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تعيين فراواني آلودگي شيرهاي خشک مصرفي نوزادان بستري
در NICUبيمارستانهاي تهران با باسيلوس سرئوس
از مهر  2931الي اردیبهشت 2939
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جالل مردانه  ،1مهرناز طاهریپور

5

 5مرکز تحقيقات ميكروبيولوژی مواد غذايي ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي تهران ،ايران
 9مرکز تحقيقات زئونوز (بيماریهای مشترك بين و انسان و حيوان) ،تهران ،ايران
 4گروه علوم آزمايشگاهي ،دانشكده پيراپزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي تهران ،ايران
 1گروه ميكروبشناسي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي گناباد ،گناباد ،ايران
(دريافت مقاله -84/4/93 :پذيرش مقاله)84/8/56 :

چكيده
زمينه :تغيير شيوه تغذيه نوزادان در سالهای اخير و روند رو به رشد استفاده از شير خشک در آنها باعث اهميت بيشتر توجه به کيفيت شير
خشکهای مصرفي و ارزيابي سالمت در آنها شده است .اين محصول با پاتوژنهای باکتريايي زيادی از جمله باسيلوس سرئوس آلوده ميشود
که وجود اين باکتری در شير خشک به علت گروه سني مصرف کننده و بيماریزايي اين باکتری در شير خشک حائز اهميت ميباشد .هدف
از اين پژوهش يررسي فراواني آلودگي شير خشکهای مصرفي نوزادان در بخش  NICUبه باسيلوس سرئوس بود.
مواد و روشها :در يک مطالعه توصيفي مقطعي ،طي هشت ماه در سال  ،5989-89تعداد  591نمونه شير خشک که جهت تغذيه نوزادان
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 9بخش ميكروبشناسي مواد غذايي،گروه پاتوبيولوژی ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي تهران ،ايران

در بخش مراقبتهای ويژه نوزادان ( )NICUبيمارستانها استفاده ميشد ،از نظر آلودگي به باسيلوس سرئوس مورد ارزيابي قرار گرفت.
جداسازی و شناسايي باسيلوس سرئوس بر اساس پروتكل استاندارد  )FDA Method( FDAبر روی محيط اختصاصي باسيلوس سرئوس
يافتهها :نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد از  591نمونه پودر شير خشک مورد بررسي 94،نمونه ( 66/9درصد) از نظر آلودگي به
باسيلوس سرئوس مثبت بودند .همچنين  59نمونه ( 54/4درصد) دارای آلودگي با بيش از يک گونه باسيلوس بودند.
نتيجهگيری :با توجه به اينكه فرايند پاستوريزه کردن روی اسپورهای باسيلوس سرئوس مؤثر نميباشد ،اسپور اين باکتری ميتواند در شير
خشک باقي مانده و برای نوزادان مصرف کننده ايجاد مسموميت غذايي کند .بدين منظور پيشنهاد ميگردد توجه بيشتری به کنترل کيفيت
واحدهای توليدی و وارداتي شير خشک انجام شود.

واژگان

کليدی :شير خشک ،باسيلوس سرئوس ،نوزادان ،محيط MYP

* تهران ،مرکز تحقیقات میکروبیولوژی مواد غذایی ،بخش میکروب شناسی مواد غذایی ،گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران
E-mail: msoltandallal@gmail.com
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( )MYP Agarانجام شد.

آلودگي شيرهای خشک مصرفي نوزادان بستری در NICUبا باسيلوس سرئوس899/

سلطاندالل و همكاران

برنج سرخ شده و ماکارونی بیشتر دیده میشود .این

مقدمه
شیرخشک به عنوان یک تغذیه جهانی برای نوزادان در

محصوالت معموالً از طریق خاک به باسیلوس سرئوس

حال رشد محسوب میشود ( .)1در طی سالهای اخیر

آلوده شده و پس از پختن و به ارامی سرد شدن،

تغییراتی در شیوه تغذیه کودکان پدید امده است،

اسپورهای آن جوانه زده و به سلولهای رویشی تبدیل

بهگونهای که بیشتر نوزادان قبل از رسیدن به سن یک

میشوند .این سلولها در دوران رشد و جوانه زدن تولید

ماهگی از شیر گرفته و به روش مصنوعی تغذیه

توکسین کرده و پس از مصرف در انسان ایجاد

میشوند ( .)2با توجه به غیر استریل بودن پودر شیر

مسمومیت میکنند ( .)5باسیلوس سرئوس یکی از

خشک ،محیط مناسبی برای رشد میکروارگانیسمها

مهمترین عوامل بیماریزایی است که فرایند

ایجاد میگردد .مطالعات مختلفی آلودگی شیر خشک

پاستوریزاسیون را تحمل کرده و میتواند در یخچال نیز

نوزادان با پاتوژنهای باکتریایی را تأیید میکند .از جمله

رشد کند ( .)8برخی سویههای باسیلوس سرئوس به

پاتوژنهایی که سبب آلودگی شیرخشک و ایجاد

عنوان پروبیوتیک نیز مورد استفاده قرار میگیرند.

عوارضی نظیر سپسیس ،باکتریمی و مننژیت میشوند
باسیلوس سرئوس ،کلستریدیوم پرفرنجنس ،انتروباکتر
ساکازاکی ،اشریشیا کلی و سراشیا نام برد ( 3و .)4

ایجاد میشوند ،یکی از نگرانیهای عمده در جهان
است .در تایوان در دوره زمانی 135 ،1551-2113
( 11/6درصد) طغیان رخ داد ،که در آنها باسیلوس

باسیلوس سرئوس یک باکتری گرم مثبت ،اسپوردار،

سرئوس بیش از استافیلوکوکوس اورئوس و

هوازی یا بیهوازی اختیاری است که به طور گستردهای

ویبریوهمولیتیکوس نقش داشت (.)11

در محیط زیست یافت میشود ( 4و  .)5باسیلوس

در یک مطالعه در شیلی در سال  2117که روی 385

سرئوس یکی از گونههای گروه باسیلوس سرئوس است

نمونه از محصوالت شیر خشک انجام شد 45/5 ،درصد

که به نام باسیلوس  ،sensu latoنیز شناخته میشود و

از نمونهها به باسیلوس سرئوس آلوده بودند (.)11

شامل گونههای مرتبط باسیلوس سرئوس ،باسیلوس

با در نظر گرفتن این که شیر خشک یکی از مهمترین

باسیلوس

منابع غذایی برای چندین ماه در طول دوران رشد نوزاد

سودومیکوئیدس ،باسیلوس تورنجنسیس و باسیلوس

است و با توجه به پایین بودن سیستم ایمنی نوزادان،

وینستفاننسیس میباشد ( 6و .)7

کیفیت پودر شیر خشک اهمیت ویژهای خواهد داشت.

باسیلوس سرئوس یکی از شناختهشدهترین علل

هدف مطالعه حاضر تعیین فراوانی آلودگی شیر

آنتراسیس،

باسیلوس

میکوئیدس،

به عنوان عامل سندرم اسهالی در سال  1551شناخته شد

باسیلوس سرئوس بوده است.

و در سال  1571سندرم استفراغی ان نیز شناسایی شد
( .)8فرم اسهالی آن اغلب با گوشت یا غذاهای گیاهی

مواد و روشها

بعد از پخت در ارتباط است .فرم استفراغی در

در یک مطالعه توصیفی مقطعی ،طی هشت ماه در سال

محصوالت و مواد غذایی آلوده مانند :شیر ،برنج ،ذرت،

 ،1352-53ابتدا تعداد  125نمونه پودر شیر خشک که
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مسمومیت غذایی میباشد .در ابتدا باسیلوس سرئوس

خشکهای مصرفی نوزادان در بخش  NICUبه

] [ Downloaded from ismj.bpums.ac.ir on 2023-01-07

میتوان از باکتریهایی نظیر استافیلوکوکوس اورئوس،

بیماریهای منتقله از غذا که توسط باسیلوس سرئوس

سال نوزدهم /شماره  /6بهمن و اسفند 5981

/ 894طب جنوب

جهت تغذیه نوزادان در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان

باسیلوس سرئوس در  45درجه سانتیگراد سریعتر بوده و

( )NICUبیمارستانها مورد استفاده قرار میگیرند ،تهیه و

باسیلوس میکوئیدس در این دما رشد ندارد.

کدگذاری شدند .نمونهها به آزمایشگاه میکروبشناسی
دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران به منظور
بررسی آلودگی میکروبی منتقل شدند .پس از ضدعفونی
کامل درب ظرفهای نمونههای پودر شیر خشک با الکل
 71درصد ،در شرایط کامالً استریل نمونهبرداری بهشرح

آناليز آماری
نتایج

از

حاصل

به

مطالعه

کمک

نرمافزار

 )USA ،Il ،Chicago ،SPSS Inc( SPSSویرایش 15
مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

ابتدا به منظور جداسازی این ارگانیسم  25گرم نمونه به

در این مطالعه از میان  125شیر خشک نوزاد ،تعداد 84

 225میلیلیتر آب پپتونه اضافه نموده و در دمای  33تا 35

( 67/2درصد) نمونه شیر خشک آلوده تشخیص داده شد

درجه سانتیگراد به مدت  24ساعت انکوبه گردید.

که شامل  76نمونه باسیلوس سرئوس ( 61/8درصد)5 ،

سوسپانسیون تهیه شده را به خوبی مخلوط کرده و سپس

نمونه باسیلوس میکوئیدس ( 4درصد) و  3نمونه باسیلوس

 1/1میلیلیتر از نمونه بر روی محیط اختصاصی باسیلوس

مگاتریوم ( 2/4درصد) میباشد .آزمونهای مورد استفاده

سرئوس )MYP Agar( 1کشت داده شد .پلیتها به مدت

جهت شناسایی گونههای باسیلوس در جدول  1ارائه شده

یک شبانهروز در دمای  33تا  35درجه سانتیگراد

است .همچنین تعداد  18نمونه از شیر خشکها دارای

گرمخانهگذاری گردیدند .کلنیهای بزرگ صورتی (عدم

آلودگی با بیش از یک گونه باسیلوس بودند.

تخمیر مانیتول) با هالهی رسوبدار (به دلیل تولید لستیناز)
کلنیهای مشکوک محسوب میشوند .برای جداسازی

جدول  )5مقايسه آزمونهای تأييدی باسيلوس سرئوس با
برخي باسيلوسهای ديگر
آزمون

باسيلوس
سرئوس

باسيلوس
آنتراسيس
+

-

*

+

+

+

+

+

+

-

+

رشد بیهوازی

+

 5درصد خون گوسفند ،تست  ،MR-VPتست تحرک،

تست کاتاالز

+

+

حساسیت به پنیسیلین  11IUو احیای نیترات برای

تحرک

+

-

تست ووگس-

+

+

+

+

V

-

-

جداسازی گونههای باسیلوس شامل باسیلوس سرئوس،

پروسکوئر

باسیلوس مایکوئیدس ،باسیلوس تورنژنسیس ،باسیلوس

احیای نیترات

+

 Cلستیناز

+

سرئوس ،باسیلوس تورنژنسیس و باسیلوس مایکوئیدس

آگار  %5خون

روی آگار خوندار با خون گوسفند همولیز بتا میدهند و
نسبت به پنیسیلین  11IUمقاوم میباشند .همچنین رشد

+

+

-

+
*

+

+

+

+

+

-

+

گوسفند
حساسیت به
پنیسیلین11 IU

-

+

V

-

-

* :+مثبت :- ،منفی :V ،متغیر.

Mannitol Egg Yolk Polymyxin
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مگاتریوم و باسیلوس آنتراسیس استفاده گردید .باسیلوس

همولیز بتا در

باسيلوس
مگاتريوم

سانتیگراد ،تست لستیناز  ،Cهمولیز بتا در آگار خوندار با

*

ميكوئيديس

کاتاالز ،رشد در شرایط بیهوازی ،رشد در  45درجه

باسيلوس
تورينجينسي
س
باسيلوس

باکتریهای این گروه از تستهای بیوشیمیایی شامل تست
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زیر انجام شد.

يافتهها

سلطاندالل و همكاران

آلودگي شيرهای خشک مصرفي نوزادان بستری در NICUبا باسيلوس سرئوس891/

جستجوی عوامل دخیل در آلودگی و همچنین تفاوت در

بحث
یافتههای حاصل از این مطالعه نشان دادند  67/2درصد
از نمونههای مربوط به شیر خشکهای جمعآوری شده
از بخش  ،NICUآلوده به باسیلوس سرئوس بودند .در
مطالعه ما فراوانی نوع گونههای باسیلوس به ترتیب
شامل باسیلوس سرئوس ،باسیلوس میکوئیدس و
باسیلوس مگاتریوم بود.
بر اساس مطالعات مشابه در ایران باسیلوس سرئوس
بیشترین باکتری جدا شده از شیر خشک بوده است.
رحیمی و همکاران در اصفهان  42درصد غذای کودک و
شیر خشکها را آلوده به باسیلوس سرئوس تشخیص
مطالعهی خود از  61نمونه شیر خشک مورد بررسی از
نظر آلودگی به باسیلوس سرئوس 15 ،نمونه را دارای
آلودگی بیش از حد مجاز اعالم نمودند (.)8
نتایج مشابه در سایر کشورها نیز صورت گرفته است.
رایان ( )Rayanو همکاران در سال  2117با ارزیابی 56
نمونه شیر خشک و غذای کودک بر پایه برنج و شیر،
 35نمونه از آن را ( 62/5درصد) دارای الودگی به
باسیلوس سرئوس دانستند که با نتایج مطالعه ما تشابه
باالیی را دارد .همچنین آزا ( )Azzaو همکاران در مصر
نیز میزان آلودگی با باسیلوس سرئوس را  56/5درصد
نشان دادند ( )13و دیپینتو ( )Di Pintoو همکاران نیز
از مجموع  61شیر خشک مورد مطالعه  11نمونه را
میکوئیدس ،باسیلوس تورنجنسیس و باسیلوس
مگاتریوم تشخیص دادند ( )14و لوگان ( )Loganدر
سال  2112این باکتریها را نیز از عوامل تولید کنندة
توکسینهای اسهالی و استفراغی در مواد غذایی به شمار
آورد ( .)15با توجه به نتایج به دست آمده و در
http://bpums.ac.ir

خام ورودی ،فصل تولید محصول ،روش نمونهبرداری و
روش انجام آزمایشات دانست .اسپور باسیلوس سرئوس
میتواند از محیط غیربهداشتی گاوداری و بیوفیلم در
دستگاههای صنعت پاستوریزه کردن شیر به راحتی شیر
را آلوده کرده و به علت مقاوم بودن اسپوران به حرارت
در شیر حرارت دیده نیز باقی بماند ( 11و .)12
مواد افزودنی به شیر خشک نیز نقش مهمی را در
آلودگی غذای کودکان دارا هستند .مطالعات زیادی
درصد باالی آلودگی را در برنج و غالت و عسل
( 41-111درصد) نشان میدهند (.)6-8
ساندرا ( )Sandraدر مالزی نشان داد که باسیلوس
سرئوس و باسیلوس تورنجنسیس در برنج پخته آماده
به ترتیب  73/14و  24/3درصد به دست آمد ،در
حالیکه در برنج خام تنها باسیلوس سرئوس جدا شد
( .)16مطالعات مرادی نیز حاکی از عدم کارایی فرایند
پاستوریزاسیون را در حذف اسپور باسیلوس سرئوس
میباشد ( .)17مدت زمان نگهداری ،نحوة آمادهسازی و
مصرف شیر خشک نیز در افزایش شانس آلودگی این
محصول تأثیر بسزایی را دارد ،باکتریهای فرصتطلب
و بیماریزا مختلفی ممکن است سبب آلودگی شیرهای
خشک شوند (.)18-27
نتيجهگيری
باسیلوس سرئوس بخش مهمی از آلودگیهای شیر
خشک نوزادان را شامل میشود که با توجه به گروه
مصرف کنندگان این فراورده و فرصت طلب بودن این
باکتری و همچنین گسترش استفاده از شیر خشک در
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Abstract

Background: In recent years, changing the infant feeding methods and the growing trend of use powdered
infant formula (PIF) has raised concern about quality and health assessment among them. These products
are contaminated with various pathogenic bacteria such as Bacillus cereus which the presence of this
bacteria in PIF is important because of consumer age group and virulence of this bacteria in PIF. The aim
of this study was to determine the frequency of Bacillus cereus in powdered milk infant formula consuming
in neonatal intensive care unit (NICU) in Tehran hospitals in 2013-14.
Material and Methods: In this cross-sectional study, 125 samples of powdered infant formula milk which
were used in Neonatal Intensive Care Unit (NICU) were surveyed during 8 month in 2014. Isolation and
identification of microorganisms (including Bacillus cereus) were carried out according to FDA standard
protocol (FDA method) on B. cereus selective agar (MYP Agar).
Results: The results of present study showed that of 125 samples from of consumable powdered infant
formula milk, 84 (67.2%) samples were contaminated with B.cereus and also 18 (14.4%) samples were
contaminated by more than one B.cereus species.
Conclusion: As regards pasteurization process is not effective on the spore of B.cereus., The spores of these
bacteria can remain in PIF and can cause food poisoning in infants. For this purpose, more attention to
quality control of production units and imported powder milk is recommended in Iranian infant foods.
Key words: Powdered infant formula milk, Bacillus cereus, Neonatal, MYP media.
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