف کرده و همچنین راشیر هاي خامخود اغلب،با توجه به بررسی هاي صورت گرفته، اکثر روستائیان 
در تهیه محصوالت لبنی نظیر پنیر مورد استفاده قرار می دهند که با توجه به نتایج حاصله، احتمال بروز بیماري بروسلوز و 

.براي مصرف کننده وجود دارد... انواع بیماري هاي گوارشی ناشی از باکتري اشریشیا کلی مانند اسهال و
به انجام پذیرفت، میزان آلودگی شیرخام 1382تا 1378در طی سال هاي صادقی فرد و همکارانکه توسط در مطالعه اي

فقط %) 19.4(نمونه 62نمونه 320بدین شرح بود که از مجموع منطقه ایالمدرمرحله شیر دوشیدرباکتري اشریشیا کلی 
کوکوس استافیلوم آلوده به اشریشیا کلی و هم آلوده به باکتري، ه%)19.7(نمونه دیگر63آلوده به باکتري اشریشیا کلی و 

همچنین در مطالعه دیگري که توسط بنیادیان و همکاران انجام پذیرفت، میزان آلودگی شیر خام در .]6[اورئوس می باشند 
.]7[داده شدتشخیص % 5/41منطقه شهرکرد به باکتري اشریشیا کلی 

شاید .گردیدنکته قابل توجه اینکه اکثر نمونه هاي آلوده به اشریشیا کلی، در مهر ماه و آبان ماه که هوا گرم تر بود شناسایی 
.]8[بتوان علت آن را مزوفیل بودن باکتري دانست، که این نتیجه گیري با یافته هاي بافنده زنده و همکاران مطابقت داشت

انجام پذیرفت،میزان آلودگی به باکتري نمونه شیر خام گاو50بر روي منطقه ایلخچی تبریزدردر مطالعه اي که توسط موثق
.]9[بود) نمونه5% (10بروسال آبورتوس به روش الیزا مورد بررسی قرار گرفت که میزان آلودگی برابر با

% 2.4آلودگی به بروسال میزان،شدمحلی شهر همدان انجامنمونه پنیر تازه 210در مطالعه دیگري که توسط مشعوف بر روي 
انجام پذیرفت 2012تازه در سال نمونه پنیر100همچنین در مطالعه دیگري که در کشور ترکیه بر روي.]10[تعیین شد

.]11[گزارش شد% 9حدود ان آلودگی به بروسال درمیز
نمونه پنیرعرضه شده در لبنیاتی هاي شهر 140نمونه شیر فله و159در مطالعه دیگري که توسط باطنی و صمد زاده برروي 

در همین مطالعه  میزان .گزارش شد)نمونه2% (1.4و در پنیر )  نمونه3% (1.9زنجان انجام پذیرفت آلودگی به بروسال در شیر 
گزارش شد، ) نهنمو108% (77.1و آلودگی  پنیربه این باکتري ) نمونه134% (84.3آلودگی شیرخام به باکتري اشریشیا کلی 

. با میکرب بروسال بدست نیامد) از نظر توتال کانت و اشریشیا کلی(همچنین هیچگونه وابستگی بین شدت آلودگی نمونه ها 
در مطالعه حاضر هم هیچ ارتباط معنا داري بین میزان آلودگی نمونه ها به باکتري اشریشیا کلی با میزان آلودگی به .]12[

در شیر دفع ،، که دلیل علمی آن شاید این نکته باشد که اصوال ً باکتري بروسال فقط توسط دام بیمارباکتري بروسال یافت نشد
می شود و معموال در آلودگی هاي ثانویه دیده نمی شود، در صورتی که آلودگی به باکتري اشریشیا کلی منبع مدفوعی داشته و 

می باشد، افزایش حضور سایر اینکه بروسال یک باکتري سخت رشد مربوط به آلودگی هاي ثانویه می باشد و حتی با توجه به
آن را مشکل تر می نمی شود بلکه امکان جداسازي این باکترينه تنها باعث افزایش کلیعوامل میکربی از جمله اشریشیا

از آنتی بیوتیک هاي مختلف در محیط کشت جهت کاهش بار میکربی استفاده ،بروسالجهت جداسازي به همین علت،.کند
. می شود

سال در ایران شناخته شد در مطالعه اي که توسط ذوقی و همکاران در ایران انجام شد،گونه بروسال آبورتوس، گونه ي غالب برو
.]13[دمی باشت پژوهشگران و مطالعه حاضر نشان دهنده همین موضوع که نتایج سایر مطالعا

نتیجه گیري
، با توجه به نتایج حاصله از این قرار میگیردعموماز آنجا که شیر به عنوان یک میان وعده بسیار مغذي و مفید مورد استفاده

که به جهت جلوگیري از الزم استپژوهش و سایر پژوهش هاي صورت گرفته توسط سایر محققین در ایران و سایر کشورها، 
از مصرف آن به صورت خام خودداري شده و فرآیند پاستوریزاسیون و یا سلوز و همچنین بیماري هاي گوارشی، بروز بیماري برو

.جوشاندن شیر، جهت نابودي و غیر فعال شدن عوامل میکربی آن انجام پذیرد
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که به باکتري اشریشیا کلی تقریبا باال بوده،هاي خام منطقههمچنین نتایج این پژوهش نشان میدهد که میزان آلودگی شیر
، آلودگی ظروف مورد استفاده وعدم شستن دست ها و یا بهداشتی در حین شیر دوشیعلت آن احتماال عدم رعایت موازین 
ع رسانی الزم به ، نیاز به فرهنگ سازي و اطالاین آلودگیمی باشد، لذا جهت مقابله با وسایل شیر دوشی قبل از دوشیدن 

.تولید کنندگان می باشد

قدردانی
تخصصی اداره کل دامپزشکی خراسان رضوي، جناب دکتر نویسندگان این مقاله از حمایت و همکاري ریاست محترم آزمایشگاه 

ایشان در ن اسایر همکارسرکار خانم نجفی واین مرکز،همچنین کارشناس آزمایشگاه میکربیمحمد حسین ناظم شیرازي و
،صنایع غذایی زبرخان12و همچنین جناب آقاي مهندس عطار، ریاست محترم مرکز آموزش فنی و حرفه اي یشگاهاین آزما
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