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در مواد غذایی با  کلیاشرشیافرم و اي آلودگی به کلیبررسی مقایسه
  ها با روش مرجع مختلف و ارزیابی آنهاي کروموژناستفاده از محیط

  
  3ی بروجني پورمهدي، مهد2 آرا فضلی، عل1یال سهرابیل

 
 اهواز دچمرانی شهدانشگاه ،یدامپزشک دانشکده ،ییارشد بهداشت مواد غذا یکارشناس آموخته دانش - 1

 اهواز چمران دیشه دانشگاه ،یدامپزشک دانشکده ،ییغذا مواد بهداشت ،گروهییغذا مواد بهداشت یتخصص دکتراي ستاد، ا- 2

  اهواز چمران دیدانشگاه شه ،یدامپزشک دانشکده ،یی، گروه بهداشت مواد غذايولوژیدمیاپ یتخصص دکتراي ار،ی دانش- 3
 

  )27/11/98: رشیپذ خیتار  98/ 27/02: افتیدر خیتار(
  

  
  دهیچک
ها و معایبی نسبت تیاند که هرکدام داراي مزشده مختلف ابداع یی در مواد غذااشرشیاکلیها و فرمراي شناسایی وجود آلودگی به کلیهاي مختلفی بروش

ایب ن معیتراز بزرگ باشد که به عنوان روش مرجع در ایران مورد تایید میVRBAط یت با استفاده از محیروش  پورپلان ین میدر ا. باشندبه یکدیگر می
 یید انبوه مواد غذایل تولیامروزه به دل. نیاز به وقت زیاد، حجم عملیات باالي آزمایشگاهی، مراحل متعدد و طوالنی بودن زمان حصول نتایج استآن

ط یشد، استفاده از محبای مسئول می مراکز نظارتياجات ضروری از احتییت مواد غذایفی کنترل کيت باال برایتر با حساسعی سريهااز به روشیگوناگون، ن
 طی نتایج حاصل از به کارگیري سه محياسهیلذا با توجه به این موضوع، ارزیابی مقا. ع استیص سری مناسب تشخيها از روشیکیز ی کروموژن نيها

ها و فرم کلی بهی آلودگیابیارزیی نمونه ماده غذا100 يق حاضر بر روی تحقیط.  مد نظر قرار گرفتییک و مرجع در کنترل کیفیت مواد غذایکروموژن
 مرجع، يهانمونه با استفاده از روش80 و85، 79، 86بیج حاصله به ترتیبراساس نتا. ط کروموژن صورت گرفتیبه روش مرجع و سه محاشرشیاکلی 

Coliform Agar ES ،ChromAgar ECC و Rapid E.coli 2/ Agarفاده از چهار روش با استن ی همچن.ص داده شدندیفرم تشخی آلوده به کل
فرم وجود یص کلین چهار روش درتشخی بیآزمون کوکران نشان داد که تفاوت.  گزارش شد80 و 84، 80، 66ب  یبه ترت یا کلیاشرش به یمذکور، آلودگ

ش مرجع اختالف با رو کی کروموژنيها که روشي به طورنداشته، یکسانی عملکرد یاکلیاشرشص یمذکور در تشخ اما چهار روش.)<05/0p(ندارد
 مطالعه يز آماریبا توجه به آنال). p<05/0( وجود ندارد یکلایاشرشص یک در تشخی کروموژنيهان روشی بیچ اختالفی هی، ول)>001/0p( دارند يمعنادار

 ي مذکور برايط هایتفاده از محفرم استفاده نمود اما اسی کلیی شناساي روش مرجع برايک مورد اشاره به جایروش کروموژنتوان از سه یصورت گرفته م
 .گرددیه نمیتوص یاکلی اشرشییشناسا

 
  ک، روش مرجعی، کروموژنیکلایاشرشها، فرمیکل :د واژگانیکل
  
  

                                                             
 اتیمسئول مکات: a.fazlara@scu.ac.ir 
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 ...یکلاشرشیافرم و اي آلودگی به کلیبررسی مقایسهو همکاران                                                                   یرابهس الیل

  مقدمه- 1
اسه، از ی خانواده انتروباکتري از اعضایکی به عنوان یکلایاشرش

ن یباشند، ای مياری اختي هوازی بی گرم منفيهالیگروه باس
ر  دیمارستانی بيهاکننده عفونت جادی از عوامل مهم ايباکتر

 عنوان به یکلایاشرش .]1[رودی به شمار مژهی ويهابخش مراقبت
 بودن مؤثر ی کنترليهاشیآزما انجام جهت یکنترل سمیارگان

 به و شودیم استفاده کننده یضدعفون مواد و یکروبیمضد عوامل
 مواد یمدفوع یآلودگ نییتع کاتور جهتیسم اندیگانار عنوان

 عنوان به را یمهم نقش و باشدیم مطرح طیمح و آب ،ییغذا
 لیتشک خونگرم واناتیح و انسان ي روده یکروبیم فلور

  .]2[دهدیم
د و گاز از الکتوز اساس ید اسیها تولفرمی کلیی شناسايبرا
ل یاستاندارد را تشک مرجع يهاها از جمله روش از روشياریبس
ژه ی به وی مدفوعيهافرمی از کلی بعضیدهد، اما گاهیم

گاز 1دروژنازیهم فرمنتیل از دست دادن آنزیدلبه یکلایاشرش
 يدی جدیمیف آنزین امر موجب تعاریکنند و همید نمیتول

 يد- بتايهامیوجود آنزتوان بهید که از آن جمله میگرد
 94-96از در  دی گلوکورونيد-ها وبتافرمیداز در کلیاالکتوزگ

ت یص فعالیتشخ. ]3[ اشاره نمود یکلایاشرش يهاهیدرصد از سو
 ی به خوبیاکلیاشرشص و شمارش ی تشخي براداز یبتاگلوکورون

 ی کشت انتخابيهاطی در محیژگین ویاز ا. شناخته شده است
د یک جدی کروموژنيهاطیه محین در تهیها و همچنسمین ارگانیا

 صیتشخ يهاروش از یکیکروموژن يطهای مح.شودیاستفاده م
 ییغذا مواد و آب در زایماریب يسمهایکروارگانیم عیسر نسبتا

  بکار رفتهينهایزم ةماد. ]4[اندگرفته قرار استفاده مورد که هستند
 یاختصاص يهامیآنز يکروموژن برا يهاطیدر مح

 شده دیتول رنگ يمبنا بر و  نظر گرفته شدهها درسمیکروارگانیم
 در. ]5[نمود ییشناسا را سمیکروارگانینوع م توانیم یراحت به

 ای یکروبیم يم هایآنز با واکنش از مواد پس از ياریبس واقع
 از و کنندیدمیتول فلورسنت ای یرنگ آنها محصوالت اجزاء گرید
 مورد يراهاسوبست. شودیم استفاده ییشناسا يت برایخاص نیا

 و فنل مشتقات از عمدتاً کی کروموژن يط های محيبرا استفاده
مشتقات  از فلورسنت يط هایمح يسوبستراها از ياریندولو بسیا

                                                             
1. Forment hydrogenase 

 .]6[هستند نیکومار

ها از مواد کروموژن مین آنزیت ایزان فعالی ميریگ اندازهيبرا
          مثال با استفاده از ماده کروموژنيبرا. ده استیاستفاده گرد

م یت آنزیتوان فعالید میگلوکورونيدبتاندولیا-3کلرو-4برومو-5
اندازه  یاکلیاشرش مختلف يهاهیداز را در سویگلوکورونيد- بتا

-بتاندولیا-3کلرو-6برومو- 5ن ماده کروموژن یهمچن. گرفت
داز یگاالکتوزيد-م بتاین وجود آنزیی تعيد برایرانوزیگاالکتوپيد

د یف جدین تعاریبراساس ا. رارگرفته استمورد استفاده ق
 یی جستجو و شناساي گوناگون برای کشت تجارتيهاطیمح
 کروموژن يانهیبا استفاده از مواد زم یکلایاشرش ژهیو بهها فرمیکل

ها را سمیکروارگانیده است که امکان کشف همزمان میابداع گرد
 ی سنتيهاروش در .]8 و 7 [دینمای فراهم مییغذادر آب و مواد

 ی مدفوعیآلودگ که شاخصیاکلیاشرشها و فرمیکل صیتشخ
استفاده از  .شودیم صرف يادیز هستند، زمان ییغذا آب و مواد

ص ی مناسب تشخيها از روشیکیز ی کروموژن نيط هایمح
شرفته جهان به ی پير در کشورهایان اخیع است که در سالیسر
 لذا با توجه به این .ستده این گردیگزی جای سنتيها روشيجا

هاي گیري محیطاي نتایج حاصل از به کارموضوع ارزیابی مقایسه
از نظر وجود آلودگی )  محیط کروموژن3(ک ی کروموژن  مختلف
ها با  و میزان تطابق نتایج حاصله از آناشرشیاکلیفرم و به کلی

  . مدنظر قرار گرفتییغذاروش مرجع در کنترل کیفیت مواد
  

  هاد و روش موا- 2
 یسک باال از نظر آلودگی ریی نمونه غذا100 تعداد ین بررسیدر ا

 مانند گوشت چرخ کرده، برگر دست یکلای اشرشفرم ویبه کل
، فالوده، فالفل و ی سنتیر، بستنیربرنج، سرشیرخام، شیساز، ش

ن مواد در شمال، جنوب، یسمبوسه از مناطق مختلف عرضه ا
 ينمونه ها.  شدنديز جمع آورشرقف غرب و مرکز شهر اهوا

ز یگر استان خوزستان نی ديرخام عالوه بر شهر اهواز از شهرهایش
شگاه گروه یل و سرما به آزمایط استریها در شرانمونه. ه شدندیته

 با يسازدند و مراحل رقتی منتقل گردییغذا بهداشت مواد
  .ل و در کنار شعله انجام گرفتیل استریوسا
   مرجعروش  کشت به- 2-1

               ران به شمارهی این روش بر اساس استاندارد ملیدر ا
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  VRBAطی محي بر رویی غذايها در ابتدا از نمونه9263
)Merck -24ه کشت و به مدت یت دوالیبه روش پورپل)  آلمان 

 شده و يگذارگراد گرمخانهی درجه سانت37 يساعت در دما
فرم یکل(فرم یه کل رشد کرده مشکوك بيهایسپس از کلون

متر که یلی م2 تا 5/0 با قطر یبه رنگ ارغوان) یا احتمالی یفرض
د یمنظور تائ هستند، بهي هاله امالح صفراوي دارايدر موارد

 سبز درخشان - صفرا -ط کشت آبگوشت الکتوز یفرم، به محیکل
)Merck -24ح نموده به مدت ی لوله دورهام تلقيحاو ) آلمان 

. گرددی ميگراد گرمخانه گذاری درجه سانت37 يساعت در دما
د یانگر تائی گاز مثبت سبز درخشان که بيهادر مرحله بعد از لوله

             ط کشت آبگوشت یباشد مجدداً به محیفرم میوجود کل
ط یز محی لوله دورهام و ني سبز درخشان حاو- صفرا - الکتوز 

 و 44 يب در دماهای ترتح و بهیتلق)  آلمان-  Merck(آب پپتونه 
. شودی ساعت قرار داده م24گراد به مدت ی درجه سانت37

ط کشت ی محي حاويهان مرحله لولهیان ایچنانچه پس از پا
 سبز درخشان، کدر شده، در لوله - صفرا -آبگوشت الکتوز 

د گشته و چنانچه با ی تائیفرم مدفوعی، کل دورهام گاز جمع گردد
جاد یط آب پپتونه، حلقه قرمزرنگ ایبه محافزودن معرف کواکس 

  .]9[باشدی میکلایاشرشنیقیبهبیل بر احتمال قریشود دل
 یی  نسبت به شناساIMViCدر ادامه با استفاده از آزمون  

 جهت IMViCآزمایش  .دیگرد اقدام یکلایاشرشتر موارد قیدق
که باکتري یکاررفته و در صورت  بهانتروباکتر از کلیاشرشیاتفریق 

رد مثبت بوده و ازنظر  ازنظر اندول و متیلیمورد بررس
نوع کلیاشرشیا پروسکوئر و سیترات منفی باشد، وجودوگس

رد مثبت، لیکه واکنش متیگشت، همچنین درصورتمحرز می1یک
پروسکوئر و سیترات هر سه منفی باشند، دلیل ولی اندول و وگس
 نوع يهاسویه( غیرتیپیک یکل اشرشیابر وجود نوعی

ها از نوع اندول کلی درصد اشرشیا15ه  کاست) کلیاشرشیا2دو
  ].10[منفی هستند

  کی کروموژنيهاطی کشت در مح- 2-2
  طین مطالعه شامل محی کشت استفاده شده در ايهاطیمح

Chromocult Coliform Agar ES )Merck -آلمان ( ،
 طیو مح )فرانسه-ChromAgarECC )Chromagarط یمح

                                                             
1. Type І 
2. Type II 

Rapid E.coli 2/Agar )Bio-Rad -بودند که در ) فرانسه
 سازنده به جز يهاها طبق  دستور شرکتطین محیه ایته

 ياریل کردن آن اختی که استرRapid E.coli 2/Agarطیمح
ط یه دو محیدر ته.  به اتوکالو کردن نداشتنديازیذکرشده بود، ن

Chromocult Coliform Agar ES  و  
ChromAgarECC ار ی بسیحرارت دادن در فواصل زمان

  .شدی از کف کردن انجام ميریکوتاه، جهت جلوگ
ه شده نمونه یتر از رقت تهیلیلی م1صورت بود که نینحوه کار بد

 15 ی ال10خته و با استفاده از حدود یت ری را در پلییغذا
 درجه 45 يک با دمایکشت کروموژن يهاطیتر از محیلیلیم

ه با استفاده از یت دوالیگراد نسبت به انجام کشت پورپلیسانت
پس .دیگردی ساعت اقدام م24گراد به مدت یسانت  درجه37يدما

ها مشاهده تی در پلی رنگییها شدن زمان مذکور پرگنهياز سپر
و  Chromocult Coliform Agar ESط یدر دو مح. شدیم

ChromAgarECCتفاوت یار کمی با مقدار بسیج مشابهی نتا 
 قرمز يهافرم،پرگنهی کلي حاويهادر رنگ ظاهر شده در نمونه

 يها و در نمونهی آبيها پرگنهیکلایاشرش ي حاويهاو در نمونه
ط ی در محیشدند ولیده می دی قرمز و آبيها هر دو پرگنهيحاو

 فرم،یکل ي حاويهانمونهRapid E.coli 2/Agarکشت 
 یاکلی اشرشي حاويها و در نمونهیل به آبی سبز مايهاپرگنه
 يها هر دو، پرگنهي حاويها و در نمونهی قرمز ارغوانيهاپرگنه
  . مشهود بودندی و سبز آبیارغوان

  يل آماریه تحلی تجز- 2-3
 کروموژن به منظور يهاطیز محیج حاصل از روش مرجع و نینتا
 هر نمونه قرائت و ثبت يک برای به تفکي بعديسه ای مقایابیارز

 SPSS افزارنرم با شده يآورجمع يهاسپس داده. دیگردیم
 هاداده لیتحل. شدند یبررس یلیتحل و یفیتوص طور به19 نسخه

 انجام کاپا آماره محاسبه نمارومک آزمون کوکران، آزمون با
 .گرفت

  

  ج و بحثی نتا- 3
 از یبررس و شد وريآجمع یینمونه غذا100، قیتحق نیا یط در

و با  مرجع روش به یاکلیاشرشها و فرمیکل به یآلودگ نظر
طبق جداول . ک مختلف انجام شدیط کروموژنیسه مح استفاده از
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 نمونه بر اساس روش 100  نمونه از مجموع 86تعداد   2 و 1
 نمونه 66و تعداد )  درصد86 (یفرمی کلی آلودگيمرجع، دارا

حال آن که بر اساس  سه . بودند)  درصد66 (یکلایاشرشآلوده به 
 ، ChromocultColiform Agar ESک یط کروموژنیمح

ChromAgar ECC  وRapid E.coli 2/Agarب ی به ترت
فرم ی به کلیها آلودگ نمونه از مجموع نمونه80 و 85 و 79تعداد 

  رایکلایاشرش به ی  نمونه آلودگ80 و 84 و 80ب تعداد یو به ترت
  .نشان دادند

Table 1 Results (percent) of samples contaminated to Coliforms 
Method 

Microorganism Reference Chromocult 
Coliform Agar ES 

ChromAgar  
ECC 

Rapid 
E.coli 2/Agar 

Coliform 86 79 85 80 
  

Table 2 Results (percent) of samples contaminated to E.coli 
Method 

Microorganism Reference Chromocult Coliform 
Agar ES 

ChromAgar  
ECC 

Rapid 
E.coli 2/Agar 

Escherichiacoli 66 80 84 80 
ک با روش یط کروموژنین سه محی نشان داد که بي آماریبررس

فرم وجود ندارد یص کلی در تشخيختالف معنا دارمرجع، ا
)05/0>P .(ک و روش مرجع یط کروموژنین سه محیاما ب

 وجود دارد یکلایاشرشص ی در تشخيداریاختالف معن
)001/0<P .(ط کروموژن در ین سه محیگر ایبه عبارت د

 ی با روش مرجع داشتند ولیکسانیها عملکرد فرمیص کلیتشخ
 با روش مرجع یکسانی  عملکرد یکلایاشرشص یدر تشخ
              ن هر کدام از یزان توافق بی که ميطور به. نداشتند

 Chromocult  ColiformAgar کروموژن يهاطیمح

ES،ChromAgar ECC وRapid E.coli 2/Agar با روش 

  درصد بود72 و 77، 73ب یها به ترتفرمیص کلیمرجع، در تشخ
ط یزان توافق محین میشتری بین بررسی اکه  در) 5 و3،4جداول(

 ChromAgar ECCط یکروموژن با روش مرجع مربوط به مح
 کروموژن يهاطیمح یژگیت و ویحساس .درصد بود 77با 

Chromocult  ColiformAgar ES ، ChromAgar 

ECC و Rapid E.coli 2/Agar و 23/80(ب یترت به 
درصد به دست )  43/21 و 23/80(و ) 43/21 و 05/86(، )57/28
 يهاطی محير محاسبه شده آماره کاپا براین مقادیهمچن. آمد

  . بود014/0  و 07/0،07/0ب یکروموژن فوق الذکر به ترت

Table 3 Comparison of Chromocult Coliform Agar ESwith reference method in detection of Coliforms 
Reference 
Chromocult 

ColiformAgar ES 
Positive Negative Total 

Positive 69 10 79 
Negative 17 4 21 

Total 86 14 100 
 

Table 4 Comparison of ChromAgar ECC with reference method in detection of Coliforms        
Reference 

ChromAgarECC positive Negative Total 

Positive 74 11 85 
Negative 12 3 15 

Total 86 14 100 
 

Table 5 Comparison of Rapid E.coli 2/Agar with reference method in detection of Coliforms  
Reference 

Rapid E.coli2/ Agar Positive Negative Total 

Positive 69 11 80 
Negative 17 3 20 

Total 86 14 100 
 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
fs

ct
.1

7.
10

3.
19

1 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 f

sc
t.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             4 / 10

http://dx.doi.org/10.52547/fsct.17.103.191
https://fsct.modares.ac.ir/article-7-33044-fa.html


  9139، شهریور 17، دوره 103               شماره       fsct/10.29252DOI.517.06.1 علوم و صنایع غذایی                    
 

 195

ک یط کروموژنین روش مرجع با سه محیزان توافق بین میهمچن
Chromocult  Coliform Agar ES ،

ChromAgarECC و RapidE.coli 2/Agarص یدر تشخ
طبق جداول (باشد ی درصد م70 و 70، 68ب ی به ترتیکلایاشرش

وژن ط کرومیزان توافق محین میشتری بین بررسیکه در ا) 8 و7، 6
و  ChromAgar ECCط یبا روش مرجع مربوط به دو مح

Rapid E.coli 2/Agar  یژگیت و ویحساس.  درصد بود70با 
، Chromocult  ColiformAgar ES کروموژن يهاطیمح

ChromAgar ECC و Rapid E.coli 2/Agar ب یترت به
) 29/35 و 88/87(و ) 41/29 و 91/90(، )35/32 و 36/86(

 ير محاسبه شده آماره کاپا براین مقادیهمچن. ددرصد به دست آم
 26/0  و 23/0، 21/0ب ی کروموژن فوق الذکر به ترتيهاطیمح

آزمون کوکران نشان داد روش مرجع با سه  یبود و بطور کل
 ي آماراختالف یکلایاشرشص یک در تشخیط کروموژنیمح
  ).P>001/0( دارنديداریمعن

  
Table 6 Comparison  of Chromocult Coliform Agar ES with reference method in detection of E.coli  

Reference 
Chromocult 

Coliform Agar ES 
Positive Negative Total 

Positive 57 23 80 
Negative 9 11 20 

Total 66 34 100 
 

Table 7 Comparison of ChromAgar ECC with reference method in detection of E.coli 
Reference 

ChromAgar ECC Positive Negative Total 

Positive 60 24 84 
Negative 6 10 16 

Total 66 34 100 
 

Table 8 Comparison of Rapid E.coli 2/Agar with reference method in detection of E.coli   
Reference  

RapidE.coli2/Agar Positive Negative Total 

Positive 58 22 80 
Negative 8 12 20 

Total 66 34 100 
 

سه روش کروموژن با روش مرجع ی ازنظر مقایقات مشابهیتحق
ن ی توسط محققییها در مواد غذاکروبی ميدر جستجو

 از انطباق یقات حاکین تحقی از اياری بستعداد. شده استانجام
 يهان باروشیگر و همچنیکدی کروموژن با يهاخوب روش

 از وجود یز حاکی نی عوامل پاتوژن و البته برخییمرجع در شناسا
 کروموژن با روش مرجع و يهاطیج محین نتایدار بیاختالف معن

به توان ی باشد که از آن جمله میگر میکدی با يدر موارد
 ين برایدر آرژانت) 2003(و همکاران Gonzalez از يامطالعه
 کروموژن يهاطیاز مح 1 آماده مصرفي غذاهای آلودگییشناسا

ط یق محین تحقیدر ا.  اشاره کردیاختصاص

                                                             
1. Ready to eat 

ChromcultColiformAgar با روش استاندارد و مرجع و 
مختلف  يها در غذاهافرمیمنظور شمارش کل  بهVRBAط یمح

ط ی محیژگین ویسه شد، همچنیآماده به مصرف مقا
Chromcult Coliform Agarي باکتریی شناساي برا 

 نمونه مواد 94مجموع  در.  قرار گرفتیبررس مورد یکلایاشرش
 يآور شهر کوردوبا جمعيها آماده مصرف از رستورانییغذا

 ز،گوشت قرم پخته، يهاي شامل انواع سبزیین مواد غذایشد، ا
 شمارش یب همبستگیضر. چ بودید، ساالد و ساندویگوشت سف

و AgarColiformChromcultط یان دو محی میفرمیکل
VRBA 72/0نسبتا خوب و معادل) P=0/00001 (که ]11[بود 

    ها فرمیج مطالعه حاضر در خصوص کلین نظر مشابه نتایاز ا
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ل  و همکاران در ساFerris که يگریدر مطالعه د . باشدیم
 ي هاي باکتریی و شناساي انجام دادند؛ جهت جداساز2017
 و ایال پنومونیکلبس، نوزایسودوموناس آئروج، یکلایاشرشپاتوژن

 آگار يک حاوی کروموژنيط های از محییاسترپتوکوکوس اکو
سه یک مورد مقایر کروموژنیگر غید و با سه روش دیاستفاده گرد
 یشان داد که به طور کلن نین محققیج مطالعه اینتا. قرار گرفت

ن چهار روش، همچون مطالعه حاضر در خصوص ین ایب
ط یو ضمناٌ توسط مح) P>05/0(دار بود ی تفاوت معنیکلایاشرش

ن یدر ا) ک آگاریکروموژن(آگار کروموژن به کار گرفته شده 
د ی گرديمار جداسازی درصد موارد ب96ن یانگیمطالعه به طور م

 برخوردار ي باالترییش ها، از تواناگر رویسه با دیکه در مقا
 .]12[بود

Geisslerو هافرمی کلین کمییتع) 2000( و همکاران 
کالت و فلوروژن را ا با روش کرومی آب دريها نمونهیکلایاشرش

ط یق عملکرد محین تحقیق قراردادند، در ایمورد تحق
Chromocult Coliform Agar (CCA) فلوروژن و 

LMX brothسه قرار ی مورد مقاياستاندارد چند لوله با روش ا
 دهنده متعدد نشانيهاشیآمده از آزمادستاطالعات به.  گرفت

 کروموژن  و(LMX) فلوروژن يهاطیتفاوت عمده در مح
(CCA)05/0(ها بود فرمی در شمارش کلP< .(ن ین در ایهمچن

 در شمارش ياان شد روش استاندارد چند لولهیق بیتحق
 برخوردار است، اگرچه اختالف ینییت پای از حساسیلکایاشرش
 یکلایاشرشن سه روش در شمارش یان ای ميداری معنيآمار

        ق حاضریج تحقین نظر مشابه نتایکه از ا ]8[مشاهده نشد
 و همکارانش Beloti، 2002 در سال  مشابهیقیدر تحق.  باشدیم

براي تشخیص سریع Readycult-LMXط یدر برزیل از مح
 نمونه 125 استفاده کردند و بدین منظور، یکلایاشرشفرم و کلی

-Readycultشیر پاستوریزه و خام تهیه و با استفاده از محیط 

LMXقرار ی مورد بررسياو نیز روش تکنیک مرجع چند لوله 
نتایج حاصل حاکی از انطباق خوب دو روش با یکدیگر . گرفتند

 براي تشخیص )r=8603/0(و ) r=8224/0(به ترتیب معادل 
این محققین عنوان نمودند که محیط  .  بودکلیاشرشیافرم و کلی

Readycult-LMX از سهولت بیشتري براي استفاده برخوردار 
 ساعت 24زمان کمتر و حداکثر که در مدت است و مضاف بر آن
  وManafiکه  یبررس در .]13[سازدینتایج را مشخص م

مختلف  يهاهیسو به آلوده هنمون1246 يرو بر) 2005 (همکاران
از  استفاده با ) درصد99(ه یسو1240دادند، انجام یکلایاشرش

از  یاندک تعداد فقط و شدند ییشناسا کروموژن يهاطیمح
، ایهافن ،ایسرات از ییهاهیسو مانند یفرمیکل ریغ يهايباکتر

 معتقد است يو .داشتند کاذب مثبت واکنش سئروموناآا وویبریو
 استاندارد، در يهاروش با سهیمقا در هاطیمح نیا از استفاده

به  .]7[کندیم را شناسایی یکلایاشرش و هافرمیکل ساعت 24یط
از  استفاده با زین )2007(همکاران و Pitkanen بین ترتیهم
  نمونه آب110در هافرمیکل ییشناسا در کروموژن يهاطیمح

 نیا با را يباکتر جودو ییشناسا یی توانا،یکلایاشرشآلوده به 
 ين برایگزی جايهان مطالعه روشیدر ا. د کردندییتأ روش
                     با  یکلایاشرش و هافرمی و شمارش کلییشناسا

ن یگزی جايهاطی شد، محیبررس روش مرجع
 ChromcultColiformو1LESEndoAgar،Colilertشامل

 Agar يهاطیمحکه ن مطالعه نشان داد یج ایبود، نتا   
Chromcult Coliform Agar  وColilertتواند ی م

        باشد یکلایاشرش و فرمیکل یی شناساي برايان بالقوهیگزیجا
 یط 2004در سال  همکاران وBonadonna ن یهمچن ].14[

 و هاروش ریسا به نسبت هاطیحم نیا که دادند خود نشان مطالعه
 يهانمونه ص دریتشخ در يشتریب تیحساس از يدییها تأآزمون
ن بر خالف ین محققیج اینتا .]15[ برخوردار استیاکلیاشرش

  .  باشدی میکلایاشرشج حاصله از مطالعه حاضر در خصوص ینتا
 2008در سال Riazipour و Tavakoli دیگر يدر مطالعه ا

 و ی مرکز درمان6 دری مصرفي نوع غذا4ه از  نمون72تعداد 
هاي  با استفاده از محیطییای باکتری را از نظر آلودگیآموزش

ها، ي باکترین تعداد کلیانگی قرار دادند و میکرموژن مورد بررس
ن ییها را تع در هر گرم از نمونهیاکلیاشرشها و  فرمیکل

  .]16[کردند
 2003کاران در سال  و همFinneya که توسط يدر مطالعه ا

   مدفوعيهااسه از نمونهیص و شمارش انتروباکتری تشخيبرا
ک یط کروموژنیافراد سالم انجام گرفت، از مح

)CCA(Chromocult Coliform Agar  استفاده شد و از 
ن ین مطالعه به ای  در اMacConkeyAgarط یسه آن با محیمقا

                                                             
2. Lawrence Experimental Station Endo Agar 
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 يداریختالف معنن دو روش ای  ايدند که از نظر آماریجه رسینت
و با ) p<0/05( ندارند یکلایاشرشها و فرمی کلییدر شناسا

ک ی CCAط یط، محین دو محین ایب) r=86/0 (یهمبستگ
ط  ی محMacConkey Agarين مناسب برایگزیجا

                   و همکاران Maheuxن راستا یدر هم. ]17[باشدیم
ک ی کروموژنيهاطی از مح2008در سال 

Colilert،ReadycultColiforms100(Readycult)، MI 
Agar (MI)ن ی و همچنChromocult  Coliform Agar 

ES ییها براساس تواناطین محیاستفاده شد و عملکرد ا 
 β-galactosidase وβ-glucuronidaseمید آنزیص تولیتشخ

ن یدر ا.  قرار گرفتی  مورد بررسیکلایاشرشها و فرمیدر کل
         نیترفیب ضعی به ترتMIطی مح و Colilert طیحم مطالعه

                           می آنزو β-glucuronidase میص آنزیدر تشخ
β-galactosidase بودند و یط مورد بررسین چهار محیدر ب 
 کاذب در یج منفی نتايل سطح باالیدل هر چهار روش به

ن ی که از ا]18[ص داده نشدندی مناسب تشخیاکلیاشرشص یتشخ
. باشدیم یکلایاشرشق حاضر در مورد یج تحقینظر منطبق با نتا

ج مطالعه فوق یبا توجه به نتا) 4201(و همکاران  Maheuxالبته
 آب از نظر یکیولوژیکروبیت میفی کیابی ارزيگر برایدر مطالعه د

 از ییون غشایلتراسی در روش فیکلایاشرشها و فرمی به کلیآلودگ
که Chromocult Coliform AgarESک یوموژنط کریمح

 ]19[استفاده نمودند  نشان داده بود2008ج را در سال ین نتایبهتر
 2ط مذکور در مقابل یاس در مطالعه حاضر از محین قیکه بر هم

د اما بر یز روش مرجع استفاده گردیگر و نیط کروموژن دیمح
ن با ط کروموژیزان توافق محین میشتری، بج حاصلیاساس نتا

ط ی مربوط به دو محیکلایاشرش ییروش مرجع در مورد شناسا
ChromAgar ECC و Rapid E.coli 2/Agar و نه 

Chromocult Coliform AgarES است ین درحالیا .بود 
 100 يکه بر رو) 2012( و همکاران Charimbaکه در مطالعه 

 يهاپیروتی وی جنوبيقاینمونه گوشت گاو و بوقلمون در آفر
ط ی قرار گرفت، از محی مورد بررسیاکلیاشرشلف مخت

در کنار  Chromocult Coliform agarک یکروموژن
علت مشاهده و گزارش . ]20[گر استفاده شده است ی ديهاروش

ن یط کشت توسط محققیک محیج متناقض در خصوص ینتا
 یکی تکنيل متفاوت از جمله روش های تواند به دالیمختلف م

ون، درجه حرارت ی در کشت، زمان انکوباسمختلف به کار رفته
ه ی اولي سازی غنيون، استفاده از روش هایبه کار رفته در انکوباس

ن راستا در یدر هم باشد..  .قبل از انجام کشت و
 ي، باکتر2012 و همکاران در سال Rattanabumrungمطالعه
 Chromocult Coliformک یط کروموژنی در محیکلایاشرش

Agar  یون، اثر تنش حرارتی انکوباسيط مختلف دمایتحت شرا 
ن منظور یبد.  قرار گرفتیو بروز رنگ مورد بررس یبر رشد کلن

 Chromocult Coliform طیمح ي مذکور بر رويباکتر

Agar  از آن بود که در محدوده یح حاکینتا. کشت داده شدند 
ون، ی ساعت انکوباس16گراد پس از یسانت درجه45 تا 30 ییدما
 48 به مدت یش حجم کلنی که افزای اشباع شد در حالیگ کلنرن

گراد رشد یسانت درجه45 ي بااليساعت ادامه داشت و در دما
 و Kalchayanandدر مطالعه  .]21[ متوقف شدیاکلیاشرش

                                        یکلایاشرش مختلف يهاپیسروت) 2013( همکاران
)O26, O45, O103O111،O121,O145( از 

Chromogenic Agar Mediumان ی استفاده شده است و ب
ص ی انتخاب و تشخيک برایط کروموژنین محی اییشد که توانا

ت یها، فعالدراتی از مصرف کربوهیبیها براساس ترکن پاتوژنیا
ط یمح.  استیداز و مقاومت در برابر عوامل انتخابی گاالکتوز- بتا

 یه ایمونومغناطیسی بر پايجداساز دیدب با روش جیآگار در ترک
از یکلایاشرش تشخیص و جداسازي این شش سرووگروپ يبرا

 یمورد ارزیاب  آلوده شده بودند،یگوشت گاو تازه که بطور تجرب
 با ين جداسازین اعالم داشتند که این محققیا. قرار گرفت

 Fazlaraدر مطالعه  بین ترتیبه هم. ]22[رفتیموفقیت انجام پذ
 یزه از نظر آلودگی پاستوريهای بستن2012مکاران در سال و ه
ت یه هدای با استفاده از روش امپدانس که بر پایکلایاشرشبه 

 /Rapid E.coli 2ک یط کروموژنی باشد و محی میکیالکتر

Agarن دو روش در ی اي قرار گرفتند که نظر آماری مورد بررس
           )<05/0p ( نداشتنديداری اختالف معنیکلایاشرشص یتشخ

]23.[  
 

  يریگجهی  نت- 4
ن یب هافرمی آلوده به کليهادر مطالعه حاضر درصد انطباق نمونه

، Coliform Agar ES ط کروموژنیسه مح
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ChromAgarECC و Rapid E.coli 2/Agar به  و مرجع
 با روش يداری درصد بود که اختالف معن72 و 77، 73ب یترت

 آلوده به يها درصد انطباق نمونهنیهمچن. مرجع نداشتند
 Coliform Agarط کروموژن  ین سه محیب یکلایاشرش

ES،ChromAgar ECC وRapidE.coli 2/ Agar  با روش
انگر ی درصد مشاهده شد که ب70 و 70، 68ب یمرجع  به ترت

ط کروموژن ین در سه محیهمچن. باشدیدار میاختالف معن
Coliform Agar ES ،ChromAgar ECC و Rapid  

E.coli 2/Agar 43/71ب یفرم به ترتیج مربوط به کلینتا ،
 77/19 و 95/13، 77/19 درصد مثبت کاذب و 57/78 و 57/78

ج روش مرجع وجود داشت و ی کاذب نسبت به نتایدرصد منف
، Coliform Agar ESط کروموژن یز در سه محین

ChromAgar ECC  وRapid E.coli 2/Agarج مربوط یانت
 درصد مثبت 71/64 و 59/70، 65/67ب ی به ترتیاکلیاشرشبه 

.  کاذب محاسبه شدی درصد منف12/12 و 09/9، 64/13کاذب و 
نمار که حاکی از عدم وجود اختالف بر اساس نتایج آزمون مک

ص یط کروموژن با روش مرجع در تشخین سه محیمعنی دار بین ا
 مذکور به عنوان جایگزینی ياهتوان از روشها بود،میفرمیکل

) p<05/0(هااستفاده نمود فرمیص کلیبراي روش مرجع در تشخ
ط ین سه محیدار مالحظه شده بین ا با وجود اختالف معنییول

 يهاطی، محیاکلیاشرشصیکروموژن با روش مرجع در تشخ
 یاکلیاشرشص ی در تشخین مناسبیگزیکروموژن مورد مطالعه جا

  ).p>001/0(باشند ی روش مرجع نميبرا
 

  ي سپاسگزار- 5
 1397ق پژوهانه سال ی انجام مطالعه حاضر از طريهانهیهز

له از یوسنیشده است که بدنید چمران اهواز تأمیدانشگاه شه
  .دینمای مي دانشگاه سپاسگزاریحوزه معاونت پژوهش
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Various methods have been developed to detect the presence of contamination with Coliforms and E. coli 
in foods. The pour plate technique using VRBA medium is confirmed as a standard method in Iran. 
The biggest disadvantage of thismethod is the need to spend a lot of time, high volume of laboratory 
operations, multiple stages and ultimately long time to achieve the results. Today, due to the mass 
productionof various foodstuffs, the need for faster methods with high sensitivity to control the quality of 
food is necessary for the responsible oversight centers. The use of chromogenic medias is also one of the 
fastest diagnostic methods that have been developed. According to this matter,a comparative study was 
considered from the results of application of three chromogenic media and reference method in food 
quality control. Totally 100 samples of foodstuffs were evaluated for contamination to Coliform and 
E.coli using standard method and three chromogenic medias. Based on the obtained results, 86, 79, 85 
and 80 samples were contaminated to Coliform using the standard method, Coliform Agar ES, 
ChromAgar ECC and Rapid E.coli 2/Agar respectively. Also, using four mentioned methods, 
contamination to E.coli was reported at 66, 80, 84 and 80, respectively. Cochrane test showed that there 
was no significant difference between the four methods in Coliform diagnosis (p>0.05). However, four 
methods did not have the same function in the detection of E. coli so that the chromogenic methods 
showed significant difference with the standard method (p< 0/001). But there was no significant 
difference between these chromogenic methods in detecting E.coli (p>0.05). According to the statistical 
analysis of present study, three chromogenic medias can be used instead of the standard method for the 
detection of Coliform, but the use of these chromogenic medias is not recommended for the identification 
of E.coli. 
 
Keywords: Coliforms, E. coli, Chromogenic, Reference Method 
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