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چکیده
امروزه میزان مصرررگ گوشررت و فرآوردههای گوشررتی در کشررورهای مختلف بر اسررا

تفاوتهای اجتماعی ،اقتصررادی و

جغرافیایی تفاوتهای زیادی دارد .گوشررت و فرآوردههای گوشررتی از مه ترین منابع پروتئینی هسررتند .هدگ از این مطالعه
بررسری احتمال وجود بافتهای غیرمجاز در فرآوردههای سروسریس و کالبا
هیسرتولو ی بود .برای این مطالعه تعداد  81نمونه سوسیس و کالبا

توزیعی در شهرهای تبریز و خوی به روش

عرضهشده در تبریز و خوی با مقادیر گوشت کمتر از

 55درصرررد و بیش از  55درصرررد (در طی زمسرررتران  1333و بهار  )1334بهصرررورت اخذ شرررد .نمونهها با تهیه مقاطع
میكروسكوپیك و رنگآمیزی با رنگ هماتوکسیلین و ائوزین ،نوع بافتهای غیرمجاز مشخص گردید .طبق نتایج مطالعه ،در
 88/5درصررد کن نمونهها بافت غضررروگ با درصررد بالا مشرراهده شررد .همچنین بافتهایی نظیر انواع غدد ،بافت همبندی،
چربی ،پوسررت ،غضررروگ ،اسررتخوان ،نای ،ریه ،متانه ،تخ انگن و روده ردیابی گردید .بهنظر میرسررد حضررور بافتهای
غیرمجاز در اغلب نمونهها میتواند باعث کاهش تماین مصررگکنندگان برای مصررگ سروسیس و کالبا

گردد .لذا نیاز به

کنترلهای دقیقتر در سطح منطقه توسط ارگانهای نظارتی ضروری میباشد.
واژههای کلیدی :بافت غیرمجاز ،فرآوردههای گوشتی ،تبریز ،خوی

1

پیامی و همکاران

بافتهای غیرمجاز در فرآوردههای گوشتی

تشرركیندهنده و نیز از نظر بهداشررتی مطابق با مقررات و

مقدمه
ماده غذایی درصرورتیکه غیربهداشتی باشد نهتنها برای

استانداردهای ملی تهیه و تولید شوند .در سالهای اخیر به

تأمین نیازهای بدن مفید نیسرررت بلكه میتواند عامن بروز

علت مشررركلات ناشررری از گرانی گوشرررت ،اسرررتفاده از

بیمراریهای گوناگونی از جمله مسرررمومیتهای غذایی،

برافرتهرای غیرمجاز خوراکی در تولید این موصرررولات

آلرر ی ،سرررویترغررذیرره و غیره شرررود .امروزه اغلررب

افزایش یافته اسرت .بافتهای غیرمجاز خوراکی بر اسا

مصررگکنندگان نسربت به ترکیب مواد غذایی حسرراسیت

اسرتاندارد ملی ایران شررامن احشررای حیوانات نظیر صفاق،

نشان میدهند و اعتماد به اطلاعات مندرج روی بستهبندی

کلیه ،ریه ،طوال ،اندامهای تناسررلی و پوسررت اسررت که

مواد غرذایی از مه ترین دغدغههای مصررررگکنندگان در

گاهی جایگزین بخشرری از گوشررت در ترکیب میشررود و

جوامع امروزی اسررررت ( .)Ballin, 2010گوشررررت و

مشركلات بهداشتی را برای مصرگکنندگان این موصولات

فرآوردههرای آن یكی از منابع پرارزش پروتئینی در ارتباط

ایجراد میکند .بافتهای غیرمجاز دارای بار میكروبی بالاتر

میشررود .فرآوردههای متنوع و

نسبت به عضله مخطط هستند و میتوانند در انتقال عوامن

گوناگونی که امروزه از گوشت های مختلف تهیه میشوند،

عفونی نقش مهمی ایفررا کننررد .علرراوه بر آن ،ارزش کیفی

بدون وجود دانش فنی و اطلاعات کافی در زمینه گوشررت

پروتئین موجود در بافتهای غیرمجاز بهدلین فقیر بودن از

و علوم وابسررته به آن و ه چنین فناوری تهیه فرآوردههای

نظر اسریدهای آمینه ضروری ،بسیار کمتر از عضله مخطط

گوشررتی ،مسررلماً از کیفیت خوراکی و بهداشررتی مناسرربی

اسرررت .در نهرایت ،از نظر قوانین دینی خوردن برخی از

برخوردار نخواهند بود .امروزه فرآوردههای گوشتی بهدلین

برافرتهرای حاوی غدد و طوال حرام اسرررت ( ISIRI,

افزایش شرهرنشرینی و تغییر سبك زندگی در ر ی غذایی

 .)2303/2005نترایج مطرالعات انجامگرفته در سرررالهای

مردم نقش پررنگی دارنرد .این نوع فرآوردههررا برره جهررت

گذشرته در شرهرهای مختلف ایران نشراندهنده استفاده از

سرهولت در تهیه و مصرگ بهعنوان غذاهای آماده مصرگ،

بافتهای غیرمجاز در انواع فرآوردههای گوشرررتی اسرررت

بهصررورت یك وعده غذایی مصرررگ میشرروند ( Ballin,

( ;Jahedkhanniki et al.,2004; Rokni et al.,2004

 .)2010سروسیس و کالبا های حرارت دیده در ایران ،از

 .)Abbasy-Fasarani et al.,2013هردگ از این مطرالعرره

مخلوط گوشرررت ،چربی ،خرده یس ،سرررویررا ،آرد گنرردم

بررسری احتمال وجود بافت های غیرمجاز در سرروسیس و

(گلوتن) و بسررریاری از مواد افزودنی نظیر پلیفسرررفات،

کالبا

توزیع شررده در شررهرهای تبریز و خوی به روش

نیترات و نیتریت ،شریر خشك ،تخ مرغ ،روغن مایع ،سیر

هیستولو ی بود.

با تغذیه بشررر موسررو

و غیره تولیرد میشرررونرد ( .)Rokni, 2014فرآوردههررای
گوشرررتی بررایررد از نظر میزان ترکیبررات و نیز نوع مواد
2
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شستشو داده و پس از آ گیری و شفاگ کردن ،نمونه

مواد و روشها

آ

 -روش نمونهبرداری

داخن پارافین قرارگرفته و سرانجام در مرحله بعدی توسط
به

دسرررتگراه میكروتوم تورت برشهرای نازکی به قطر 1/1

دو گروه معمولی (حرراوی گوشرررت ک تر و برابر بررا 55

میلیمتر قرار گرفرت .این برشهرا روی لام قرار گرفت و

درصد) و گروه لوکس (حاوی گوشت بیش از  55درصد)

برای چسبیدن بهتر آن از مولول گلیسیرین استفاده گردید.

تقسررری شررردند .نمونهبرداری از سرررطح مراکز عرضررره

آخرین مرحله رنگآمیزی توسرررط رنگ هماتوکسررریلین و

موصررولات در شررهرهای تبریز و خوی در طی دو فصررن

ائوزین بود .از هر نمونه سرره لام تهیه و توسررط متخصررص

زمسررتان  1333و بهار  1334انجام گرفت 01 .نمونه (از 5

بافتشرناسرری بافتهای موجود در مقاطع مورد بررسری و

نشان تجاری پرفروش) از فرآوردههای سوسیس و کالبا

شناسایی قرار گرفت ).(Pousty and Adibmoradi, 2006

توزیعی در شرهر تبریز بهصورت تصادفی در طی دو فصن

 -روش تجزیه و تحلیل آماری

برای نمونهبرداری فرآورده های سرروسیس و کالبا

زمسرتان  31(1333نمونه شامن  15نمونه فراورده معمولی

برای رسر نمودارها از نرمافزار اکسن و برای تجزیه و

و  15نمونه فراورده لوکس) و بهار  31( 1334نمونه شامن

تولین آماری دادهها از  SPSSنسررخه شررماره  10اسررتفاده

 15نمونرره فرآورده معمولی و  15نمونرره فرآورده لوکس)

گردید .مقایسه نتایج بین دو گروه با استفاده از آزمون مربع

اخذ و تعداد  21نمونه (از سرره نشرران تجاری پرفروش) از

کای انجام پذیرفت.

فرآوردههای سرروسرریس و کالبا

توزیعی در شررهرسررتان

خوی بهصرورت تصرادفی در طی دو فصن زمستان 1333
( 11نمونره شرررامرن  5نمونره فرآورده معمولی و  5نمونه

یافتهها
در نمونرههرای سررروسررریس و کالبا

اخذ شرررده از

فرآورده لوکس) و بهار  11( 1334نمونه شرررامن  5نمونه

فروشرگاه های عرضه موصولات گوشتی شهرهای تبریز و

فرآورده معمولی و  5نمونرره فرآورده لوکس) اخررذ و برره

خوی انواع غدد ،بافت همبندی ،چربی ،پوست ،غضروگ،

آزمایشگاه بافتشناسی واحد تبریز ارسال گردید.

اسرتخوان ،نای ،ریه ،روده ،متانه و تخمدان مشاهده گردید

 -روش تهیه مقاطع بافتی و رنگآمیزی

(شكن .)1

ابتدا نمونه مورد آزمایش جهت تتبیت  12تا  24ساعت
در مولول  11درصرد فرمالین قرار داده شد .سپس آن را با

3

پیامی و همکاران

بافتهای غیرمجاز در فرآوردههای گوشتی

شكن ( .a -)1مقطع سوسیس ( :Aبافت استوانهای شبه مطبق مژهدار در نای)؛  -بزرگنمایی برابر  .b -411مقطع سوسیس (:A
بافت عضله :B ،رشتههای کلا ن(؛ بزرگنمایی برابر  .c -411مقطع سوسیس ( :Aبافت غضروفی : B،بافت استخوانی(؛
بزرگنمایی برابر  .d -111مقطع سوسیس ( : Aغده بزاقی)؛ بزرگنمایی برابر . e-411مقطع کالبا
 :Bرشتههای کلا ن)؛ بزرگنمایی برابر  .f -411مقطع کالبا

فراوانی نمونههای سوسیس و کالبا

حاوی بافتهای

غیرمجاز در نمونههای جمعآوریشرده از شهرهای تبریز و
جدول ( -)1فراوانی بافتهای غیرمجاز در نمونههای سوسیس و کالبا

4

زمان

محل

نمونهبرداری

نمونهبرداری

زمستان

تبریز

زمستان

خوی

بهار

تبریز

بهار

خوی

نوع محصول

(  :Aبافت عضله صاگ،

( : Aبافت غضروگ شفاگ(؛ بزرگنمایی برابر

400

خوی در فصول زمستان  1333و بهار  1334در جدول ()1
و نمودارهای ( )1تا ( )4نشان داده شده است.
جمعآوریشده از شهرهای تبریز و خوی در زمستان  1333و بهار 1334
تعداد (درصد) نمونه

بیشترین بافت غیرمجاز

حاوی بافت غیرمجاز

مشاهده شده

معمولی

)33/3( 14

غضروگ ،بافت همبندی

لوکس

)111( 15

غضروگ

معمولی

)111( 5

غضروگ

لوکس

)111( 5

چربی

معمولی

)111( 15

غضروگ ،بافت همبندی

لوکس

)80/0( 13

غضروگ ،چربی

معمولی

)111( 5

نای ،غضروگ

لوکس

)111( 5

غضروگ ،نای
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تبریز

100
80

80
60
33/3

33/3

40

40

20
6/66

6/66

6/6

6/6

20

درصد نمونه حاوی بافت های مختلف

100

خوی

120

0

نمودار ( -)1درصد نمونههای حاوی بافتهای مختلف در فرآوردههای سوسیس و کالبا

خوی

لوکس در شهرهای تبریز و خوی در زمستان 1333

120

تبریز

80

80

80

80
60

60
40

40

40

40

26/6

20
6/6

13/3

13/3

40

40
13/3

13/3

20
13/3

20

20 13/3

درصد نمونه حاوی بافت های مختلف

100
93/3

100

0

نمودار ( -)2درصد نمونههای حاوی بافتهای مختلف در فرآوردههای سوسیس و کالبا

معمولی در شهرهای تبریز و خوی در زمستان 1333

5

پیامی و همکاران

بافتهای غیرمجاز در فرآوردههای گوشتی

100

تبریز

100

86/6
80

80
60

80

66/6

60

60
40
20

20
6/6

26/6
13/3

40
2020

40

26/6
20

20
13/3

20

20

20
0

نمودار ( -)3درصد نمونههای حاوی بافتهای مختلف در فرآوردههای سوسیس و کالبا

80

معمولی در شهرهای تبریز و خوی در بهار 1334

90

تبریز

80
70

60

60
50
40

33/3
20

20

20

30

20
13/3

13/3
6/6

6/6

6/6

20
10

درصد نمونه حاوی بافت های مختلف

خوی

درصد نمونه حاوی بافت های مختلف

خوی

120

0

نای

غضروگ

پوست

چربی

عروق خونی

نمودار ( - )4درصد نمونههای حاوی بافتهای مختلف در فرآوردههای سوسیس و کالبا

انواع غدد

لوکس در شهرهای تبریز و خوی در بهار 1334

بحث و نتیجهگیری
در نمونههای سوسیس و کالبا

اخذ شده در شهرهای

سرایر موققین که بر روی  821نمونه سرروسیس و کالبا

تبریز و خوی بافت غیرمجاز در میزان بالا مشرراهده گردید

تهیه شرده از مراکز توزیع شرهر کرمانشاه انجام گرفته بود،

و تفراوت معنیداری در بین نمونرههرای معمولی و لوکس

ه خوانی داشت (.)Sadeghi et al.,2010

مشاهده نگردید .بیشترین بافت غیرمجاز در کن نمونههای

در مطالعهای موققین همبرگرهای صرررنعتی را از نظر

اخذشررده ،بافت غضررروگ ( 88/5درصررد) بود که با یافته

وجود برافتهای غیرمجاز بهروش بافتشرررناسررری مورد

6
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بررسری قرار دادند و در همبرگرهای با  31درصد گوشت

مطالعه کنونی ه بافتهای غیرمجاز فوق مشررراهده گردید

میزان اسرررتفاده از بافت غیرمجاز  2/5برابر همبرگرهای با

(.)Daghighian et al., 2016

 01درصرررد گوشرررت بود .امرا در مطرالعه کنونی تفاوت

در مطرالعرهای که در شرررهر یزد روی میزان بافتهای

معنیداری بین نوع موصرررول از لورا برافرت غیرمجاز

غیرمجاز در گوشتهای چرخکرده انجام دادهاند 21 ،نمونه

مشاهده نگردید (.)Abbasy-Fasarani et al.,2013

گوشرت چرخکرده بهصورت هیستولو ی بررسی گردید و

پوست مرغ و غضروگ فراوانترین بافتهای غیرمجاز
بودند که در مطالعه کنونی در بین موصرررولات معمولی و

در نمونهها ضررایعات پوسررتی ،بافت اسررتخوان ،ضررایعات
امعای و احشای مشاهده گردید ).(Eizadi et al., 2015

لوکس مشرراهده گردید و غضررروگ بیشررترین میزان بافت

مطالعهای در سررال  1380در شررهر تهران انجام شررد که

غیرمجراز تعیین گردیرد .البتره برهنظر میرسرررد کره علت

هدگ از مطالعه شرناسرایی انواع گوشرت مورد استفاده در

مشرراهده فراوان غضررروگ در نمونهها در اغلب مطالعات

تولید همبرگرهای عرضرهشده در سطح شهر تهران بود در

استفاده از خمیر گوشت به جای گوشت در فرآوردههای با

نمونهها اختلاط گوشررت مرغ ،گوسررفند و گاو مشرراهده

درصرد گوشررت کمتر باشرد که در اغلب موارد بهصررورت

گردیرد امرا در هیچیك از نمونهها گوشرررت تك سرررمی

تقلرب در موصرررولات مشررراهده میگردد ( Nollet and

مشاهده نگردید ).(Hosseini et al., 2009

.)Toldra, 2011

موققین در شرهر مشهد روی  21نمونه انواع سوسیس

نترایج مطالعهای در تهران روی  31نمونه از سررره نوع

مطالعه ای با روش هیسرتولو ی انجام دادند که نتایج نشان

سروسرریس با درصرد گوشررت  55 ،41و  81درصررد از 11

داد انواع بافتهای غیرمجاز نظیر غضروگ ( 28/3درصد)،

کارخانه تولید فرآوردههای گوشرتی به روش بافتشرناسی

اسررتخوان ( 8/3درصررد) ،عروق خونی (11/00درصررد) و

نشرران داد که بهترتیب  01 ،81و  31درصررد از نمونههای

پوسررت ( 51/0درصررد) مشرراهده گردید که بیشررترین نوع

سروسرریس  41 ،55و  81درصررد دارای بافتهای غیرمجاز

بافت غیرمجاز مربوط به پوسرررت و غضرررروگ بود که با

هستند که تا حدودی با نتایج مطالعه کنونی ه خوانی دارد.

مطالعه کنونی همخوانی دارد ).(Moghtaderi et al., 2019

بافتهای غیرمجاز نیز شامن پوست مرغ ،غضروگ شفاگ،

نتایج مطالعهای در اسررتانهای تهران و مازندران نشرران

چربیهای صفاقی و کلیه بود (.)Fekri et al., 2013

داد که بافتهای غیرمجاز در نمونههای سرروسرریس شررامن

در مطالعهای در شرهر تبریز برای تشخیص تقلبات در

غرده بزاقی ،کام نرم ،عضرررله قلبی ،آئورت ،مو ،پوسرررت،

کبا کوبیده از دو روش شریمیایی و هیستولو یك استفاده

اسرتخوان و غضرروگ بود .دو بافت استخوان و غضروگ

شرده بود .بافتهای غیرمجاز شرامن استخوان ،غضروگ و

بررهترتیررب بررا فراوانی  41/8و  54/2درصرررد ،بیشرررترین

ریره بهترتیب برابر با  18/2 ،12/1و  3/1درصرررد بود .در
7

پیامی و همکاران

بافتهای غیرمجاز در فرآوردههای گوشتی

بافتهای غیرمجاز را تشررركین میدادند که نتایج با مطالعه

( .)Prayson et al., 2008امروزه در کشررورهای پیشرررفته

کنونی ه خوانی دارد (.)Sayrafi et al., 2018

برای دفاع از حقوق مصررگکنندگان فرآوردههای گوشرتی

در مطالعهای روش رنگآمیزی با تری کروم ماسررون را

علراوه بر بررسررری احتمرال وجود برافرتهرای غیرمجاز،

برای تعیین حضرررور برافتهای غیرمجاز در موصرررولات

موصررولات تولیدشررده از نظر نوع گوشررت ،تازه یا منجمد

پیشررنهاد دادهاند .در این روش بهعلت تباین رنگی

بودن گوشرت مورد اسررتفاده ،ارگانیك یا غیرارگانیك بودن

که ایجاد میشرود شرناسایی رشتهای کلا ن و تفكیك آنها

گوشرت و نوع فرآوری گوشررت نظیر استفاده از پرتودهی

از رشررتههای عضررلانی بافتها در فرآوردههای گوشررتی

مورد بررسی قرار میگیرند (.)Ballin, 2010

کالبا

حرارت دیده آسرانتر میباشررد و بافتهای عضلانی رنگ

نتایج حاصرله از توقیق حاضر نشان میدهد که وجود

قرمز و رشررتههای کلا ن به رنگ سرربز مشرراهده میشرروند

قوانین و مقررات بررهتنهررایی برای اطمینرران از عرردم وجود

(.)Jahedkhanniki and Rokni, 2006

بافتهای غیرمجاز در فرآوردههای گوشرتی کافی نیست و

در مطالعهای در کشرررور ترکیه  32نمونه سررروسررریس

برای بررسی وجود تقلبات در فرآوردههای گوشتی باید در

تخمیری با روش بافتشرناسری مورد بررسی قرار گرفتند.

کنار روشهای شررریمیایی از روشهای بافتشرررناسررری و

نتایج نشان داد که نمونهها حاوی بافتهای غیرمجاز شامن

رنگآمیزیهای متنوعتر نیز استفاده نمود .حضور بافتهای

غضرروگ ،استخوان ،بافت لنفاوی ،بافت همبندی ،پوست،

غیرمجراز در فرآوردههرای گوشرررتی میتوانرد سرررلرامت

مو بودند .ه چنین نمونهها حاوی انواع مختلف گوشرررت

مصرررگکنندگان را به خطر اندازد .پیشررنهاد میشررود که

دام بودند و شرررایط اسررتاندارد در تولید موصررول رعایت

ارگرانهرای نظارتی از روشهای متنوعتری برای پی بردن

نشرده بود .در مطالعه کنونی ه بافت غضروگ در نمونهها

به وجود تقلبات در فرآوردههای گوشتی استفاده نمایند.

مشررراهده گردید ) .(Harem and Kilic Altun, 2018در
مطالعه دیگری با استفاده از روشهای بافتشناسی حضور

سپاسگزاری

بافتهایی نظیر معده ،روده ،عضرررله قلب ،عقدههای لنفی،

این مقاله مسررتخرج از پایاننامه کارشررناسرری ارشررد

طورال ،غدد آندوکرین و بافت پوشرررشررری در نمونههای

مهندسری صرنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

سوسیس گزارش شده بود ).(Julini et al., 2002

اسررت .نگارندگان از مسررئولین آزمایشررگاه بافتشررناسرری

مطالعهای در آمریكا بر روی هشرررت نوع هاتداگ به
روشهای مختلف ازجمله روش بافتشرناسری انجام شده
بود کره در نمونرههرا برافرتهایی نظیر عروق خونی ،مواد
گیاهی ،بافت عصرربی ،غضررروگ و پوست مشاهده گردید
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دانشرررگراه آزاد اسرررلرامی واحرد تبریز جهت تهیه مقاطع
میكروسكوپی نمونهها کمال تشكر و قدردانی را دارند.
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Abstract
Nowadays, the consumption of meat and meat products in different countries varies considerably based on
social, economic, and geographical differences. Meat and meat products are the most important sources of
protein. This study aimed to investigate the possibility of unauthorized tissues in sausage products in Tabriz
and Khoy by histotechnique. For this, 80 sausages samples with ≤ 55% and > 55% 55% meat content were
collected (from January to March of 2015). For histological evaluation, the slides were stained with
Hematoxylin and Eosin. Based on results, in 87.5% of the samples, cartilage tissue with a high percentage was
observed. Unauthorized tissues types such as glands, connective tissue, fat, skin, cartilage, bone, trachea, lung,
bladder, parasite eggs, and intestine were observed. The presence of unauthorized tissues in most samples may
reduce consumers' desire to use sausages. Consequently, there is a necessity for efficient control at the regional
level by authority organizations.
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