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Abstract
Salmonella and Escherichia coli are major food contaminants. The presence of these microorganisms in
food and their entry into the human body cause gastroenteritis. This study aimed to evaluate the
contamination of Salmonella and E. coli in samosas presented in Sistan and Baluchestan province and
the antibiotic resistance of the isolates. A total of 104 samples, including mushroom, chicken, meat, and
vegetable samosas, were randomly obtained from different regions of Sistan and Baluchestan province.
The results showed that 45 (43.3%) and 13 (12.5%) were contaminated with Salmonella and E. coli,
respectively. Salmonella isolates had the highest resistance to ampicillin (77%), imipenem (59%), and
ciprofloxacin (41%). In the case of E. coli, the highest resistance was observed in imipenem (77%),
ampicillin (46%), and tetracycline (38%). It was concluded that the prevalence of Salmonella and E.
coli in samosas presented in Sistan and Baluchestan province was so high. Therefore, training food staff
for observing hygienic principles in all stages is essential.
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بررسی میزان آلودگی سمبوسههای عرضهشده در استان سیستان و بلوچستان به سالمونلا و
اشریشیا کولای و مقاومت آنتیبیوتیکی جدایهها
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چکیده
سالمونلا و اشریشیا کولای از مهمترین پاتوژنهای آلوده کننده مواد غذایی هستند .وجود این میکروارگانیسمها در مواد غذایی و ورود آنها به
بدن انسان ،از عوامل ایجادکننده التهاب معده و روده است .هدف از این پژوهش ،بررسی میزان آلودگی سمبوسههای ارائه شده در استان سیستان
و بلوچستان به سالمونلا و اشریشیا کولای و مقاومت آنتیبیوتیکی جدایهها میباشد .تعداد  114نمونه سمبوسه شامل سمبوسههای قارچ ،مرغ،
گوشت و سبزی ،از مناطق مختلف استان سیستان و بلوچستان به صورت تصادفی تهیه شد و در شرایط استریل به آزمایشگاه منتقل شد و

نمونهها از نظر آلودگی به سالمونلا و اشریشیا کولای مورد ارزیابی قرار گرفتند .نتایج نشان داد که  43/3درصد ( 45از  )114آلوده به سالمونلا
و 12/5درصد ( 13از  )114آلوده به اشریشیا کولای بودند .جدایههای سالمونلا بیشترین مقاومت را نسبت به آمپیسیلین ( 77درصد) ،امیپنم
( 55درصد) و سیپروفلوکساسین ( 41درصد) داشتند .در مورد اشریشیا کولای بیشترین مقاومت بهترتیب مربوط به امیپنم ( 77درصد)،
آمپیسیلین ( 46درصد) و تتراسایکلین( 33درصد) بود .بر اساس نتایج بهدست آمده ،شیوع آلودگی سالمونلا و اشریشیا کولای در سمبوسههای
عرضه شده در استان سیستان و بلوچستان بالا است و آموزش کارکنان اغذیه فروشیها از نظر رعایت اصول بهداشتی در تمامی مراحل تهیه و
عرضه ضروری است.
واژههای کلیدی :سمبوسه ،پاتوژنها ،مقاومت آنتیبیوتیکی ،سیستان و بلوچستان ،غذاهای خیابانی
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بهداشت جهانی ،مشخص شده است که بهداشت

اشریشیا کولای از مهمترین آلودهکنندههای مواد

شخصی ضعیف ،پخت ناکافی ،دما و زمان ناکافی برای

غذایی محسوب میشود .این میکروارگانیسم عضو مهم

پخت ،آلودگی متقاطع ،عدم رعایت بهداشت در طی

خانواده انتروباکتریاسه ،از عوامل مهم ایجادکننده

ذخیرهسازی و همچنین خرید مواد غذایی از منابع ناایمن

گاستروآنتریت در انسان است (.)Jain and Kheti, 2012

در ایجاد آلودگی غذاهای خیابانی نقش دارند (1996

جایگاه اصلی این میکروارگانیسم ،دستگاه گوارش انسان

.)WHO,

و حیوانات خونگرم میباشد (.)Moyo et al., 2007

بیماریهایی که از طریق مواد غذایی منتقل میشوند

اشریشیا کولای بهعنوان شاخصی جهت ارزیابی آلودگی

گاها سبب مرگ افرادی از قبیل نوزادان ،کودکان ،زنان

در مواد غذایی مطرح است (.)Mahon et al, 2010

باردار و جنین آنها و افرادی که دارای ضعف در سیستم

سروتیپهای تولید کننده شیگاتوکسین که مهمترین

ایمنی هستند ،میشود (.)Broner et al., 2010

آنها سروتیپ  O157H7است ،میتواند باعث اسهال و

شایعترین علت بیماریهای منتقل شونده توسط مواد

کولیت خونریزیدهنده در انسان شود ( Nolan et al.,

غذایی ،سموم ،ویروسها ،باکتریها و انگلها هستند

 .)2013سالمونلا نیز عضو خانواده انتروباکتریاسه است

( .)Baldursson, and Karanis, 2011باکتریهایی مانند

و تا به امروز حدود  2643گونه مختلف از این باکتری
شناسایی شده است ( .)Otomo et al., 2007جنسهای

سالمونلا ،اشریشیا کولای ،شیگلا و کمپیلوباکتر از شایع-
ترین عوامل عفونتزا در مواد غذایی هستند .باکتری-

مختلف سالمونلا از جمله پاتوژنهای نوظهور جهانی

هایی نظیر استافیلوکوکوس اورئوس ،کلستریدیوم

هستند که از طریق انتقال توسط مواد غذایی ،بیماریهای

پرفرنجنس ،کلستریدیوم بوتولینوم و باسیلوس سرئوس

منتقلشونده غذایی را روز به روز افزایش داده و آن را

از عوامل ایجاد توکسین و مسمومیت در مواد غذایی

به یک معضل بهداشتی بزرگ در سراسر جهان تبدیل

محسوب میشوند (.)Strachan et al., 2005

کرده است ( .)Soltandalal et al., 2016آلودگی

مردم جهان امروزه بهدلیل شهرنشـینی و محدودیـت

سالمونلا در انسان بهصورت گاستروآنتریت ،تب تیفوئید

زمـان برای تهیـه غذا ،گرایش زیادی برای مصرف غذای

و گاهی اوقات به شکل سپتمی سمی بروز میکند

رستورانها و اغذیهفروشیهای خیابانی پیدا کردهاند.

(.)Barnhart, 1991

بخش عمدهای از غذاهای آماده خیابانی ،در شرایطی

سلامت غذا همچنان یکی از نگرانیهای اصلی جوامع

تهیه و عرضه میشـوند کـه امکان رعایت بهداشت میسر

است .هر ساله میلیونها نفر از مردم در سراسر جهان

نیست و همین موضوع سبب بروز خطر بیماریهای

بهعلت خوردن غذاهای آلوده در بیمارستانها بستری و

غذایی میگردد ( .)Gaikwad et al., 2017بنابر گزارش

تعدادی از آنها به علت عفونت و مسمومیت غذایی

 FAOسالیانه  2میلیون نفر ،که اکثر آنها کودکان تشکیل

جان خود را از دست میهند .طبق ارزیابی سازمان

میدهند ،در اثر مسمومیتهای ناشی از آب و مواد
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غذایی آلوده فوت میکنند ( .)Osaili et al., 2013مراکز

ماهی ،قارچ ،میگو ،فلفل سبز و ادویههای گوناگون است

تهیه غذا بهویژه در مکانهای پرجمعیت میتواند باعث

( .)Zakeri, 2010در تهیه این غذای خیابانی از موادی

اپیدمیهای ناشی از مصرف غذاهای آلوده شوند؛

مانند سبزی ،گوشت و مرغ استفاده میشود که بهدلیل

بهطوری که  61درصد از مسمومیتهای غذایی در

آلودگیهای مواد اولیه دخیل در تهیه این غذا ،آلوده شدن

رستورانهاست (.)Hoveidamanesh et al., 2017

سمبوسهها پس از سرخ شدن در روغن ،دور از ذهن

شناسـایی و کنترل منابـع آلودگی در مراکـز تهیـه و

نیست .همچنین در توزیع این مواد غذایی دست کارکنان

غذایی بهجهت کاهـش تعـداد

مراکز عرضه کننده ،بهصورت مستقیم درگیر بوده و

بیماریهای ناشی از غذا از اهمیت بالایی برخوردار است

انتقال میکروارگانیسمها ،حین توزیع ،امکان وجود

( .)Do et al., 2015رعایت بهداشت ،بهویژه رعایت

آلودگیهای ثانویه را بیش از هر چیزی بیشتر تحت تأثیر

بهداشت دست ،از موثرتریـن راههای جلوگیـری از

قرار میدهد .هدف از تحقیق حاضر ،بررسی آلودگی

بیماریهای بـا منشـأ غذایی است .دسـتها ،از

سمبوسههای عرضه شده در استان سیستان و بلوچستان

مهمترین عوامل بـرای انتشـار میکروارگانیسـمها از

به سالمونلا و اشریشیا کولای و مقاومت آنتیبیوتیکی

مکانی بـه مکان دیگر محسوب میشوند و در

جدایهها است.

توزیـع مـواد

صورتیکـه کارکنان حامـل باکتریهای بیمـاریزای
رودهای باشـند ،میتوانند حین آمادهسازی غـذا باعـث

مواد و روشها

انتقال این باکتریها به سایر افراد ،وسایل و غذاها باشند

 -نمونهگیری

(.)Keeratipibul et al., 2017

تعداد  114نمونه سمبوسه در چهار گروه که شامل 26

در حال حاضر معیار انتخاب غذا بر اساس نیاز واقعی

نمونه سمبوسه قارچ 26 ،نمونه سمبوسه مرغ 26 ،نمونه

بـدن نبوده ،بلکه بر اساس میزان خوشمزه بودن آن است.

سمبوسه گوشت و  26نمونه سمبوسه ساده (سبزیجات)

غذاهای خیابانی ،بهدلیل داشتن مواد افزودنی ،نمک

بود ،از شهرستانهای استان سیستان و بلوچستان شامل:

فراوان و ظاهر مطلوبی که دارند ،مورد استفاده طیف

سراوان ،ایرانشهر ،زاهدان ،چابهار ،نیکشهر و زابل در

وسیعی از افراد قرار میگیرند .بخشی از مصرفکنندگان،

مدت دو ماه انجام گرفت .نمونهها تحت شرایط استریل

متوجه آلودگیهای غذاهای خیابانی نیستند .یکی از

جهت ارزیابی بار میکروبی به آزمایشگاه کنترل کیفی

غذاهای خیابانی سمبوسه است .سمبوسه غذایی پیچیده

دانشکده دامپزشکی دانشگاه زابل منتقل شدند.

شده داخل خمیر یا نان میباشد و مورد علاقه مردمان

 -روش جداسازی اشریشیا کولای

جنوب ،جنوب غربی و مرکز آسیا ،شبه جزیره عربستان،

مقدار  25گرم نمونه سمبوسه (از انواع قارچ ،مرغ،

سرتاسر مدیترانه ،هند و پاکستان است .مواد تشکیل

گوشت و ساده) با  225میلیلیتر لاکتوز براث ( Merk,

دهنده آن شامل :سیبزمینی پوره شده ،گوشت ،مرغ،

 )Germanyمخلوط شد و بهمدت  24تا  43ساعت در
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دمای  37درجه سلسیوس قرار گرفت .سپس مقدار 1

آگار کشت داده شد و پس از آن دیسکهای آنتیبیوگرام،

میلیلیتر از محیط نمونه غنیشده روی محیط EMB

شامل آمپیسیلین ( ،)AMآمیکاسین ( ،)ANامیپنم

آگار کشت و بعد از  24ساعت گرمخانهگذاری،

( ،)IMPسیپروفلوکساسین ( ،)CPجنتامایسین (،)GM

کلونیهای دارای جلای سبز متالیک انتخاب و برای تأیید

آموکسیکلاو ( ،)AMCنالیدیکسیک اسید (،)NA

در محیطهای افتراقی سیمون سیترات TSI ،MR-VP ،و

سفتریاکسون ( ،)CROسولفامتاکسازول ( )SXTو

 SIMکشت داده شدند و نمونههای مثبت آنها مشخص

تتراسایکلین ( )TEروی محیط کشت قرار داده شد

شد (.)Nataro and Kaper, 1998

( .)Manoharan et al, 2003پس از  24ساعت

 -روش جستجوی سالمونلا

انکوباسیون ،با تعیین قطر هالههای عدم رشد ،میزان

ابتدا  25گرم از نمونه سمبوسه با  225میلیلیتر لاکتوز
براث مخلوط شد و به مدت  24تا  43ساعت در دمای

حساسیت جدایهها به آنتیبیوتیکهای مشخص گردید.
 -تجزیه و تحلیل آماری

 37درجه سلسیوس گرمخانهگذاری انکوباتور گردید.

حدود اطمینان  55درصد برای شیوع آلودگی

مقدار یک میلیلیتر از نمونه غنی شده به  11میلیلیتر

سالمونلا و اشریشیا کولای تعیین شد .برای مشخص

سلنیت سیستین ( )liofilchem, Italyو یک میلیلیتر به

کردن ارتباط بین شیوع آلودگی با نوع سمبوسه و محل

 11میلیلیتر تتراتیونات براث ( )liofilchem, Italyمنتقل

نمونه گیری از آزمون مربع کای استفاده شد .حساسیت

شد .پس از  24ساعت گرمخانهگذاری ،از محیط سلنیت

جدایههای باکتری نسبت به آنتی بیوتیکها با آزمون

سیستین روی سالمونلا-شیگلا آگار ،بیسموت سولفیت

نانپارامتریک فریدمن مقایسه شد .از نرمافزار آماری

آگار و بریلیانت گرین آگار ()liofilchem, Italy

 SPSSنسخه  23برای تحلیل آماری دادهها استفاده شد.

بهصورت خطی کشت داده شد .بههمین ترتیب از

سطح معنیداری  P >1/15در نظر گرفته شد.

تتراتیونات ،روی محیطهای مذکور کشت انجام گرفت.
بعد از  24ساعت تعداد دو یا بیشتر از پرگنههای تیپیک
به محیط  TSIو  )liofilchem, Italy( LIAمنتقل شد و
نتایج بر اساس دستورالعمل استاندارد مورد تفسیر قرار
گرفت.)ISO 6579, 2003( .
 -ارزیابی مقاومت آنتیبیوتیکی

یافتهها
شیوع سالمونلا در سمبوسههای تولید شده در
شهرهای مختلف استان تفاوت آماری معنیداری با

یکدیگر داشتند ( .)P>1/15اما شیوع اشریشیا کولای
تفاوت آماری معنیداری با یکدیگر نداشتند .بیشترین

آنتیبیوگرام به روش  Disk_diffusionانجام گرفت.

آلودگی به سالمونلا در شهرستان نیکشهر و کمترین

بعد از تهیه سوسپانسیون میکروبی مطابق با محلول

آلودگی در شهرستان زابل بود و کمترین آلودگی به

استاندارد  1/5مکفارلند ،در محیط کشت مولر-هینتون

اشریشیا کولای در شهرستان زاهدان بود.
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جدول  -1وضعیت آلودگی به سالمونلا و اشریشیا کولای در سمبوسههای شهرستانهای نمونهگیری شده
تعداد سمبوسه

تعداد (درصد) شیوع

تعداد (درصد) شیوع

مورد بررسی

آلودگی به سالمونلا

آلودگی به اشریشیا کولای

ایرانشهر

16

(( 43/3 )7درصد)

((12/5 )2درصد)

زابل

21

((21 )4درصد)

((11 )2درصد)

زاهدان

21

((31 )6درصد)

((1 )1درصد)

سراوان

16

((56/3 )5درصد)

((13/3 )3درصد)

چابهار

16

((51 )3درصد)

((13/3 )3درصد)

نیکشهر

16

((63/3 )11درصد)

((13/3 )3درصد)

محل نمونه گیری

شیوع آلودگی به سالمونلا در انواع مختلف سمبوسه

مربوط به سمبوسه قارچ و کمترین آلودگی مربوط به

تفاوت آماری معنیداری با یکدیگر نداشت .همچنین

سمبوسه ساده (سبزیجات) است .نتایج بهدست آمده در

شیوع آلودگی به اشریشیا کولای در سمبوسههای

مورد اشریشیا کولای نشان دهنده این است که بیشترین

مختلف تفاوت آماری معنیداری با یکدیگر نداشتند.

آلودگی مربوط به سمبوسه گوشت و کمترین آلودگی

نتایج بهدست آمده نشان دد بیشترین آلودگی به سالمونلا

مربوط به سمبوسه مرغ است.

جدول  -2وضعیت آلودگی به سالمونلا و اشریشیا کولای در سمبوسههای مختلف
نوع سمبوسه

تعداد (نمونه)

درصد (تعداد) سالمونلا

تعداد (درصد) اشریشیا کولای

ساده

26

(( 34/6 )5درصد)

(( 7/7 )2درصد)

مرغ

26

(( 33/5 )11درصد)

(( 3/3 )1درصد)

قارچ

26

(( 53/3 )14درصد)

(( 11/5 )3درصد)

گوشت

26

(( 46/2 )12درصد)

(( 26/5 )7درصد)

نتایج نشان داد که میزان حساسیت جدایههای سالمونلا،

حساسیت جدایههای اشریشیا کولای ،نسبت به آنتی

نسبت به آنتیبیوتیکهای مختلف ،تفاوت آماری

بیوتیکهای مختلف ،به طور معنی داری متفاوت است

معنیداری با یکدیگر دارد ( .)P>1/15همچنین میزان

(.)P>1/15
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جدول  -3حساسیت جدایههای اشریشیا کولای و سالمونلا نسبت به آنتی بیوتیکهای مختلف
نوع آنتیبیوتیک

تعداد (درصد) جدایههای اشریشیا کولای

تعداد (درصد) جدایههای سالمونلا
حساس

نیمهحساس

مقاوم

حساس

نیمهحساس

مقاوم

AM

(1 )2

(5 )21

(34 )77

(1 )1

(7 )54

(6 )46

AN

(13 )31

(21 )43

(11 )23

(3 )23

(6)46

(4 )31

SXT

(17 )35

(21 )43

(4 )14

(6 )46

(4 )31

(3 )23

TE

(14 )32

(15 )43

(11 )25

(2 )15

(6 )46

(5 )33

CRO

(17 )35

(12 )27

(15 )34

(4 )31

(7)54

(2 )15

NA

(25 )57

(27درصد)12

(7 )16

(3 )62

(3)23

(2 )15

GM

(15 )43

(17 )35

(3 )13

(3 )23

(4 )31

(3 )23

AMC

(14 )32

(17 )35

(13 )31

(6 )46

(4 )31

(3 )23

CP

(5 )21

(17 )35

(13 )41

(6 )46

(3 )23

(4 )31

IPM

(3 )7

(15 )34

(26 )55

(1 )3

(2 )15

(11 )77

آمپیسیلین ) ،(AMآمیکاسین ) ،(ANامیپنم ) ،(IMPسیپروفلوکساسین ) ،(CPآموکسی کلاو ) ،(AMCجنتامایسین ) ،(GMنالیدیکسیک اسید )،(NA
سفتریاکسون ) ،(CROتتراسایکلین ) (TEو سولفامتاکسازول )(SXT

بحث و نتیجهگیری

گزارش میشود که از این تعداد  325111مورد از آنها

بسیاری از تحقیقات نشان داده که بین شیوع

بستری و بیش از  5211مورد مرگ رخ میدهد

بیماریهای ناشی از غذا در انسان و مصرف غذاهای

( .)Linnan, 1988بیشتر مطالعات انجام شده روی مواد

نیمپز تهیهشده از گوشت ،ارتباط تنگاتنگی وجود دارد.

غذایی خیابانی در هندوستان بوده است و سمبوسه جزو

همچنین تهیه فرآوردههای گوشتی و عواملی که در

غذاهای مورد آزمایش گزارش شده است .نتایج این

فرآیند تولید ،نگهداری ،حمل و طبخ ،دخالت دارند ،از

مطالعات نشان داده است که این غذاها از استانداردهای

جمله عوامل افزایش آلودگی در غذاهای با منشا گوشتی

میکروبیولوژیکی لازم برخوردار نیستند و به میزان بالا به

میباشند ( .)Jorgenesen et al., 2002بدون شک

اشریشیا کولای و سایر عوامل پاتوژن آلوده میباشند

بیماریهایی که توسط مواد غذایی یا آشامیدنی منتقل

(.)Jones et al., 1991; Thunberg et al., 2002

میشوند ،بهعنوان یک مسئله تهدیدآمیز برای میلیونها

در مطالعهای که در کشور هندوستان انجام گرفت ،از

نفر از افراد یک جامعه هستد .طبق اعلام مرکز پیشگیری

مجموع  23نمونه سمبوسه آزمایش شده 11 ،مورد

وکنترل بیماری ( )CDCدر ایاﻻت متحده ،هر بیمار ساله

آلودگی به اشریشیا کولای

 76میلیون بیماری ناشی از مصرف مواد غذایی آلوده

 .)2017مطالعات گروهی از محققین در سال  2116از
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غذاهای خیابانی در هیمالیا نشان داد که از مجموع 112

کوبیده  33/5درصد آلودگی به اشریشیا کولای داشتند

سمبوسه مورد آزمایش ،میزان آلودگی به انتروباکتریاسه

( .)Tavakoli and Riazipour, 2008در مطالعه دیگری

 4/3درصد گزارش شد که محققین دلیل پایین بودن

کیفیت میکروبی نمونههای غذایی شامل انواع آبمیوه و

آلودگی را استفاده زیاد از ادویهها که نقش آنتی باکتریالی

بستنی سنتی بررسی شد .نتایج نشان داد که اشریشیا

دارند ،عنوان کردند ( .)Niki et al., 2016نبود سیستم

کولای و کلیفرمها بهعنوان شایعترین باکتریهای آلوده

بهداشتی تهیه و توزیع مواد غذایی ،از معضﻼت بسیاری

کننده بودند و در مجموع  11/55درصد آلودگی به

از کشورها از جمله ،کشورهای توسعهیافته و درحال

اشریشیا کولای را داشتهاند ( .)Masiha et al., 2015این

توسعه است .بهطوریکه امروزه اعمال روشهای کنترل

نتایج نتایج بهدست آمده از مطالعه حاضر مطابقت دارد.

کیفی و نظارت کامل و دقیق بر فرایند تولید و کاهش

سالمونﻼ به حرارت حساس میباشد و در صورت

میزان تماس مواد غذایی با دست و نیز بستهبندی مواد

اعمال دما و زمان کافی پخت ،از بین میرود .اما در مواد

غذایی در روند تولید از ثابتترین اصول حاکم بر صنایع

غذایی همچون قارپ ،گوشت قرمز یا گوشت مرغ و

غذایی بهشمار میروند (.)Chapman et al., 2010

سبزی مورد استفاده ،چنانچه در هنگام طبخ حرارت

در مطالعه حاضر باﻻ بودن آلودگی در سمبوسهها قابل

کافی داده نشود ،و بهویژه زمانی که دارای آلودگی اولیه

انتظار بود .چرا که امکان دستکاری این مواد غذایی

بالایی باشند ،زنده باقی میمانند (.)Evans et al., 1999

توسط کارکنان شاغل در آشپزخانه وجود دارد .ثانیًا

در مطالعه حاضر آلودگی تعداد نمونههای مثبت آلوده به

آلودگی وسایل و تجهیزات مورد استفاده به جهت تهیه

سالمونلا در سمبوسه گوشت و مرغ بهترتیب  12و 11

گوشت ،مرغ و سبزیجات محتمل میباشد .همچنین این

نمونه بود.

احتمال وجود دارد که حرارت و دمای کافی به

خانواده انتروباکتریاسهها ،معمولاً به آنتیبیوتیکها

قسمتهای مرکزی سمبوسه نرسد و بهدلیل آلودگی

مقاوم هستند و این مقاومت ناشی از مکانیسمهای متعدد

بالای مواد اولیه و عدم استفاده از حرارت کافی ،باعث

ذاتی و اکتسابی آنهاست .لذا انجام آنتیبیوگذام برای

از بین رفتن کامل عوامل بیماریزا نشود .در تهیه

این باکتریها ضروری میباشد ( .)Madani, 2006در

سمبوسه گوشت و مرغ ،از گوشت چرخکرده ،که معموﻻً

مطالعهای روی مقاومت آنتیبیوتیکی سویههای اشریشیا

دارای بار میکروبی بیشتری نسبت به سایر گوشتها

کولای در زاهدان ،ایزولههای اشریشیا کولای نسبت به

است ،استفاده میشود .روش طبخ آن نیز در بسیاری از

آمپیسیلین ( 51/5درصد) و کوتریماکسازول (31/7

مراکز بهصورت سنتی انجام میگیرد که احتمال آلودگی

درصد) ،بیشترین مقاومت و نسبت به سیپروفلوکساسین

را بیشتر میکند .در همین راستا ،مطالعهای در  6مرکز

( 5/35درصد) و سفتریاکسون ( 2/44درصد) کمترین

درمانی و آموزشی انجام گرفت و نتایج نشان داد که از

مقاومت را از خود نشان دادند (.)Borji et al., 2001

 62نمونه کباب کوبیده ،جوجه ،مرغ و ماهی ،کباب

این نتایج با یافتههای تحقیق حاضر در مورد اشریشیا
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کولای همخوانی دارد .در مطالعه دیگر که روی اشریشیا

بهداشت مواد غذایی بهدلیل پیشگیری از اپیدمیهای

کولای ،تمام سویهها به امیپنم حساس بودند

ناشی از مواد غذایی از اهمیت بالایی برخوردار است .لذا

( .)Ranjbaran et al., 2013این یافتهها با نتایج تحقیق

جهت جلوگیری از شیوع عفونتها و مسمومیتهای

حاضر همسو نیست .باید توجه داشت که امروزه سویه-

غذایی مخصوصا اپیدمیهای ناشی از مصرف غذاهای

های انتروباکتریاسه مقاوم به امیپنم نیز پدید آمده و

خیابانی ،آموزش افراد از لحاظ رعایت نمودن اصول

مصرف نادرست این دارو میتواند سبب گسترش سویه-

بهداشتی در تمامی مراحل تهیه و طبخ آنها ،محل ذخیره

های مقاوم به این دارو و در نهایت کارایی پایین آن

سازی ،و عرضه بسیار مهم و ضروری است .با این حال

گردد .نتایج مطالعهای روی سالمونلا در گوشت قرمز و

جهت جلوگیری از سویههای مقاوم باکتریایی میبایست

گوشت مرغ نشان داد ،بیشترین مقاومت در سالمونلا

استفاده بیرویه از آنتی بیوتیکها را کاهش داد.

مربوط به نالیدیکسیک اسید است ( Soltandalal et al.,

 .)2007در حالی که در تحقیق حاضر بیشترین مقاومت
سالمونلا مربوط به آمپیسیلین بود.

سپاسگزاری
با تشکر و قدردانی از اساتید گروه بهداشت مواد

باکتریهای خانواده رودهای طی فرآیندهای حرارتی

غذایی دانشکده دامپزشکی دانشگاه زابل و تکنیسین

پاستوریزاسیون و بالاتر از آن به سرعت از بین میروند.

آزمایشگاه بهداشت مواد غذایی که موجبات انجام این

لذا حضور آنها در مواد غذایی حرارتدیده ،بیانگر

تحقیق را فراهم نموده و نهایت همکاری را مبذول

وجود آلودگی اولیه بسیار بالا در مواد خام و همچنین

داشتهاند.

عدم فرآیند سالمسازیحرارتی میباشد .حضور
میکروارگانیسمهای پاتوژن از جمله اشریشیا کولای و
سالمونلا در نمونههای سمبوسه عرضه شده در استان
سیستان و بلوچستان ،گویای نیاز مبرم به کنترل کیفی و
دقت و حساسیت بیشتر بر مواد تولیدی و غذاهای

تعارض منافع
نویسندگان هیچگونه تعارض منافعی برای اعلام
ندارند.

خیابانی است .بر اساس نتایج بهدست آمده ،توجه به
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