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بررسی آلودگی لیستریا مونوسیتوژنز و لیستریا اینوکوآ در کره های تولیدی شهر
نیشابور با رویکردی متفاوت
سبیکه جوینی پور

9

 1دانشجوی دکترای صنایع غذایی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد نیشابور ،نیشابور ،ایران

چکیده
زمینه :کره یکی از قدیمی ترین محصوالت لبنی است که در تغذیه انسان نقش مهمی دارد فساد کره بر اثر میکرو اورگانیسم
هایی است که قادر به رشد در حرارت های پایین هستند یکی از مهمترین آلودگی ها در کره آلودگی لیستریایی خصوصا
لیستریا مونوسیتوژنز است که باعث ایجاد بیماریهای نادر و شدید مانند لیستیوزیس می گردد .روش بررسی :در این مطالعه 03
نمونه کره از  5کارخانه تولیدی در شهر نیشابور بطور تصادفی از سطح بازار نمونه برداری و آنالیزهای میکروبی و شیمیایی بر
روی آنها انجام گرفت همچنین از مدل سازی ریاضی جهت اثبات مهمترین آلودگی لیستریایی در کره های فوق استفاده
گردید .یافنه ها  :نتایج مدل ریاضی دندروگرام نشان داد که مهمترین آلودگی در بین کره های تولید شده در این شهر آلودگی
لیستریا اینوکوآ میباشد  .نتایج آزمون آماری برخی شاخص های شیمیایی کره  ،اختالف معنی داری را بین میزان آلودگی
لیستریایی و کره نشان نداد .همچنین مقایسه میانگین ها نشان داد که آلودگی مخمر میتواند بر آلودگی لیستریایی موثر باشد
اما آلودگی کلی فرم موثربر الودگی لیستریایی نیست .نتیجه گیری :آلودگی لیستریا اینوکوآ مهمترین آلودگی در بین کره های
تولید شده در شهر نیشابور است که تهدیدی برای سالمت و ایمنی مصرف کننده بشمار نمی آید با رعایت موازین بهداشتی
میتوان بطور چشمگیری باعث کاهش آلودگی های میکروبی گردید.
واژههای کلیدی :کره ،آلودگی ،لیستریا مونوسیتوژنز ،لیستریا اینوکوآ ،مدل ریاضی ،مخمر ،نیشابور
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مقدمه
شیر و فرآورده های لبنی یکی از مهمترین گروه مواد غذایی مصرفی روزانه هر فرد محسوب می شوند .کره یکی از قدیمی ترین
محصول لبنی شناخته شده در دنیاست و نقش مهمی در تغذیه بشر دارد (ارلی ) 4338 ،کره از زدن خامه بدست می آید تولید
صنعتی این فرآورده مبتنی بر  8مرجله اساسی ،تغلیظ فاز چربی شیر ،کریستالیزاسیون شیر ،ناپایدار کردن امولسیون روغن در
آب و تشکیل امولیسیون آب در روغن می باشد (فرهنودی.) 1444 ،در طی مراحل کره سازی در ابتدا خامه به منظور سالم
سازی پاستوریزه شده سپس برای کریستالیزه شدن گلبولهای چربی ،در سرما قرار می گیرد در صورتیکه هدف تهیه کره کشت
داده شده باشد ،میتوان به خامه مق داری مایه کشت الکتیکی افزود تا خامه ترش حاصل شود در مرحله بعد هم زدن شدید
برای شکسته شدن گلبول های چربی شیر و پیوستن آنها به یکدیگر و در نهایت ظهور دانه های کره است که به مرحله چرن
1موسوم است .پس از ظاهر شدن دانه های کره ،دوغ کره را تخلیه نموده و کره را شس تشو میدهند سپس به منظور ایجاد
پیوستگی بین فاز چربی و آب و تنظیم نهایی رطوبت ،کره مالش داده میشود و در نهایت بسته بندی شده ودر دمای سرد
نگهداری میگردد (ارلی و همکاران .) 1444فساد کره اغلب بر اثر فعالیت میکرو اورگانیسم هایی ایجاد میگردد که قادر به رشد
در حرار ت های پایین هستند یا پس از ذوب قادر به فعالیت میباشند این میکرو اورگانیسم ها با تولید لیپاز و عمل لیپولیز و
پرتأولیز ،باعث طعم بد و تغییر رنگ کره میگردند (رابینسون ) 4334لیستریا مونوسیتوژنز و لیستریا اینوکوآدو میکرو
اورگانیسمی هستند که میتوانند باعث فساد ک ره شوند لیستریا مونوسیتوژنز باکتری غیر هاگزا ،غیر شاخه دار ،منظم ،کوتاه و
گرم مثبت بوده که قادر به حرکت است و درهمه جا یافت میشود (.موری و همکاران ) 4335لیستریا مونوسیتوژنز یک پاتوژن
وابسته سلولی است که باعث میشود بیماریهای نادر ،شدید ودر عین حال سخت و طاقت فرسا مانند انواع سپتمی سمی ،سقط
جنین و انسفالیت ها برای بشر ایجاد شوند (مک لوجین و همکاران ) 4334یکی دیگر از گونه های لیستریا لیستریا اینوکوآاست
این باکتری غیر پاتوژن و غیر همولیتیک است (دن باکرکر و همکاران .) 4313این باکتری گرم مثبت و میله ای شکل و غیر
اسپ وردار است و ممکن است بطور منحصر به فردی در زنجیره با باکتری لیستریا منوسیتوژنز زنده بماند (بورگریز و همکاران
) 4330لیستریوزیس یک بیماری است که عموما بوسیله خوردن غذاهای آلوده به گونه های لیستریا ایجاد میشود (هایوانگ و
همکاران ) 4315ویژگی هایی همچون پراکندگی گسترده در محیط ،توانایی رشد در دامنه وسیعی از ،PHتحمل شرایط یخچال
و غلظت های باالی نمک ،باعث گردیده تا باکتری لیستریا بعنوان یک بیماریزای بسیار خطرناک در صنعت مواد غذایی مطرح
باشد (بورگریز و همکاران ،4330محمودی و همکاران ) 4334در زمینه ویژگی های میکروبی کره خصوصا آلودگی لیستریایی
تحقیقات زیادی در جهان صورت گرفته است باالبیو و لءون در سال  1444سالمونال و اشرشیا کلی و لیستریا را در کره بعنوان
مخاطرات بهداشتی برای بهداشت عمومی اعالم نمودند .هالیدی و همکاران در سال  4330گزارش نمودند که اشرشیا کلی و
لیستریا مونوسی توژنز میتوانند در کره های نمک دار حاصل از خامه که با PH=2در حال نگهداری در شرایط با چربی /45و
دمای  41درجه سانتیگراد میتوانند رشد کنند کره تهیه شده از شیر خام میکرو اورگانیسم های اصلی خطرناک مانند لیستریا
مونوسیتوژنز ،اشرشیا کلی و استافیلوکوکوس دارد زیرا ا ین پاتوژن ها در کره یافت شده بودند (سی ورانس و همکاران 4315
)همچنین آمارها نشان داد که از  514نمونه کره در کشور بلژیک بطور آشکارا دو دهم درصد از نمونه ها لیستریا مونوسیتوژنز
داشتند (اسکی کام .) 4315از  815نمونه شیر و فرآورده های تولید شده از شیر که بطور تصادفی از دستفروش های خیابانها و
سوپر مارکت ها و مغازه های خرده فروشی و فروشگاههای جزیی و کوچک در اطراف شهر تیرو چیروپالی در ایالت تامیر هند
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گرفته شد ،از نقطه نظر الودگی لیستریا مونوسیتوژنز بررسی شد نتایج نشان داد که فراوانی لیستریا مونوسیتوژنز در این کره ها
48درصد بود (شیالماری و همکاران .) 4312هدف از این مطالعه بررسی آلودگی لیستریایی در کره های تولیدی شهر نیشابور با
استفاده از مدل ریاضی می باشد همچنین در این مطالعه ارزیابی ویژگی های شیمیایی بر آلودگی لیستریایی و ارتباط آلودگی
هایی مانند کلی فرم و مخمر بر این آلودگی بررسی می گردد .
مواد و روشها
محیط کشتهای مورد استفاده در این تحقیق ،محیط کشت کروموژنیک از شرکت کروم اگار فرانسه و مرک آلمان است مواد
مورد نیاز جهت آزمونهای شیمیایی از شرکت مرک آلمان تهیه و طبق استاندارد ملی ایران آزمونها انجام گرفت .
نمونه برداری
نمونه برداری و آزمونها در زمستان  1041انجام گرفت .نمونه ها بطور کامال تصادفی از سطح توزیع از  5کارخانه تولید کره ،واز
هر کارخانه  1نمونه ،نمونه برداری گردید.در مجموع  03نمونه کره در شرایط دمایی مناسب و دمای  8درجه سانتی گراد به
آزمایشگاه جهت آزمونهای مو رد نیاز منتقل گردید سپس تا زمان انجام آزمون در فریزر نگهداری گردید .
جدول شماره  - 1کد بندی نمونه های کره
کد

نام فرآورده

9

کره پاستوریزه جلگه

2

کره پاستوریزه صبرا

3

کره پاستوریزه بله

4

کره پاستوریزه بینالود

5

کره پاستوریزه نوبر

آزمون های شیمیایی:
ب ا توجه به اهمیت نقش اسیدهای چرب ترانس در سالمتی انسان و ایمنی محصوالت لبنی به ویژه کره به منظور احتمال وجود
تقلب و افزودن سایر چربی ها به جای بخشی از چربی شیر ابت دا آنالیز اسیدهای چرب صورت گرفت .آنالیز اسیدهای چرب :به
منظور آنالیز اسیدهای چرب نمونه ها از روش کروماتوگرافی گازی مطابق با استاندارد ملی ایران شماره 8442انجام گرفت
.پیش از تزریق نمونه ها به دستگاه از آنها م تیل استر اسیدهای چرب تهیه گردید .تهیه متیل استر اسیدهای چرب :ابتدا به
نمونه های کره سود متانولی نیم نرمال اضافه شد به مدت  13دقیقه جوشانده شد پس از پایان  13دقیقه به نمونه ها  BF3و
هپتان افزوده شدو محلول به مدت  1دقیقه جوشانده شد پس از اتمام  1دقیقه محلول را خنک نموده و آب نمک اشباع اضافه
شد با افزودن آب نمک اشباع محلول متیل استر اسیدهای چرب روی سطح ظرف جمع شدند به این محلول جمع اوری شده
سولفات سدیم اضافه شد و سپس به دستگاه تزریق شد (استاندارد ملی ایران شماره .) 4414
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تزریق به  : GCبرای انالیز نمونه ها از ستون Chrompack capillary columحاوی فاز ثابت سیلیکا fused silicaگاز هلیوم
دتکتور  FIDبا مقدار تزریق نمونه  /8میکرولیتر استفاده شد.برخی ویژگیهای ش یمیایی کره های تولیدی به شرح ذیل اندازه
گیری گردید تا ارتباط این ویژگیها با آلودگی لیستریایی مورد بحث قرار گیرد .اندازه گیری اندیس پراکسید :برای بدست اوردن
اندیس پراکسید از روش ارایه شده توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به شماره 8124استفاده شد  .اندازه گیری
اسیدیته :اندازه گیری اسیدیته بر اساس اضافه کردن مخلوط اتانول /45و اکسید دی اتیلیک با حجم مساوی به نمونه و
تیتراسیون با محلول قلیایی و محاسبه اسیدیته با استفاده از فرمول مربوطه انجام شد (.طبق استاندارد ملی ایران به شماره
) 8124
اندازه گیری رطوبت :با استفاده از آون و درجه حرارت  135میزان رطوبت نمونه ها اندازه گیری شد (مطابق با استاندارد ملی
ایران به شماره  .) 140اندازه گیری چربی و مواد غیر جامد غیر چرب :میزان مواد جامد غیر چرب نمونه ها پس از حل کردن
مواد باقی مانده از اندازه گیری رطوبت در اتر دوپترو ل و ضاف کردن انها با کاغذ صافی و محتویات ان بدست امد درصد چربی
از تفاضل مجموع درصد رطوبت و مواد باقی مانده شیر از عدد  133محاسبه شد (.مطابق با استانداردملی ایران به شماره
1455و () 4044- 4پروانه .) 1445
اندازه گیری نقطه ذوب :مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 8442انجام گرفت.
آزمون های میکروبی :
آزمونهای میکروبی طبق استاندارد کشور فرانسه و ایران انجام گرفت.
- 9- 9شناسایی و جداسازی گونه های لیستریا
از محیط کشت کرموژنیک به منظور شناسایی و جداسازی گونه های لیستریا استفاده گردید عملیات کشت مطابق روش آزمون
استاندارد  AFNORفرانسه به شماره  )CHR-6212-26/O(6002انجام شد .ابتدا نمونه ها جهت غنی سازی اولیه به نسبت 1
به  4در محیط پپتون واتر بافره کشت داده شدند وبه مدت  1ساعت در دمای  43درجه سانتیگراد انکوبه گردید سپس یکدهم
لیتر از کشت فوق روی سطح محیط کشت  CHROMAGAR Identification Listeriaبصورت خطی کشت داده شد و به
مدت  48ساعت در دمای  02درجه انکوبه گردید .کلنی های مثبت پس از شمارش جهت تایید بر روی دومین محیط کشت به
نام  CHROM agar Identification Listeriaبرده شدند .با توجه به اینکه وجود کلنی های صورتی روشن با هاله سفید
نشان دهنده لیستریا مونوسیتوژنز و کلنی های صورتی پر رنگ بدون هاله نشان دهنده لیستریا اینوکوآمی باشد ( AFNOR

) CHR-6212-2610-6002لذا بر این اساس شناسایی و شمارش انجام شد.
- 9- 2شمارش کلی فرم
آزمون میکروبی کلی فرم مطابق با روش آزمون استاندارد آفنور فرانسه و با محیط کشت کرموژنیک انجام گردید .مقدار
04 /4گرم پودر را با . 1333میلی لیتر آب مقطر مخلوط نموده ودر حین همزدن میجوشانیم دمای محلول هرگز نباید به بیش از
 133درجه سانتیگراد برسد سپس به روش پورپلیت ابتدا  1میلی لیتر از رقت استاندارد تهیه شده نمونه را با  13میلی لیتر
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محلول محیط کشت در پلیت استریل  4سانتی مخلوط نموده وبه مدت  48ساعت در دمای  02درجه سانتیگراد انکوبه
مینماییم .کلنی های قرمز کلی فرم و کلنی های آبی اشرشیا کلی هستند ()AFNORCH- 6212- 2610- 6002

جستجو و شمارش مخمر
شمارش مخمر با استفاده از محیط کشت  YGCدر  44تا  45درجه سانتیگراد مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 442
انجام پذیرفت.
ر وش آماری
نمونه ها در پنج تکرار با استفاده از طرح کامال تصادفی آزمایش گردید .از آنالیز واریانس آنوا جهت معنی دار بودن برخی ویژگی
های شیمیایی کره های تولیدی با آلودگی لیستریایی استفا ده گردید از ماتریس مشابهت و ماتریس الگو با استفاده از نمودار
دوبعدی دندروگرام جهت بررسی آلودگی لیستریایی کره های تولیدی کارخانه های مختلف شهر نیشابور و مقایسه نوع کره
های تولید شده با یکدیگر استفاده گردید همچنین خوشه بندی کره های تولید شده جهت ایجاد مشخصه آلودگی لیستریایی
انجام پذیرفت.
نتایج و بحث :

مدل ریاضی بررسی آلودگی لیستریایی :
جهت بررسی اهمیت آلودگی لیستریایی در کره های تولیدی شهر نیشابور از مدل ریاضی آنالیز دندروگرام و خوشه بندی
استفاده گردید و نتایج به شرح ذیل بدست امد :
بررسی اهمیت آلودگی لیستریایی در انواع کره بر اساس خوشه بندی
آنالیز خوشه بندی کره های مورد بررسی در شکل های 1و  4نشان داده شده است  .همانطور که در شکل  1و  4مشاهده می
کنیم آنالیز خوشبندی دندروگرام صورت گرفته در مورد کره های مورد بررسی نشان می دهد که ما می توانیم  5کره تجاری
مورد بررسی را به دو گروه با شاخص شباهت باالی  3 /14به صورت ذیل تقسیم بندی کنیم.
خوشه  :1کره پاستوریزه جلگه ،کره پاستوریزه نوبر ،کره پاستوریزه صبرا ( ) Similarity index =3 /14
خوشه  :4کره پاستوریزه بینالود ،کره پاستوریزه بله ( ) Similarity index =3 /15

همجنین نتایج نشان می دهد که در خوشه  ،1نمونه های کره پاستوریزه جلگه ،کره پاستوریزه نوبر دارای شباهت بیشتری
به یکدیگر می باشند (  )Similarity index =3844نسبت به نمونه کره پاستوریزه صبرا .با بررسی پارامتر های مورد نظر در
این خوشبندی می توان نتیجه گرفت که مهمترین عاملی که سبب کنترل فرایند خوشبندی نمونه های تجاری کره شده
است پارامتر تعداد باکتری های لیستریا اینوکوآ می باشد.
لویس و همکاران در سال  4331بیان داشتند که کره هایی که در شرایط محیطی تهیه می شوند در طی زمان نگهداری انواع
لیستریا در ان رشد می نماید که این نتیجه ب ا نتایج خوشه بندی های کره در این تحقیق مطابقت دارد .در سال  4331میجاال
و همکاران کره های تولید شده در فنالند را مورد آزمایش قرار دادند آنها دریافتند که سطوح آلودگی لیستریا مونوسیتوژنز در
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بسته های  533گرمی نسبت به بسته های کوچکتر افزایش میابد .این نتایج با نتایج خوشه  1مطابقت دارد .در خوشه 1
آلودگی لیستریا مونوسیتوژنز بیشتر است و سطوح این آلودگی در بسته های  533گرمی و اوزان باالتر در این کره ها بیشتر
است  .دی رئو و هرمان در سال  4338بیان کردند که رشد لیستریا مونوسیتوژنز در کره اتفاق نمی افتد یا محدود می شود این
نتایج با نتایج خوشه  4مطابقت دارد در خوشه  4رشد لیستریا مونوسیتوژنز محدود شده و لیستریا اینوکوآافزایش یافته است .در
واقع در خوشه  4آلودگی لیستریا اینوکوا بسیار بیشتر از آلودگی لیستریا مونوسیتوژنز در خوشه های دیگر هم است .

شکل شماره  - 1منحنی دندروگرام خوشه بندی نمونه های کره

شکل شماره  - 4خوشه بندی کره های تولیدی بر اساس آلودگی
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بررسی نتایج برخی ویژگی های شیمیایی بر آلودگی لیستریایی :
 - 9بررسی ارتباط اسیدهای چرب کره های تولیدی با آلودگی لیستریایی :
 - 1- 1آنالیز اسیدهای چرب :با توجه به اینکه چربی شیر ج زو پیچیده ترین لیپیدهاست که عمدتا بصورت تری گلیسیرید یا
استر اسیدهای چرب با چربی آزاد و مقادیر متفاوتی از ویتامین های محلول در چربی وجود دارد ،انالیز اسیدهای چرب توسط
کروماتوگرافی گازی بر روی نمونه ها انجام شد تا عالوه بر تعیین گلیسرول 42- 44درصد ،فسفولیپید /44- /88درصد استرول
ازاد ،مقادیر اندک هریک از اسیدهای چرب عمده شیر ،احتمال وجود تقلب و افزودن سایر چربی ها به جای بخشی از چربی
شیر و همچنین مقدار اسیدهای چرب ترانس مورد بررسی قرار گیرد .نتایج انالیز نشان داد که این نوع تقلب در کره های
تولیدی درکارخانه های شهر نیشابور وجود ندارد.با توجه به ااینکه در شیر گاو اسیدهای چرب ترانس در اثر هیدرو ژناسیون
بیولوژیکی اسیدهای لینولءیک و لینولنیک خوراک دام توسط میکرو اورگانیسم های گوارشی تولید میشوند ،مقادیر اسیدهای
چرب ترانس هم اندازه گیری شد که نتایج انالیز اسیدهای چرب این ترکیبات را مطابق با استاندارد نشان داد نتایج مبین ان
بود که شیر تحویلی کارخانه ها جهت تولید کره از دامداریهای معتبر که تغذیه دام کنترل شده میباشد انجام گرفته است
.همچنین با توجه به اهمیت نقش اسیدهای چرب ترانس در سالمتی انسان میزان اسیدهای چرب ترانس نمونه ها که توسط
کروماتوگرافی گازی اندازه گیری شد در حد قابل قبول بدست امد .
جدول  - 4آنالیز اسیدهای چرب کره های تولید شده در شهر نیشابور با کروماتوگرافی گازی
C5

C2

C8

C20

C26

C25

C2542

C22

C2242

نمونه9

96.1

9648

969

268

3643

926.1

9

396.5

963

نمونه 2

4

2

965

3

36.

93

965

3365

3

نمونه3

4681

3655

961

368

465

9463

9683

38

4

نمونه 4

9618

9613

962

2613

368

926.1

9

39685

2

نمونه 5

2683

3

961

36.3

4

936.3

9613

35623

363

C28

C2842t

C2842

C2846tt

C2846

C60

C2843

نمونه9

163

23693

3

3

2633

.42

-

نمونه 2

93

25

3

3

2613

.1.

-

نمونه3

94

33

3

3

2683

.18

-

نمونه 4

165

24693

3

3

2653

.43

-
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92653

نمونه 5

33693

3

2683

3

-

.85

بررسی ارتباط برخی ویژگی های شیمیایی کره بر آلودگی لیستریایی :
جدول شماره  - 0میانگین ویژگی های شیمیایی کره های تولید شده در شهر نیشابور
حدودقابل قبول

ردیف

ویژگی

نمونه9

نمونه2

نمونه3

نمونه 4

نمونه5

9

رطوبت

94615

9.643

9.633

91683

9.699

حداکثر9.

2

چربی

% 84633

% 82693

% 89683

% 89643

% 82693

حداکثر% 82

3

اسیدیته

3625

3628

3641

3638

3645

حداکثر365

4

پراکسید

3655

% 963.

3684

368.

361.

حد اکثر% 961

5

موادجامدبدون

3613

% 9641

% 9681

% 964.

% 9681

حداکثر2

استاندارد

چربی
.

نقطه ذوب

28

28

21

33

21

28- 34

الزم به ذکر است که کره های تولید شده از نوع بی نمک می باشد .
 1- 4نتایج اندازه گیری اندیس پراکسید :اندیس پراکسید شاخصی برای اندازه گیری میزان اکسیداسیون چر بی است عوامل
مختلفی مانند نور ،یون های فلزی و اکسیژن قادر به باال بردن اندیس پراکسید میباشند (صارم نژاد و همکاران .) 1042نتایج
این مطالعه نشان داد که بین الودگی لیستریایی و خصوصا لیستریا اینوکوا اختالف معنی داری وجود ندارد .
بررسی اثر نوع کره بر روی عدد پراکسید آن
مطابق نتایج آنالیز واریانس بدست آمده نوع کره بر روی میزان عدد پراکسید آن اثر معنی دار ن دارد ( .)P < 3 /35
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جدول  -نتایج تجزیه واریانس اثر نوع کره بر روی عدد پراکسید آن
منابع تغییر

درجه آزادی

مجموع مربعات

میانگین مربعات

P

نوع کره

4

3/33332.1

3/33333.13

3/.38

میزان خطا

95

3/33395.94

3/33339349

کل

91

3/33398334

با توجه به اینکه نوع کره بر روی عدد پراکسید آن اثر معنی دار ندارد لذا تفاوت معنی دار نیز در این بین دیده نشد.
 1- 0نتایج اندازه گیری اسیدیته :نتایج این مطالعه نشان داد که بین آلودگی لیستریایی و اسیدیته کره اختالف معنی داری
وجود ندارد این نتیجه با نتایج هالیدی همکاران در سال 4330مطابقت دارد .
بررسی اثر نوع کره بر روی اسیدیته آن
مطابق نتایج آنالیز واریانس بدست آمده  ،نوع کره بر روی اسیدیته آن اثر معنی داری ندارد ( .) P < 3 /31
جدول  -نتا یج تجزیه واریانس اثر نوع کره بر روی اسیدیته آن
منابع تغییر

درجه آزادی

مجموع مربعات میانگین مربعات

نوع کره

4

3/3333311.

3/33333914

میزان خطا

95

3/33334381

3/33333212

کل

91

3/333348.3

P
3/51.

با توجه به اینکه نوع کره بر روی اسیدیته آن اثر معنی دار ندارد لذا تفاوت معنی دار نیز در این بین دیده نشد.
بررسی اثر نوع کره بر روی چربی آن
مطابق نتایج آنالیز واریانس بدست آمده نوع کره بر روی میزان چربی آن اثر معنی دار ندارد ( .) P < 3 /35
جدول  -نتایج تجزیه واریانس اثر نوع کره بر روی چربی آن
منابع تغییر

درجه آزادی

مجموع مربعات

میانگین مربعات

P

نوع کره

4

3/3283.532

3/3313192.

3/181

میزان خطا

95

9/44442339

3/31.214.1

کل

91

9/41218533

با توجه به اینکه نوع کره بر روی چربی آن اثر معنی دار ندارد لذا تفاوت معنی دار نیز در این بین دیده نشد.
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بررسی اثر نوع کره بر روی میزان ASH

مطابق نتایج آنالیز واریانس بدست آمده ،نوع کره بر روی میزان  ashآن اثر معنی دار ندارد ( .) P < 3 /35
جدول نتایج تجزیه واریانس اثر نوع کره بر روی  ashآن
منابع تغییر

درجه آزادی

مجموع مربعات

میانگین مربعات

P

نوع کره

4

3/33393315

3/33333214

3/533

میزان خطا

95

3/3335.399

3/33333154

کل

91

3/333.143.

با توجه به اینکه نوع کره بر روی  ashآن اثر معنی دار ندارد لذا تفاوت معنی دار نیز در این بین دیده نشد
 1- 8نتایج اندازه گیری چربی و مواد غیر جامد غیر چرب :نتایج این تحقیق نشان داد که بین الودگی لیستریایی خصوصا
لیستریا مونوسیتوژنز با چربی و مواد غیر جامد غیر چرب اختالف معنا داری وجود ندارد این نتایج با نتایج هالیدی و همکاران
در سال  4330مطابقت دارد .
بررسی اثر نوع کره بر روی میزان  Fuse pointآن(نقطه ذوب )
مطابق نتایج آنالیز واریانس بدست آمده ،نوع کره بر روی میزان  Fuse pointآن اثر معنی دار ندارد ( .) P < 3 /35
جدول  -نتایج تجزیه واریانس اثر نوع کره بر میزان  Fuse pointآن
منابع تغییر

درجه آزادی

مجموع مربعات

میانگین مربعات

P

نوع کره

4

./4.2333

9/.95583

3/11

میزان خطا

95

9145/35525

921/.133.8

کل

91

9159/891855

با توجه به اینکه نوع کره بر روی  Fuse pointآن اثر معنی دار ندارد لذا تفاوت معنی دار نیز در این بین دیده نشد.
 1- 5نتایج ازمون نقطه ذوب :نتایج این مطالعه نشان داد که نقطه ذوب با الودگی لیستریایی اختالف معنی داری ندارد این
نتیجه با پژوهش رابینسون در سال  4334که فساد کره را براثر فعالیت میکرو اورگانیسم هایی میدانست که پس از ذوب قادر به
فعالیت میباشند ،مطابقت دارد.
میانگین مربعات
ردیف

منبع تغییرات

DF

Peroxide

Aciditeh

Fat

Ash

9

تیمار

4

3/33333.13

3/33333914

3/3313192.

3/33333214

2

خطا

95

3/.38ns

3/51.ns

= nsعدم معنی داری
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نتایج بررسی ویژگیهای میکروبی کره های آزمون شده :
جدول شماره - 8میانگین میزان  8نوع آلودگی در نمونه های کره تولیدی در شهر نیشابور
ردیف

آلودگی

لیستریا مونوسی توژنز

کلی فرم

مخمر

لیستریا اینوکوآ

نمونه
9
2
3
4
5

×9222

نمونه9
نمونه 2
نمونه3
نمونه 4

×169

×965

×169

× 964

×168

×9

×368

×9468

×34..

×2

× 964

.

93

×4

نمونه 5

×9

× 4444

3
× 864

×3

جدول شماره یک نشان می دهد که در نمونه های کره تولید شده آلودگی های کلی فرم و لیستریا مونوسیتوژنز و لیستریا
اینوکوآو مخمر وج ود دارد .جهت بررسی تاثیر آلودگی های کلی فرم و مخمر بر آلودگی لیستریایی ،از آنالیز واریانس آنوا
استفاده گردید و نتایج ذیل بدست آمد :
ارتباط آلودگی کلی فرم و مخمر با الودگی لیستریایی :نتایج انالیز واریانس آنوای میکروبی کلی فرم و مخمر در ارتباط با الودگی لیستریایی نشان داد که این دو آلودگی اختالف
معنی داری با آلودگی لیستریایی دارند
- 3بررسی اثر نوع کره بر روی شمارش کلی کلیفرم ها آن
مطابق نتایج آنالیز واریانس بدست آمده نوع کره بر روی میزان شمارش کلی کلیفرم ها آن اثر معنی دار ن دارد ( .) P < 3 /35
جدول  -نتایج تجزیه واریانس اثر نوع کره بر میزان شمارش کلی کلیفرم ها آن
منابع تغییر

درجه آزادی

مجموع مربعات

میانگین مربعات

P

نوع کره

4

2328/133333

531/915333

3/3.3

میزان خطا

95

2133/253333

983/39...1

کل

91

4128/153333

با توجه به اینکه نوع کره بر روی شمارش کلی کلیفرم ها آن اثر معنی دار ندارد لذا تفاوت معنی دار نیز در این بین دیده نشد.
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- 4بررسی اثر نوع کره بر روی شمارش کلی مخمرهای آن
مطابق نتایج آنالیز واریانس بدست آمده نوع کره بر روی میزان شمارش کلی مخمرهای آن اثر معنی دار دارد ( .) P > 3 /31

جدول  -نتایج تجزی ه واریانس اثر نوع کره بر میزان شمارش کلی مخمرهای آن
منابع تغییر

درجه آزادی

مجموع مربعات

میانگین مربعات

P

نوع کره

4

91323/33333

4155/82533

3/332

میزان خطا

95

93151/25333

191/28333

کل

91

21182/55333

با توجه به اینکه نوع کره بر روی شمارش کلی مخمرهای آن اثر معنی دار دارد لذا نمودار مقایسه میانگین ها در نمودار
آورده شده است.

نمودار :مقایسه میانگین میزان مخمر در بین تیمارها
- 5بررسی اثر نوع کره بر روی شمارش لیستریا مونوسیتوژنز آن
مطابق نتایج آنالیز واریانس بدست آمده ،نوع کره بر روی میزان شمارش لیستریا مونوسیتوژنز آن اثر معنی دار دارد ( > 3 /31
.) P
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جدول نتایج تجزیه واریانس اثر نوع کره بر میزان شمارش لیستریا مونوسیتوژنز آن
منابع تغییر

درجه آزادی

مجموع مربعات

میانگین مربعات

P

نوع کره

4

2148./53333

1319/.2533

3/334

میزان خطا

95

98221/53333

9295/9...1

کل

91

41194 /33333

با توجه به اینکه نوع کره بر روی شمارش لیستریا مونوسیتوژنز آن اثر معنی دار دارد لذا نمودار مقایسه میانگین ها در نمودار
آورده شده است.

نمودار :مقایسه میانگین میزان لیستریا مونوسیتوژنز در بین تیمارها
نمودار فوق نشان میدهد که نمونه شماره  0بیشترین میزان الودگی لیستریا مونوسیتوژنز را دارد و نمونه شماره  8کمترین
میزان الودگی را دارا است حروف مشابه نشان دهنده تفاوت معنا دار و حروف غیر مشابه نشان دهنده ان است که تفاوت معنا
داری بین میانگین ها وجود ندارد.
- .بررسی اثر نوع کره بر روی شمارش لیستریا اینوکوکوا آن
مطابق نتایج آنالیز واریانس بدست آمده  ،نوع کره بر روی میزان شمارش لیستریا اینوکوکوا آن اثر معنی دار دارد ( .) P > 3 /31
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جدول  -نتایج تجزیه واریانس اثر نوع کره بر میزان شمارش لیستریا اینوکوکوا آن
منابع تغییر

درجه آزادی

مجموع مربعات

میانگین مربعات

P

نوع کره

4

9114.23./33

448.559/58

3/333

میزان خطا

95

584922./25

381495/38

کل

91

23181432/55

با توجه به اینکه نوع کره بر روی شمارش لیستریا اینوکوکوا آن اثر معنی دار دارد لذا نمودار مقایسه میانگین ها در نمودار آورده
شده است.

نمودار  :مقایسه میانگین میزان لیستریا اینوکوکوا در بین تیماره
نمودار فوق نشان می دهد که نمونه شماره  0ه بیشترین میزان الودگی لیستریا اینوکوا نمونه های شماره و 1و 8و  5و کمترین
میزان الودگی لیستریا اینوکوا را در بین نمونه های مورد ازمون دارند.
میانگین مربعات
ردیف

منبع تغییرات

DF

L.Innocoa

L.Monocytogenes

9

تیمار

4

448.559/58

1319/.2533

2

خطا

95

**3/333

** 3/334

11

Yeast
4155/82533
**3/332

Coliform
531/915333
3/3.3ns
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= nsعدم معنی داری
**معنی داری در سطح اطمینان% 11

p>3/9

* معنی داری در سطح اطمینان% 15

p>3/35

نتیجه گیری
در این تحقیق کره های تولید شده در کارخانه های لبنی شهر نیشابور در کشور ایران از نقطه نظر آلودگی لیستریایی بررسی
گردید .مدل ریاضی دندروگرام و خوشه بندی بعنوان مدلی جهت بررسی آلودگی لیستریایی در این تحقیق استفاده گردید
نتایج آنالیز دندروگرام کره نشان داد که مهمترین آلودگی در بین کره های تولید شده در این شهر آلودگی لیستریا اینوکوآ
میباشد .با توجه به اینکه باکتری لیستریا اینوکوآ غیر پاتوژن است  ،این آلودگی تهدیدی برای سالمت مصرف کننده بشمار
نمیاید .اسیدهای چرب ترانس نقش مهمی در سالمتی انسان ایفا مینمایند نتایج آنالیز اسیدهای چرب کره های تولید شده در
شهر نیشابور با کروماتوگرافی گازی نشان داد که کره های تولید شده در این شهر از لحاظ میزان اسیدهای چرب قابل قبول
هستند و خطری برای سالمت مصرف کننده ایجاد نمی نمایند همچنین فاقد تقلب روغن های گیاهی غیر استاندارد می
باشند  .نتایج آزمون های آماری کره نشان داد که بین شاخص های شیمیایی مانند اسیدیته ،پراکسید ،چربی ،رطوبت ،نقطه
ذوب ،مواد جامد بدون چربی اختالف معنی داری وجود ندارد .مقایسه میانگین ها در بررسی تاثیر آلودگی میکرو بی کلی فرم و
مخمر بر آلودگی لیستریایی نشان داد که آلودگی مخمر میتواند بر آلودگی لیستریایی موثر باشد ،اما کلی فرم بر آلودگی
لیستریایی موثر نیست .با توجه به بیماریزایی بودن با کتری لیستریا مونوسیتوژنز در ایجاد بیماری های نادر و خطرناک مانند
لیستریوزیس ،مننژیت ،انسفالیت ،انواع سپتوم ها شامل سپتمی سمی ،سقط جنین ،خوشبختانه در کره های تولید شده در
کارخانه های لبنی شهر نیشابور این آلودگی مهمترین آلودگی بشمار نمیاید و مصرف کره های تولید شده در این شهر از لحاظ
آلودگی لستریایی قابل اعتماد می باشد .اما همواره رع ایت اصول اولیه بهداشت فردی و بهداشت تجهیزات و وسایل کار در حین
تولید فرآورده کره باید مورد اهتمام و توجه قرار گیرد باتوجه به تحقیقات محققین باکتری لیستریا در اثر پاستوریزاسیون نابود
می گردد و آلودگی پس از فرایند در ایجاد این آلودگی موثر می باشد ،لذا رعایت موازین بهداشتی در حین تولید توصیه می
گردد .
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