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چکيد ه 

بیامری های زئونوز باکرتیایی یکی از مهم ترین معضالت بهداشتی جوامع انسانی به شامر مي روند که در این بین بیامری های منتقله از غذا از 
اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. مواد غذایی با منشا دامی آلوده مانند تخم مرغ می تواند بعنوان یکی از منابع مهم انتقال بيامري ها به انسان 
باشد. لذا هدف از این پژوهش بررسی میزان آلودگی تخم مرغ های شهرستان اردبیل به گونه های باکرتیایی گرم مثبت استافیلوکوکوس آرئوس 
و باسیلوس رسئوس و باکرتیایی گرم منفی پروتئوس مريابليس و انرتوباکرت ائروژنز  بود. بدین منظور، با مراجعه به فروشگاه های خرده فروشی 
تخم مرغ در نقاط مختلف اردبیل تعداد 240 عدد تخم مرغ )80 تخم مرغ محيل، 80 تخم مرغ فله ای و 80 تخم مرغ مارک دار( به صورت تصادفی 
در مدت شش ماه طي سال های 1398 و 1399 جمع آوری گردید و در رشایط اسرتیل به آزمایشگاه منتقل شدند. پوسته و محتویات تخم مرغ ها 
از نظر آلودگی باکرتیایی با روش های استاندارد کشت، رنگ آمیزی گرم، تست های اکسیداز و کاتاالز مورد بررسی قرار گرفت. از 240 منونه 
بررسی شده، در 14 منونه )5/83 %( آلودگی باکرتیایی شناسایی گردید. بیشرتین آلودگی به ترتیب در تخم مرغ محيل )57/14 %(، تخم مرغ 
فله ای)35/72 %( و تخم مرغ مارک دار )7/14 %( مشاهده شد. میزان آلودگی باکرتیایی در پوسته تخم مرغ های محيل، فله ای و مارک دار به 
ترتیب 7/50 %، 5/00 % و 1/25 % بود و در محتویات تخم مرغ های محيل و فله اي به ترتيب 2/50 % و 1/25 % بود. از محتویات تخم مرغ های 
مارک دار هيچ گونه باکرتی جداسازی نشد. در بین منونه های مورد بررسی آلودگی به گونه های پروتئوس و انرتوباکرت وجود نداشت. به هرحال،  
3/33 % منونه ها به گونه های استافیلوکوکوس و 2/50 % منونه  ها به گونه های باسیلوس آلوده بودند. نتایج این بررسی نشان داد که آلودگی به 
گونه های استافیلوکوکوس و باسیلوس در تخم مرغ ها به ویژه تخم مرغ های محيل منطقه اردبیل وجود دارد که در صورت مرصف غیر بهداشتی 

تخم مرغ می تواند منجر به ایجاد بیامری های باکرتیایی در انسان شود.
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مقدمه
تخم مرغ با داشنت 7 گرم پروتئني و 76 کیلوکالری انرژي باالترين جذب 
پروتئيني را در بني مواد غذايي به خود اختصاص داده است. پوسته تخم مرغ 
داراي 10000 منفذ کوچک که در روي آن ماده اي به نام کوتيکول قرار 
دارد. اين منافذ محل مناسبي براي نفوذ ميکروارگانيسم ها به داخل تخم 
مرغ مي باشند که سبب آلودگي و فساد تخم مرغ مي شوند )16(. آلودگی 
باکرتیایی در تخم مرغ از دو طریق عمودی و افقی اتفاق می افتد که در 
و  آلوده می شود  پوسته  تشکیل  از  قبل  تخم مرغ  نوع عمودی محتویات 
امکان  این،  بر  عالوه  پوسته صورت می گیرد.  از طریق  نیز  افقی  انتقال 
 .)9  ،2( دارد  وجود  نیز  تخم مرغ  محتویات  به  پوسته  از  آلودگی  انتقال 
تخم مرغ های آلوده مي توانند بعنوان منابع آلودگی ميکروارگانسيم هايي 
باکرتی های  و  ساملونالها  باسیلوس،  استافیلوکوکوس،  کمپیلوباکرت،  نظري 

خانواده آنرتوباکرتیاسه و ....باشند )4، 7، 12، 14(. 
در مطالعه ای که در سال 2006 بر روی 114 عدد تخم مرغ جمع آوری شده 
از نقاط مختلف شیراز صورت گرفت، مشاهده شد که 17/43 % منونه ها 

آلوده به استافیلوکوک بودند )11(. در بررسی های انجام شده روی 100 
عدد تخم مرغ منونه برداری شده از فروشگاه های شهرکرد طی سال 2011 
انجام گرفت، مشخص گردید که هیچ کدام آلوده به ساملونال، لیسرتیا و 
تخم مرغ های  عدد   200 تعداد   ،2018 سال  در   .)5( نبودند  کمپیلوباکرت 
داکا  شهر  مختلف  نقاط  در  فروشی  خرده  فروشگاه های  از  شده  تهیه 
بنگالدش بررسی گردید که 24/29 % و 3/93 % منونه ها به ترتیب آلوده به 

استافیلوکوک و باسیلوس گزارش شد )6(.
مواد غذایی با منشا دامی مانند انواع گوشت و تخم مرغ مهم ترین منبع 
برای انتقال بیامری های مشرتک باکرتتایی در انسان محسوب می شوند )2، 
8، 16(. از آنجایی که تاکنون مطالعاتی کامل در خصوص میزان آلودگی 
تخم مرغ های منطقه اردبیل به گونه های باکرتیایی گرم مثبت و گرم منفی 
انجام نشده است. لذا انجام چنین تحقیقی جهت توجه به نکات بهداشتی 
در خصوص نگهداری و مرصف تخم مرغ رضوری به نظر می رسد. بنابراین، 
به  اردبیل  در  تخم مرغ ها  آلودگی  میزان  بررسی  مطالعه  این  از  هدف 
گونه های باکرتیایی گرم مثبت استافیلوکوکوس آرئوس و باسیلوس رسئوس 
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Bacterial zoonotic diseases are one of the most important health problems in human societies which in this category, 
food-borne diseases are special importance. Contaminated Foods with animal origin such as eggs can one of the most 
important sources of disease transmission to human. Therefore, the purpose of this study was to investigate the contami-
nation of eggs with gram-positive bacterial species of Bacillus cereus and Staphylococcus aureus and gram-negative of 
Proteus mirabilis and Enterobacter aerogenes in Ardabil city. A total of 240 eggs (80 native eggs, 80 bulk eggs and 80 
labeled industrial eggs) were collected randomly from retail stores in different parts of Ardabil a period of six months 
during 2019 and 2020 and transferred to the laboratory under sterile conditions. Shell and contents of the eggs were ex-
amined for bacterial contamination by standard culture methods, Gram Staining and Oxidase and Catalase tests. Out of 
240 samples examined, 14 samples (5.83% ) bacterial contamination were identified. The highest contamination was ob-
served in native eggs (57.14%), bulk eggs (35.72%) and labeled eggs (7.14%), respectively. Bacterial contamination in 
the shell of native, bulk and labeled eggs were 7.50%, 5.00% and 1.25%, respectively, and in the contents of native and 
bulk eggs were 2.50% and 1.50%, respectively. No bacteria were isolated from the contents of labeled eggs. There was 
no contamination by Proteus spp and Enterobacter spp among the samples examined, however, 33.3% of the samples 
were contaminated by Staphylococcus spp and 2.50% of the samples by Bacillus spp. The results of this study indicate 
the presence of contamination of Staphylococcus spp and Bacillus spp in eggs especially native eggs in Ardabil region 
which can lead to bacterial zoonotic diseases in human if eggs are consumed unhygienically.
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و باکرتیایی گرم منفی پروتئوس مريابليس و انرتوباکرت آئروژنز بود.

مواد و روش ها
در این مطالعه با مراجعه به فروشگاه های خرده فروشی تخم مرغ در نقاط 
مختلف شهرستان اردبیل به طور تصادفی تعداد 240 عدد تخم مرغ محيل، 
مرغ  تخم  و  بسته بندي(  بدون  و  معمويل  شانه هاي  )در  فله ای  تخم مرغ 
مارک دار )بسته بندي شده( در مدت شش ماه طی سال های 1398 و 1399 
نظر  از تخم مرغ های مورد  گروه  از هر  ترتیب  بدین  گردید.  جمع آوری 
به تعداد 80 عدد به صورت جداگانه تحت رشایط اسرتیل منونه برداری 
انجام گرفت و در کوتاه ترین زمان ممکن به آزمایشگاه منتقل شدند.سپس 
آلودگی  نظر  از  جداگانه  طور  به  تخم مرغ ها  داخلی  محتویات  و  پوسته 
به گونه های باکرتیایی گرم مثبت و گرک منفی با آزمایش های میکروبی 

مورد بررسی قرار گرفتند.   
سطح  روی  اسرتیل  سواب  ابتدا  تخم مرغ ها  پوسته  از  منونه  تهیه  برای 
پوسته تخم مرغ ها کشیده شد و در ml 1 آب مقطر شستشوی داده شدند. 
سپس به ml 9 محیط غنی کننده سلنيتFت )Hi media, India) اضافه و به 
مدت 24 ساعت در دمای 37 درجه سانتی گراد انکوبه شدند. الزم به ذکر 
است که این مراحل برای تخم مرغ های محيل، فله ای و مارک دار به طور 
مورد  تخم مرغ های  داخلی  محتویات  از  منونه  تهیه  شد.  انجام  جداگانه 
بررسی نیز به رشح زیر انجام گرفت که هر تخم مرغ به طور جداگانه در 
داخل ظروف اسرتیل حاوی الکل 70 % به مدت  15 دقیقه غوطه ور شدند. 
پس از خشک شدن آنها به روش اسرتیل پوسته آهکی تخم مرغ ها شکسته 
و در ظروف اسرتیل زرده و سفیده آنها مخلوط و همگن گردیدند. سپس 

 F سلنيت  کننده  غنی  محیط   9  ml به  شده  همگن  محتویات  از   1  ml
انکوبه شدند. در  به مدت 24 ساعت در 37 درجه سانتی گراد  اضافه و 
ادامه منونه های پوسته و محتویات غنی شده تخم مرغ ها به طور جداگانه 
 (Hi media, India) آگار  مکانکی  شامل  انتخابی  جامد  محيط  روی  بر 
در  انکوباسیون  ساعت   24 مدت  از   پس  و  شدند  داده  و کشت  منتقل 
37 درجه سانتی گراد كلني ها برريس قرار گرفتند )2(. بعد از امتام مرحله 
یک  آئروژنز  انرتوباکرت  و  مريابليس  پرتئوس  تشخيص  براي  خالص سازی، 
کلونی از کشت خالص بر روی محیط مک کانکي آگار کشت داده شدند و 
از نظر رشد باکرتي و تشکيل کلوين برريس شدند. در مرحله بعد به وسيله 
تست هاي مورفولوژي و رنگ کلوين، رنگ آميزي گرم، تست هاي اکسيداز 

و کاتاالز، DNase، حرکت و.... مورد شناسايي قرار گرفتند )6، 11(.
در رابطه با روش کشت باکرتی های باسيلوس رسئوس و استافيلوکوکوس 
اورئوس به این صورت عمل شد که، به منظور جداسازی باسيلوس رسئوس  
gr 25 از هر منونه پوسته و محتویات تخم مرغ های محيل، فله ای و مارک دار 
قرارداده شد و  نرمال سالین   225 ml به طور جداگانه در  بررسی شده 
سپس در مخلوط کن حل و پس از چند بار شیک کردن منونه ها در دمای 
35 درجه سانتی گراد به مدت 24 ساعت انکوبه شدند. از سوسپانسيون 
تهیه شده ml 1 در لولههاي حاوي محیط BHI مایع )محیط غنی کننده( 
منتقل و در دمای 32 درجه سانتی گراد گرم خانه گذاري گردید. بعد از 24 
ساعت گرم خانه گذاري در محیط BHI، یک لوپ از محیط حاوي باکرتي 
برداشته و به محيط بالد آگار منتقل و کشت داده شدند که شکل و رنگ 
کلنی ها پس از 24 ساعت گرم خانه گذاري در دمای 37 درجه سانتی گراد، 
بر روي محیط کشتبالد  آگار برريس گردید. پس از اين مرحله کلوين هايي 

 جدول 1- فراوانی آلودگی پوسته تخم مرغ های مورد آزمایش با گونه های باکرتیایی گرم مثبت و گرم منفی. 

جدول 2- فراوانی آلودگی محتویات تخم مرغ های مورد آزمایش با گونه های باکرتیایی گرم مثبت و گرم منفی.

درصد آلودگيتعداد موارد مثبت تعداد منونه های مورد آزمایشنوع منونه ردیف

8067/50تخم مرغ  محيل1

8045/00تخم مرغ فله ای2

8011/25تخم مرغ مارک دار     3

240114/58مجموع4

درصد آلودگيتعداد موارد مثبت تعداد منونه های مورد آزمایشنوع منونه ردیف

8022/50تخم مرغ  محيل1

8011/25تخم مرغ فله ای2

8000تخم مرغ  مارک دار     3

24031/25مجموع4
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کشت   Egg Yolk Agar محيط  در  بوده  باسيلوس  مشخصات  داراي  که 
داراي هالهي   کلنیهاي صورتی  انکوباسيون  از مدت  بعد  و  داده شدند 
لسیتیناز (Lecithinase) به محیط نوترینت آگار منتقل و رنگ آمیزي گرم 
 ،MRVP ،و اسپور و آزمایشات بیوشیمیاییاز قبيل  تست کاتاالز، تحرك
 ،C لیستیناز  تست   ،10UI سیلین  پنی  به  تست حساسیت  نیرتات،  احیاء 
مشخصات  داراي  که  کلوين هايي   .)6( گردید  انجام  آلفا  و  بتا  همولیز 
داده شدند.  Baird Parker کشت  در محيط  بودند هم  استافيلوکوکوس 
جهـــت تأييـــد تشخيص اســتافيلوكوكوس اورئــوس تســتهــاي گــرم، 
كاتــاالز، كوآگوالز، تخمري مـانيتول و آزمـون وگس پروسکائر (Vp) بــر 

روي پرگنــههــاي باکرتيايي به دست آمده صورت گرفت )10(.

نتایج
 240 تعداد  از  است.  شده  آورده   4 تا   1 جداول  در  مطالعه  این  نتایج 
باکرتیایی  آلودگی  نظر  از   )%  5/83( منونه   14 بررسی،  مورد  تخم مرغ 
مثبت تشخیص داده شدند. بطوری که 11 منونه با 4/58 % آلودگی پوسته 
داشتند و سه منونه با 1/25 %  آلودگی محتویات داخلی را نشان دادند 
)جداول 1 و 2(. بیشرتین شیوع آلودگی مربوط به گروه تخم مرغ محيل 
)57/14 %( و بدنبال آن تخم مرغ فله ای )35/72 %( و تخم مرغ مارک دار 
محيل،  تخم مرغ های  پوسته  در  باکرتیایی  آلودگی  میزان  بود.   )%  7/14(
فله ای و مارک دار به ترتیب 7/50 %، 5/00 % و 1/25 % بود )جدول 1( 
و در محتویات تخم مرغ های محيل و فله اي به ترتيب 2/50 % و 1/25 % 
مشاهده گرديد. در حالی که از محتویات تخم مرغ های مارک دار هيچ گونه 

باکرتی جداسازی نشد )جدول 2(. 

در تخم مرغ های مورد بررسی گونه های پروتئوس و انرتوباکرت جداسازی 
با  استافیلوکوکوس  گونه های  به  آلودگی  نظر  از  حالی که  در  نشدند، 
فراوانی 3/33 % و گونه های باسیلوس با فراوانی 2/50 % مثبت تشخیص 
بعنوان  جدایه  دو  استافیلوکوکوس،  جدایه  هشت  از  که  شدند  داده 
استافیلوکوکوس اورئوس بود و از 6 گونه باسیلوس جدا شده هیچکدام 
با  آلودگی  شیوع  بیشرتین  نداشتند.  تعلق  رسئوس  باسیلوس  گونه  به 
باکرتی های استافیلوکوکوس به ترتیب در تخم مرغ محيل )50 %(، تخم مرغ 
فله ای )37/5 %( و تخم مرغ مارک دار )12/5 %( مشاهده شد و بیشرتین 
و   )%  66/67( محيل  تخم مرغ  به  مربوط  باسیلوس  گونه های  با  آلودگی 
گونه های  با  آلودگی  میزان  بود.   )% ای)33/33  فله  تخم مرغ  آن  از  پس 
به  مارک دار  و  فله ای  محيل،  تخم مرغ های  پوسته  در  استافیلوکوکوس 
های  مرغ  تخم  محتویات  در  و  بود   %  1/25 و   %  2/50  ،%  3/75 ترتیب 
محيل، فله ای و مارک دار به ترتيب  1/25 %، 1/25 % و 0 % مشاهده گردید 
)جدول 3 و 4(. دو جدایهاستافیلوکوکوس اورئوس از پوسته و محتویات 
تخم مرغ های محيل جداسازی شدند. پوسته تخم مرغ های محيل با 3/75 % 
و تخم مرغ های فله ای با 2/50 % و همچنین محتویات تخم مرغ های محيل 
با 1/25 % آلوده به باکرتی های باسیلوس بودند، در حالی که از محتویات 
تخم مرغ های فله ای و مارک دار گونه های باسیلوس جداسازی نشد )جدول 

3 و 4(.

بحث
جوامع  عفونی  بیامری های  مهم ترین  جزو  باکرتیایی  زئونوز  بیامری های 
انسانی هستند که در بین آنها بیامری های منتقله از غذا از نظر بهداشت 

     جدول 3- فراوانی آلودگی با گونه های استافیلوکوکوس، باسیلوس، پروتئوس و انرتوباکرت در پوسته تخم مرغ های مورد آزمایش.

                جدول 4- فراوانی آلودگی با گونه های استافیلوکوکوس، باسیلوس، پروتئوس و انرتوباکرت در محتویات تخم مرغ های مورد آزمایش.

تخم مرغ  مارک دار     تخم مرغ فله ایتخم مرغ  محيلنوع باکرتی ردیف

3/752/501/25استافیلوکوکوس1

3/752/500باسیلوس2

000پروتئوس3

000انرتوباکرت4

تخم مرغ  مارک دار     تخم مرغ فله ایتخم مرغ  محيلنوع باکرتی ردیف

1/251/250استافیلوکوکوس1

1/2500باسیلوس2

000پروتئوس3

000انرتوباکرت4
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عمومی از اهمیت ویژه برخوردار می باشند )12، 16(. در بین مواد غذایی 
با منشا دامی تخم مرغ بدلیل تنوع مرصفی در تولیدات غذایی می تواند 
 ،2( انسان   گردد  در  آلودگی سبب مسمومیت های غذایی  بعنوان منشا 
مختلف  آلودگی های  وجود  پژوهشگران  مطالعات  در  به طوری که   .)9
گزارش  مختلف  مناطق  در  صنعتی  و  بومی  تخم مرغ های  در  باکرتیایی 
آلوده  تخم مرغ  طریق  از  اغلب  باکرتیایی  عفونی  عوامل  که  است  شده 
کنرتل  و  شناسایی  بنابراین   .)16  ،15  ،13  ،11( می شود  منتقل  انسان  به 
رغم  به  و  دارد  فراوانی  اهمیت  تخم مرغ  از  منتقله  بیامزی رایی  عوامل 
انجام شده هنوز به  عنوان یک مشکل بهداشتی حتی در  اقدامات  همه 

جوامع پیرشفته محسوب می شود.
در سال 1990 تعداد 500 عدد تخم مرغ از فروشگاه هاي شرياز جمع آوري 
و  اسرتپتوکوک  باکرتهای  به  آلوده  منونه ها    %  2/0 و     %  2/8 که  شد 
 114 تعداد   2006 سال  در  ديگر  مطالعه  در   .)12( بودند  استافيلوکوک 
از لحاظ  از طیور صنعتی در منطقه شیراز تهیه گردید و  عدد تخم مرغ 
آلودگي به باکرتهای گرم مثبت و گرم منفی مورد بررسی قرار گرفت که 
28/94 %  منونه ها آلوده تشخیص داده شدند، میزان آلودگی به گونه های 
ترتیب  به  پروتئوس  و  انرتوباکرت  استافیلوکوک،  باسیلوس،  اسرتپتوکوک، 
گردید  گزارش   %  2/17 و    %  10/87  ،  %  17/43  ،  %  19/56   ،%  21/47
با برريس صورت گرفته در سال 2011 روي پوسته 120 تخم مرغ   .)11(
و  استافیلوکوک  باسیلوس،  باکرتي هاي  ميزان شيوع  تربيز  منطقه  صنعتي 
پروتئوس به ترتيب 80/00 %،  34/15 % و 5/83 %  نشان داده شد )9(. 
عدد   100 تعداد  از   2011 سال  شهرکرد طي  در  شده  انجام  مطالعه  در 
تخم مرغ در فروشگاه های کوچک و بزرگ منونه برداری شد و مشاهده 
گردید که 24 % آنها آلودگي باکرتیایی داشتند، بیشرتین میزان شیوع با 19 
% مربوط به ارشیشیاکلی و پس از آن با 4 % گونه های پروتئوس و با 1 % 
کلبسیال  قرار داشت و هیچ یک از منونه ها آلوده به ساملونال، لیسرتیا و 
کمپیلوباکرت نبودند )4(. در سال 2011 تعداد 60 عدد تخم مرغ بوقلمون 
از فروشگاه های اصفهان تهيه شد که از 7 تخم مرغ باکرتي ارشیشیاکلی 
جداسازي گرديد، در منونه هاي آلوده مشاهده شد که 24/2 % پوسته و 
4/5 % محتويات آلودگي دارند )5(.  در  يک مطالعه در سال 2015 تعداد 
100 عدد تخم مرغ فله اي بطور تصاديف از فروشگاه هاي قم جمع آوري شد 
اورئوس  بهاستافیلوکوکوس  آلوده  آنها  و 2 % محتويات  پوسته   % که 22 
تشخيص داده شدند )14(. در سال 2015 تعداد 240 تخم مرغ از هشت 
که  گرفت  قرار  مطالعه  مورد  و  تهیه  پاکستان  فیصل آباد  مختلف  شهر 
آلودگی  میزان  و  بودند  مختلف  باکرتی های  به  آلوده  منونه ها   %  84/16
به استافیلوکوکوس آرئوس، ارشیشیاکلی و باسیلوس به ترتيب 22/08 %، 
17/97 %  و 2/50 % گزارش شد )13(. در سال 2015 تعداد 160 تخم مرغ 
 %  37 و   %  68 که  شد  برريس  نيجريه  سوکوتو  شهر  در  فروشگاه   16 از 
پوسته تخم مرغ ها به ترتيب آلوده به استافیلوکوکوس اورئوس و باسیلوس 
تخم مرغ های  از  منونه   200  ،2017 سال  در   .)15( شد  گزارش  رسئوس 
که  گردید  جمع آوری  تربیز  منطقه  فروشگاه های  تخم مرغ های  و  محيل 
از تخم مرغ های محيل باکرتی های ارشیشیاکلی )58 %(، کلبسیال )30 %( و  
پروتئوس ) 1%( و از تخم مرغ های فروشگاه ها باکرتی های ارشیشیاکلی )63 
%(، کلبسیال )21 %( و انرتوباکرت ) 1%( جدا سازی شد )3(. در  مطالعه ديگر 
فروشگاه های  از  تصاديف  بطور  تخم مرغ  عدد   132 تعداد   2017 سال  در 

باکرتی جدا  تعداد 38 منونه  این  از  تهیه شد که  شهر جایپور هندوستان 
گردید و در تخم مرغ های آلوده 24/2 % آلودگی در سطح پوسته و 4/50 
پروتئوس،  ارشیشیاکلی،  شیگال،  گونه های  داشت،  وجود  محتويات  در   %
انرتوباکرت و سیرتوباکرت در تخم مرغ های برريس شده آلودگی مشاهده شد 
تخم مرغ  عدد  روی 100  اردن  در  در سال 2018  که  مطالعه ای  در   .)7(
میزان  شد،  انجام  فروشی  تخم مرغ  فروشگاه های  از  شده  جمع آوری 
استافیلوکوک  باسیلوس،  پروتئوس،  باکرتهای  گونه های  به  آلودگی  شیوع 
و ساملونال به ترتیب 14 %، 13 %، 10 % و 9 % بود )10(. در بنگالدش در 
منونه   100 و  پوسته  منونه   100( منونه   200 روی  که  بررسی  سال 2018 
محتویات( از تخم مرغ های تهیه شده از فروشگاه های خرده فروشی در 
نقاط مختلف شهر داکا صورت گرفت، میزان آلودگی باکرتیایی 74 % )100 
 288 که  گردید  گزارش  تخم مرغ(  محتویات  درصد   48 و  پوسته  درصد 
از محتویات  و 92 جدایه   )%  67/14( پوسته  از  باکرتی شامل 188جدایه 
با  ارتباط  در  آلودگی  بیشرتین  و  شد  جداسازی  تخم مرغ ها   )%  32/86(
با 24/29 %  از آن استافیلوکوک  با فراوانی 34/64 % و پس  ارشیشیاکلی 
و سودوموناس با 6/43 % و باسیلوس با 3/93 % در رتبه های بعدی قرار 
داشتند )6(. در مطالعه دیگر سال 2018، تعداد 200 عدد تخم مرغ تهیه 
ترکیه  نیغده  و  کایرسی  شهرهای  فروشگاه های  و  بومی  طیور  از  شده 
بررسی شدند که ميزان آلودگي به ساملونال و ارشیشیاکلی به ترتیب 1 % 
و 6 %  گزارش گردید و در منونه های مورد بررسی هیچ گونه آلودگی به 
کمپیلوباکرت و استافیلوکوکوس اورئوس مشاهده نشد )8(.  در مطالعه ای 
که در سال 2020 روی تخم مرغ های جمع آوری شده از فروشگاه های شهر 
به ارشیشیاکلی گزارش گردید که  آلوده  آنها  انجام شد 2 درصد  اردبیل 

1/2 درصد مربوط به پوسته و 0/8 درصد مربوط به محتويات بود )1(.
به  پوسته تخم مرغ ها  باکرتيايي در  آلودگي  ميزان  نيز  در مطالعه حارض 
مراتب بيشرت از محتویات داخيل آن مشاهده شد، همچنني ميزان آلودگي 
در پوسته و محتویات تخم مرغ هاي محيل بيشرت از تخم مرغ هاي صنعتي 
پوسته  آلودگی  دارد.  همخواين  گزارشات  ساير  نتايج  با  يافته  اين  بود. 
ممکن است در اثر متاس مستقیم با مدفوع مرغ آلوده در حال تخم گذاری 
و یا متاس با سایر تخم مرغ های آلوده پس از جمع آوری، انتقال به جعبه 
تخم مرغ هنگام بسته بندی و ذخیره سازی و یا در حین حمل و نقل رخ 
از طریق  تخم مرغ مستقیام می تواند  آلودگی محتویات  اما   ،)12  ( دهد 
تخمدان اتفاق بیفتد و هرچند که به طور غیر مستقیم پوسته آلوده در 
حین شکسته شدن تخم مرغ می تواند آلودگی را به داخل تخم مرغ منتقل 
کند )2(. آلودگی بیشرت تخم مرغ های محيل نسبت به تخم مرغ های صنعتی 
می تواند ناشی از  متاس بیشرت با فضوالت مرغان آلوده و بسرت آلوده و 
نگهداری  و  بهداشتی در مرحله جمع آوری  اصول  همچنین عدم رعایت 

تخم مرغ ها باشد )16(.
 در اين مطالعه ميزان شيوع آلودگي با گونه هاي استافیلوکوک و باسیلوس 
به ترتيب  3/33 % و 2/50 % بود که اين ميزان آلودگي ها از نتايج برخي 
 ،8( قبيل  گزارش هاي  برخي  از  و  کمرت   )15  ،14  ،13  ،11  ،9( مطالعات 
12( بيشرت است. طبق نتايج مطالعات مختلف اختالف در میزان آلودگی 
اثر رشایط مختلف جغرافیایی، وضعیت بهداشتی  باکرتيايي می تواند در 
صنعتی(،  و  )محلی  تخم مرغ  نوع  تخم مرغ،  فروش  و  نگهداری  مراکز 
تغییرات فصلی، نحوه منونه گیری و تکنیک های آزمایشگاهی متغري باشد.
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و  پروتئوس  باکرتی های  به  آلوده  منونه ها  از  يک  هيچ   مطالعه  اين  در 
جدي  بهداشتي  خطر  پاتوژن ها  اين  گفت  مي توان  و  نبودند  انرتوباکرت 
باکرتي هاي  به  آلودگي  اما  منی شوند،  محسوب  اردبیل  منطقه  براي 
تخم مرغ های  محتویات  و  پوسته  در  ويژه  به  باسیلوس  و  استافیلوکوک 
دست ها  قبیل شسنت  از  بهداشتی  نکات  بايستي  که  داشت  وجود  محيل 
پس از متاس با طیور، عدم مرصف تخم مرغ های با پوسته شکسته و کثيف، 
از مرصف تخم مرغ های خام و پخت کافی و مناسب تخم مرغ ها  پرهیز 
اينکه در  با توجه به  قبل از مرصف و غريه..  بطور دقيق رعايت شود. 
اين برريس آلودگي به گونه هاي استافیلوکوک و باسیلوس مشاهده شد و 
از طريق مواد غذايي محتمل است،  اين عوامل بيامري را  انتقال  احتامل 
لذا پيشنهاد مي شود در آينده مطالعات جامع تري در خصوص بیامری های 

منتقله از غذا صورت گريد. 

تشکر و قدردانی
نویسنده مقاله از آقای دکرت سیامک قضایی به خاطر همکاری در انجام 

آزمایشات میکروبی این تحقیق کامل تشکر و قدردانی را دارد.
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