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  :چکیده
بنابراین  ،هاي لبنی به عنوان غذاي کاملی براي گروه هاي سنی مختلف به شمار می رودردهشیر و فراو 

این زیرا  امري ضروري محسوب می شود و میکروبی بررسی شیر از لحاظ داشتن آالینده هاي شیمیایی
در این مقاله به . به انسان منتقل شده و اثرات زیانباري برسالمت انسان دارد تآالینده ها از راه شیر و لبنیا

آلودگی  .ها پرداخته شده استهاي کاهش آنهاي لبنی و راهآلودگی هاي مختلف در شیر و فراورده
 -6سالمونال  -5بروسال -4مونوسیتوژنز لیستریا -3 هافرمکلی -2استافیلوکوکوس -1:میکروبی

  بیوتیکبقایاي آنتی -3فلزات سنگین  -  2مالمین -1: آلودگی شیمیایی، آسپرژیلوس -7مایکوباکتریوم
  لبنیات، آلودگی میکروبی، آلودگی شیمیایی: کلمات کلیدي

  : مقدمه 
رض اي و ارزش غذایی باالست و به علت داشتن صفات غذایی ممتاز به سرعت در معشیر داراي خواص تغذیه

انسان و افزایش هاي آن در تغذیه با توجه به اهمیت شیر و فراورده. گیردرار میهاي گوناگونی قآلودگی
ولید، تکیفیت شیر در کلیه مراحل . ت استن یک ضرورآجامعه اطمینان از بهداشتی بودن  روزافزون نیاز

عدم رعایت الزامات کیفی باعث کاهش  گذار بوده ویت محصول نهایی تاثیرجمع آوري و نگهداري بر کیف
بیماري و مسمومیت نقش بسزایی داشته تواند در گسترش بازده تولید و عملکرد محصوالت خواهد شد و می

آلودگی  .هاي لبنی استهدف از این مطالعه بررسی آلودگی میکروبی و شیمیایی شیر و فراورده. باشد
هوازي ، فاقداسپور، هوازي و بیحرکتبی ها گرم مثبت،این باکتري :استافیلوکوکوس  - 1: میکروبی
ر، شیر، گوشت و منابع محیطی مثل خاك، شن و گرد وغبار، هاي حیوانی مثل پنیدر فراورده و انداختیاري
در صورت عدم رعایت مسائل بهداشتی  هاي طبیعی وجود دارد و در فساد مواد غذایی نقش دارند وهوا و آب

باکتري درهر گرم مواد غذایی موجود باشد باکتري فرصت 105باکتري به مواد غذایی راه یافته و اگر تعداد 
یابد و به دلیل مقاومت آنتروتوکسین به حرارت امکان ایجاد مسمومیت بعد از تروتوکسین میرشد و تولید آن

یک بررسی . شودحرارت دهی نیز وجود دارد زیرا توکسین  فعال باقی مانده و منجر به گاستروآنتریت می
، سپس در )18(%بیشترین آلودگی در خامهو اند استافیلوکوکوس آلودهه کل مواد لبنی ب 32%که  نشان داد

باشد میزان این باکتري به عوامل زیادي از قبیل تعدادپرسنل می) 4(%وکمترین آلودگی در شیر ) 10(%پنیر
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ناقل باکتري دخیل در آماده سازي مواد غذایی، سطح بهداشتی کارخانجات مواد غذایی، سیستم حمل و نقل 
بخشی از خانواده آنتروباکتریاسه هستند که : ها فرمکلی -2). 1(و میزان آلودگی حیوان در ارتباط است

ها هیچگاه در شیر یا فرمنتایج تحقیقات نشان داده که کلی .ها اشرشیاکلی استمیکرواورگانیسم شاخص آن
ها منفی باشد وجود نخواهند داشت و وجود اي که آزمون فسفاتاز قلیایی آنهاي لبنی پاستوریزهفراورده

هاي متعددي مبنی بر آمار. باشدگر آلودگی مجدد پس از فرایند پاستوریزاسیون میآلودگی در این مورد بیان
توان به اسهال خونی و هاي میکروبی غذایی ناشی از اشرشیاکلی وجود دارد از آن جمله میبروز مسمومیت

بودند و نفراز کانادا که شیر خام مصرف کرده  46در 1986خونریزي روده بزرگ ناشی از اشرشیاکلی در سال 
در ایالت مولتانا اشاره شد 1944مورد از این عارضه در مصرف کنندگان شیر پاستوریزه آلوده در سال  17

 گام حمل و نقل ویا آلوده شدن هن ها به دلیل مصرف موادغذایی وارداتی آلوده وبسیاري از این بیماري
صفیه آب و آلوده شدن آب همچنین گزارشات متعددي از نقص عملکرد مراکز ت نگهداري بوده است

آشامیدنی به فاضالب وجود دارد که سبب آلوده کردن موادغذایی تولیدي کارخانجات صنایع غذایی شده 
رسد کنترل پاستوریزاسیون و اعمال حرارت کافی به منظور کنترل آلودگی اولیه و ارتقاء به نظر می .است

اصول بهداشتی در کلیه مراحل تولید و توزیع آن به کنندگان فراورده در زمینه رعایت سطح فرهنگی تولید
هاي افزایش دهنده سطح بهداشتی در محصوالت غذایی منظور کاهش بروز آلودگی ثانویه از جمله راه

این باکتري گرم مثبت و بدون اسپور بوده و در محصوالت لبنی، گوشت : لیستریا مونوسیتوژنز -3).2(است
یک شیوع لیستریوزیس در ماساچوست اتفاق افتاد که  1983در سال . شودسبزیجات و سایر غذاها یافت می

در شیوع دیگري در کالیفرنیا پنیر مکزیکی آلوده با لیستریا باعث آلودگی شده . عامل آن شیر پاستوریزه بود
با انسان از طریق استنشاق، خوردن یا تماس مستقیم . بود 30%بود و میزان مرگ و میر هر دو شیوع تقریبا 

گردد انتقال عفونت در زنان باردار باعث مننژیت و سقط جنین هاي حیوانی یا غذاي آلوده مبتال میفراورده
هاي آلوده و جوشاندن یا پاستوریزه نمودن مواد لبنی بویژه شیر خام در رسد شناسایی دامبه نظر می. شودمی

). 3(هاي اقتصادي شودفات انسانی و کاهش زیانتواند باعث جلوگیري از تلمناطقی که دامداري رواج دارد می
دو گونه  هاي کوچک یا کوکوباسیل، غیر متحرك، فاقد هاگ و گرم منفی اندلیها باسبروسال :بروسال -4

تنسیس و بروسال آبرتوس عامل بیماري بروسلوز در انسان هستند معموال عفونت در انسان با بروسال منی
ها وابسته است تماس با حیوانات دچار سقط جنین و هاي آنیا فراورده تماس مستقیم با حیوانات آلوده

اکثر بیماران مبتال به بروسلوز عالئم غیر . باشندهاي آن مخاطرات اصلی میمصرف شیر آلوده یا فراورده
اختصاصی ناراحتی سیستم عصبی چون سردرد، مننژیت و همچنین تهاجم مستقیم به سیستم عصبی 

هاي سقط شده، مراقبت با آموزش و ترویج دامداران در ارتباط با چگونگی برخورد با دام. مرکزي را دارند
بهداشتی موقع زایمان و عدم مصرف شیر خام در قطع سریعتر سیکل بیماري در دام و کاهش تعداد مبتالیان 

- ا قرنطینه دامقطی و زایمانی همرا بسضدعفونی جایگاه و محتویات انسانی به تب مالت موثر است همچنین 
هاي زایمان نموده از گله به مدت حداقل سه روز به هاي سقط کرده به مدت یک یا دو هفته و جداسازي دام

و عامل یکی از  است منفی گرمباکتري   :سالمونال -5). 4(منظور کاهش باکتري بروسال حائز اهمیت است
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 باکترياست، که در اثر  عفونی بیماريیک )تب تیفوئید(حصبه  . باشد شایعترین مسمومیتهاي غذایی می
 ودهآل غذايو  آبطریق شود، این بیماري واگیردار بوده و از  می ایجاد) Salemonella Typhi( تیفی سالمونال

این باکتري قادر به حمله به  .کند بروز می سردردو  اشتهایی بی، اسهالباال،  تبیابد و معموالً با  گسترش می
در  S.Dublinاست که عفونت  S.Dublinاست گونه دیگر هاي مخاطی روده و تولید آنتروتوکسین سلول

 . شودشود که باعث مرگ و میرباالیی میهاي آن میانسان مربوط به مصرف لبنیات و فراورده

S.Dublinها و در گاو باعث اسهال شدید و سقط جنین میباعث سپتیسمی با مرگ ومیر باال در گوساله -
براي رشد خود نیاز به اکسیژن دارد این تري عامل بیماري سل است و این باک: مایکوباکتریوم  -6). 5(شود

با خوردن یا نوشیدن محصوالت لبنی آلوده و غیر پاستوریزه  باکتري، نه گرم منفی است و نه گرم مثبت
 -7). 6(بردشود فرایند پاستوریزاسیون سریع و سرد کردن شیراین باکتري را از بین میبیماري سل ایجاد می

ها گروه مهمی از زا هستندآفالتوکسینهاي آن بیماريگونه قارچی که برخی از گونه :ژیلوسآسپر
هاي آسپرژیلوس بویژه آسپرژیلوس فالووس و دنبال رشد برخی از گونهها هستندکه به ایکوتوکسینم

خانواده ترین عضو که سمی B1شوند آفالنوکسین آسپرژیلوس پارازیتیکوس در محصوالت کشاورزي تولید می
شود شود بیش از دیگر انواع آفالتوکسین در مواد غذایی و علوفه کپک زده یافت میآفالتوکسین محسوب می

شود که از تبدیل می M1این مایکوتوکسین بعد از ورود به بدن پستانداران با متابولیتی با عنوان آفالتوکسین 
، استریلیزاسیون و فراوري شیر بر بقا و کاهش طریق شیر دفع شده و به دلیل تاثیر ناچیز پاستوریزاسیون

از پیش ساز  M1اگر چه سمیت آفالتوکسین . یابدهاي مختلف شیر انتقال میسمیت آن سرانجام به فراورده
در لبنیات بهبود  M1 زا هستند بهترین اقدام براي کاهش آفالتوکسین آن کمتر است اما هر دو سرطان
 -1: آلودگی شیمیایی). 7(هاي شیري استدرغذاي دام B1آفالتوکسین  شرایط دامپروري به منظور کاهش

سال   در .شود هاي سفید غنی از نیتروژن یافت می مالمین یک ماده آلی است که به صورت کریستال: مالمین
کشور چین، نظر به افزودن آب به شیر خام به عنوان تقلب و افزایش حجم شیر، کاهش درصد  در 2008

با توجه به اندازه گیري میزان نیتروژن در شیر خشک به . شدشیر به طور مشخص دیده میپروتئین در 
. شود عنوان تعیین درصد پروتئین آن با افزودن این ماده کاهش غلظت نیتروژن به طرز محسوسی جبران می

یجاد سنگ مالمین در ترکیب با اسید سیانوریک ممکن است تولید کریستال هاي نامحلول کند که منجر به ا
تاکنون چندین مورد مرگ ناشی از مسمومیت با شیر . گرددهاي کلیوي و در نهایت اختالالت کلیوي می

خطر مسمومیت بیشتر افراد در . خشک هاي آلوده به مالمین و انسداد توبول هاي کلیوي گزارش شده است
ي غلظت هاي ط مقادیر باالدر مورد بزرگساالن فق. معرض خطر نظیر اطفال و کودکان را تهدید می کند

آرسنیک  و مس ،کادمیوم ،نتایج تحقیقات بر محتواي سرب :فلزات سنگین -2 .)9(مالمین خطرآفرین است
میلی 0.001میلی گرم بر کیلوگرم ،کادمیوم 0.008محصوالت لبنی لهستان  نشان داد مقدار سرب  در شیر و

در ). 10(میلی گرم بر کیلوگرم بود 0.001و مس  میلی گرم بر کیلو گرم 0.005آرسنیک  ،گرم بر کیلوگرم
نمونه از شیرهاي خام و پاستوریزه در شهرکرد مشاهده شد که 100یک بررسی مقدار سرب و کادمیوم در

به عبارت دیگر مراحل مختلف در تولید شیر  مقدار سرب و کادمیوم در شیر خام بیشتر از شیر پاستوریزه بود
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 بقایاي -3). 11.(ممکن است باعث کاهش مقدار سرب و کادمیوم در شیر شود ..)گیري و خامه(پاستوریزه 
 oxytetracyclineمقدار   درترکیه  پاستوریزه  و خام شیر در بقایاي آنتی بیوتیکی مطالعهدر   :بیوتیکآنتی

 ، penicillin G وneomycin راه  :جنتای. بود1.25%بیوتیک لودگی به آنتیبیش از حد مجاز بود و مقدار آ
ها،روش صحیح شیردوشی و ضد جلوگیري از آلودگی میکروبی و شیمیایی، ایجاد شرایط مناسب در دامداري

شوي سالن شیردوشی بعد از هر در ذخیره و حمل و نقل شیر، شست ها، دقت کافیعفونی کردن سرپستانک
بعد از شیردوشی، کردن سریع شیر، ضدعفونی دستگاه شیردوشی، صاف کردن شیر بار شیردوشی، سرد

، تنظیم دما و مدت زمان مناسب جهت عمل پاستوریزاسیونبهداشت آب مورد استفاده در فرایند لبنیات، 
و  بررسی وضعیت بهداشتی کارکنان در سالن از نظر آلوده بودن به بیماري هاي عفونی نظیرحصبه ، وبا ، سل

  .شدبامی ظروف مورد استفاده جهت بسته بنديمناسب بودن   ...

  :منابع
ستاري، م؛ مقایسه تشخیص مولکولی و سرولوژیک استافیلوکوکوس تولید . ریاضی پور،م. ایمانی فوالدي، ع -1

کننده آنتروتوکسین از مواد لبنی تهیه شده به روش سنتی؛ مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، زمستان 
 19-26ص .1388

هاي غیر ها در خامهفرمی به عنوان شاخص کلیارزیابی آلودگی به اشرشیاکل. شیري، س. فضل آرا، ع -2
امنیت، کاهش ضایعات، نوآوري، : پاستوریزه در سطح شهر اهواز؛شانزدهیم کنگره ملی صنایع غذایی ایران

 1-11ص  85فروردین 

تعیین فراوانی آلودگی . رضوانی، ا. توسلی، م. رادسري، ا. خاکپور، ا. سپهوند، ا. ج.طراحی، م. مجتهدي، ع- -3
تریایی در محصوالت لبنی ارسالی به آزمایشگاه اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی استان لرستان لیس

  27-30. 83و تعیین الگوي مقاومت انتی بیوتیکی ؛ فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی لرستان، پاییز 
ا بروسلوز؛ وزارت راهنماي کشوري مبارزه ب.  1390. شیرزادي، محمد و حاج رسولی، هما. زینلی، محمد -4

   هداشت درمان و آموزش پزشکیب
5- Ferri, sK.E and Miller, D.A. Salmonella serotypes from animals and related sources. 95, 

440-454 (1991). 
6- Bahrmand, A.R, Malkov,  I.G,  Samar, G and  Saifi, M. Differentiation of M.tuberculosis-

bovis complex from atypical Mycobacteria by polymerase chain reaction. Iranian Journal 
of Medical Science. 19, 3-4( 1994). 

7-Tajkarimi, M, Aliabadi-Sh, F, Salah Nejad, A,  Poursoltani, H, Motallebi, A.A and 
Mahdavi, H. Aflatoxin M1contamination in winter and summer milk in 14 states in Iran. 
19, 1033-1036(2008).  
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