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Abstract 

 

Background and purpose: Listeria monocytogenes is a foodborne pathogen and a pothential 

risk to public health. Listeriosis is one of the most serious infectious diseases in most developed countries .

Consumption of raw milk and unpasteurized traditional dairy products such as cheese can be a major reason for 

listeriosis in humans. This reaserch aimed at investigating Listeria monocytogenes contamination in 

unpasteurized cheese products by using culture and Polymerase Chain Reaction (PCR) in Qazvin, Iran. 

Materials and methods: In this research, 128 samples of traditional cheese products were 

collected from different traditional shopping centers in Qazvin, between October 2017 and September 

2018. They were transported to the laboratory under controlled conditions. All isolates were analysed to 

biochemical test. L. monocytogenes strains were further confirmed by PCR amplification. 

Results: Findings showed that 14 samples (10.9%) were contaminated with L. monocytogenes. 

The highest prevalence of L. monocytogenes was found in white cheese samples (7%). The highest rate of 

contamination was reported in spring and winter (3.1%). 

Conclusion: Listeria contamination in cheese samples studied can pose a serious risk to 

consumers of non-pasteurized dairy products. Therefore, food safety and health practitioners should apply 

effective methods and standards.  
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 پژوهشی

  سنتی های پنير در مونوسيتوژنز ليستریاآلودگی تعيين 
 قزوین شهر در شده عرضه

 
   1خدمتی مرصع هاجر

    2رزاق محمودی    
    3پیمان قجر بیگی   

    4شقایق موسوی   
 5سعید شهسواری   

    1نرگس عباسی
 1ندا سرفالح   

 چكیده
 بمرا  جمد  ژهدیمد یمک و یک میکروارگانیسم  اماژوژن نا مز او ممواا یم ایز لیستریا مونوسیتوژنز و هدف: سابقه
مصمر   . موامحسمو  مز آمریکما و روااا ار ها  عفونزژرین بیمار مه  او یکز با د. لیستریوویسعمومز مز سالمت

لم ا ایمن  .  لیستریوویس ار افمراا با مدژواند یکز او االیل عمده  سنتز مزمحصوالت لبنز سنتز مانند انیرها  یر خام و
با استفااه او روش کشت و  قزوین  هر ار  ده عرضه سنتز انیرها  ار مونوسیتوژنز لیستریا مطالعه با هد  ژعیین آلواگز

 انجام ا یرفت. PCRید نهایز با روش ژأی
ژصماافز  بطور ،8931ژا ژابستان  8931او ااییز   ده، عرضه سنتز انیرها  او نمونه 821 مطالعهاین  ار ها:مواد و روش

گرفتند مورا بررسز قرار و انتقال اااه  ده آومایشگاه به بهدا تز  رایط ژحت هانمونه.  د  خریدار  قزوین،  هر اوسطح
جهت  ناسایز  PCRها  مثبت جهت ژایید نهایز به وسیله روش مولکلولز وه بر آومایشات مبتز بر محیط کشت نمونهعال

 گرفتند.ااژوژن م کور مورا ارویابز قرار
 لیسمتریا مونوسمیتوژنز( او انیرها  سمنتز او نرمر آلمواگز بمه ارصد 3/81نمونه ) 81طبق نتایج به است آمده  ها:یافته

ارصد( ایده  د. همچنین بیش ژمرین آلمواگز ار فصمل  1) ژرین آلواگز ار انیرها  سفیدکه بیش  دند. مثبت گزارش
 گزارش گراید. (ارصد 8/9ژابستان و ومستان )

کمه براسماا ایمن نتمایج  ار انیرها  سنتز ار این مطالعه به اثبمات رسمیده اسمت، لیستریا مونوسیتوژنزحضور  استنتاج:
بنابراین متصمدیان اممور ایمنمز ممواا یم ایز  کنند ار معرض خطر بالقوه قرار اارند.سنتز استفااه مز ها افراا  که او انیر

 .ارمواا ی ایز ایجاا کنند لیستریاحضور  بررسز ایران باید استاندارا موثر  را برا 
 

 PCRسنتز، قزوین،  ، انیرها مونوسیتوژنز لیستریا واژه های کلیدی:
 

 مقدمه
 او که هایزبیمار  او بسیار  فته،ایشر ارکشورها 

 کنتممرل ژحممت  مموندمز منتقممل انسممان بممه یمم ا طریممق
 مشمکالت و اقتصاا  خسارات هنوو حال این با. اندارآمده
 حال ار ا مکشوره ار هممسئل این اارا. واموج بهدا تز

 

  :r.mahmodi@yahoo.comEmail   اانشگاه علوم از کز قزوین، اانشکده بهدا ت :قزوین -رزاق محمودی مولف مسئول:

 ایران قزوین، قزوین، از کز علوم گاهاانش بهدا ت، اانشکده ،کار ناسز ار د  بهدا ت و ایمنز مواا ی ایز.8
 ایران قزوین، قزوین، از کز علوم اانشگاه از کز، میکروبشناسز ژحقیقات ، مرکزاستاا. 2

 رانیا ن،یقزو ن،یقزو زاانشگاه علوم از ک ،زمحصوالت بهدا ت زمنیا قاتیمرکز ژحق. اانشیار، 9
 رانیا ن،یقزو ن،یقزو زاانشگاه علوم از ک ،زاانشکده علوم از ک ،زمولکول زاز ک اانشجو  اکترا . 1

 ز، مرکز ژحقیقات ایمنز محصوالت بهدا تز، اانشگاه علوم از کز قزوین، قزوین، ایرانستیآمار و زمرب.5

 : 9/1/8931ژاریخ ژصویب :                 1/2/8931ژاریخ ارجاع جهت اصالحات :            2/2/8931 ژاریخ اریافت 
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 هاجر خدمتی مرصع و همکاران     

 887      8931، آبان  871، شماره مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                              دوره بيست و نهم              

 پژوهشی

 جمله او آن ها فراوراه و است.  یر ژرمحسوا ژوسعه

 را انسمان یم ایز احتیاجمات او وسمیعز قسممت کمه انیر

 العمااهفوق نقش که است ی ایزجزء مواا کندمز ژامین

 ار. (8،2)اارا را انسان به هابیمار  انتقال نرر او اهمیتز با

 وگمرایش اسمتبواه معممول گ  مته او انیمر ژولید ایران

 وجموا محلز ییرااستوریزه و انیرها  او استفااه به ویاا 

  میر ارصمد 21 حمدوا موجوا آمارها  اساا بر. اارا

  موا.مز ژبمدیل انیر  یر، به صنایع بخش ار کشور ژولید 

 امل  را مقدار ژرینانیرسنتز بیش ژولید سه  ار این بین

 ماننممد خطرنمما  همما بیمار  او بسممیار  .(9) مموامز

 مننگوانسمفالیت، مننژیت، ااراژیفوئید، ژیفوئید، بروسلوو،

 او نا ممز عفونممت مثممل) حمماملگز اوران همما عفونت

 اسمت ممکمن کواکمان ومیر مرگ و( منوسیتوژنزلیستریا

 ممکمن عاممل آن. با مند آلواه ها انیر مصر  او نا ز

 سممالمونال، ا ر ممیاکلز، انممواع نریممر هممایزباکتر  اسممت
 لیسممتریا و مثبممت کوآگمموالو اورئوااسممتافیلوکوکوا

 وابیمار  و کنندهفاسد ها باکتر  وجوا .با ند منوسیتوژنز

 بخشز است،که مصرفز  یر ها باکتر  او متاثر انیر ار

 آلواگز صورتبه ایگر بخشز و حیوان استان او هاآن او

 هما انیر کمهایمن بمه نرمر. گمراامز منتقل  یر به ثانویه

 حضممور  مموند،مز ژهیممه ااسممتوریزهییر  ممیر او محلممز

 قابمل نیمز ژولیمد  انیمر ار  میر وا بیممار  ها باکتر 

 بمه و لیسمتریا اماژوژن اخیمر اهه ار همچنین است. ژوجه

 ویمژه بمه لبنز محصوالت ار آن مونوسیتوژنز گونه ویژه

 ارژبما  . به طور  که اخیمرا(2)است ده  ایع بسیار انیر

 ار لبنمز ا همفرآوراه مصمر  و لیستریوو بین ژر قو 

 استگرایده گزارش ی ایز ها فرآوراه سایر با مقایسه

 منبمع عنوان به انیر و ییرااستوریزه  یر ااستوریزه،  یر و

 .(1)اند مممده  مممناخته یممم ایز مسممممومیت گیر هممممه

اهمد کمه ممواا  ده ار ایران نشمان مز ها  انجامبررسز

 .(5)با مندمز لیسمتریاها  ی ایز با منشا اامز ناقل گونمه

 ،کممفیلیوئرکمروآیمثبت، م مرمگ ایستریل جنس  ها باکتر

مثبممت  واالمممکاژمتحممر  و  ر،سپوا ونبد ، کلا  لممهیم

 باکتر   ده، انجام مطالعات جدیدژرین طبق .(1)تندمهس

 سمال او آن گونمه88که  با د،مز گونه 17  امل لیستریا

 تریالیسم ژنها بین این ار .(1)اند ده ژوصیف بعد به 2113
 . وندمز محسو  ااژوژن ایوانو لیستریا و مونوسیتوژنز

وا  یکممز او عوامممل مهمم  بیمممار  مونوسممیتوژنزلیستریا

با د که باعث لیسمتریوویس منتقل  ده او طریق ی ا مز

 یوولیسمتر خفیمف عالئم . (8) مواار انسان وحیموان مز

 سمرارا، ژشمنج، لمرو، ژمب، اسمتفرا،، اسهال، او عبارژند

ژهماجمز  مموارا ار و گاسمتروانتریت عضالنز، ها ارا

 کممه عالئمم  هسممتند، ژریناو ممایع مننژیممت و سمممزسپتز

 بماراار ار ونان مراه نوواا ژولد و جنین سقط به ژواندمز

 افمراا نووااان، باراار، ن بیمار  ار ونان. ای(3) وا منجر

ایمنمز  سال(، افراا با نقص سیسمت  15)افراا باال   مسن

 81بمه طمور  کمه  .(81،88)با مدبدن بسیار خطرنا  مز

رصد موارا ابتال به لیستریوویس ار ونان باراار گزارش ا

 نموع سمروژی  89اارا   مونوسیتوژنزلیستریا .(82) ده است

ایممن میممان با ممند. ار وا مزاسممت کممه همگممز بیمممار 

لیسمتریوو  ارصد 31مسئول  a2/8 ،b2/8 ،b1ها  سروژی 

یم ایز  ها اساسما او نمونمه a2/8 سروژی انسانز هستند. 

 ژوانایز ژحممل لیستریاها  جنس .(89)گرااجداساو  مز

نممک و   رایط نامساعد محیطز او جمله ژغییرات امما و

PH ها چنین مقاومت این باکتر ه  .(81)با ندرا اارا مز

 ها اسمترا برابمر ار اایمدار  و خشکز سرما، برابر ار

 اسمت، ده هاآن اراکندگز و بقاء افزایش باعث اسمز 

یخچمال  ار موجوا ی ایزمواا ار ژواندمز راحتز به ل ا

ااستوریزاسمیون  نماقص ار عملیمات حتمز و نماینمد ر د

 لیستریاها  گونه  یوع نرخ .(85)نروند بین او و ماندهباقز

 جهمان سرژاسر ار .(81)است متفاوت مختلف کشورها  ار

 میمزان ممورا ار مطالعماژز مختلف ایران مناطق جمله او و

 انجمام گرفتمه آن هما فرآوراهو   میر ار لیسمتریا  یوع

 مممورا ار ا یافتممه سمماومان همما اااهاممما ، (81)اسممت

 اسممت ار ایممران ار لیسممتریوویس اایممدمیولوژ  بیمممار 

 زمم ارگز قابل ر بیما یسویولیسمتر که چرا .(81)نیست

 ااژعد قلاحدا.  ونمز محسو  انیرا متسال سیست  ار

 هممب تهممبسوا ،مونوسمیتوژنز لیستریا وایزر بیما ا بر  باکتر
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 هممک ستا هد م ارشگز. ستا ا می عنو و افر یتممحساس

 مهرگر ار نزژنوسیتولیسمممممممتریامو 181-981ااژعد با انیر

 ا،امممحس اافرا ار لحا ینابا  .نماید ر مابی ایجاا نداژومممز

  باکتر سمملول 8111 او ژممرکمم  االًمممحتما ونزممممعف اوو

 ار بمماکتر  ایممن او اراکنممده همما وجمموا گزارش .(83)ستا

 سمبز  گو ت، لبنز، ها فرآوراه ار خصوصه ب ایران

 او مموارا  وجموا همچنمین و مصمر  آمااه ی اها  و

  ده نگرانز باعث ایجاا باکتر  این او نا ز جنین سقط

 او نا ممز مممرگ ومیممر بمماال  میممزان الیممل بممه .(21)اسممت

 هما گمروه ار ارصد 15 ژا حدوا 21 بین) لیستریوویس

 بمماکتر  ار ایممن  ممیوع او اقیممق خطممر( آگمماهز اممر

 .(28)رسمدمز نرمر بمه ضرور  مختلف ی ایز ها فرآوراه

 مقاومت بر مبنز اخیرگزار اژز ها سال ار برآن عالوه

خمار  او  ار ااخمل و مونوسمیتوژنز لیستریا بیوژیکزآنتز

 ایمن حضمور مورا ار نگرانز که است،  ده کشور ارائه

مطالعه  ار .(22)اهدمز افزایش را مواای ایز ار باکتر 

آلمواگز انیرهما   (،2181همکاران ) مهاجر  و اکرمز

گمزارش  مده کمه مونوسمیتوژنز لیستریاسنتز ار یزا بمه 

هما  بیوژیکجدا  ده به ژمامز آنتز مونوسیتوژنزلیستریا

 وجموا .(29)اسمتمورا بررسز ار این مطالعه مقاوم بواه

 کشورها  وار مختلف ی ایز مواا ار لیستریا  هاگونه

 بنمابراین ضمرورت است،گرفته قرار بررسز مورا گوناگونز

 ار انیرهمما  بممه ویممژه یمم ایزمواا ار آن وجمموا بررسممز

 ایممران نیممز، ار کممافز جهممت حصممول اطالعممات سممنتز

 ار لیستریا  جستجو استاندارا چند هر.  وامز احساا

 صمنعتز وژحقیقمات استاندارا ساومان ژوسط ی ایزواام

 وجوا استاندارا رعایت هنوو اما است، ده ژدوین ایران

 بمه ژوجمه بما .اسمتنشده اجبمار  یم ایزمواا ار لیستریا

 و گیر انممداوه کشممور، ار سممنتز انیرهمما  بمماال  مصممر 

 انجمممام منرمممور بمممه آن میکروبمممز آلمممواگز  ناسمممائز

 ایمن سمالمت و کیفیمت بهبموا تجه ا اایه ها بررسز

 مطالعمه لم ا ایمن .خواهمد بموا ضمرور  اممر  محصول

 مده  سنتز عرضمه ها انواع انیر آلواگز بررسز جهت

 گرفت. انجام مونوسیتوژنز لیستریا گونه به قزوین ار

 هاو روش مواد
  ممده ار ممهر عرضمه سممنتز انیرهمما  او نمونمه 821

 ار قمزوین،بماو  مامل لبنمز ممواا فمروش محل او) قزوین

 ژابستان ژا 31 ااییز او( واکانز عبید و سپه خیابان سعد ،

 (1 مضمر ) سیسمتماژیک گیر  ژصاافزبه روش نمونه 31

 انیمر فرو منده ها فرو مگاه او کمه لیسمتز او استفااه با

سمپس مطمابق  گرایمد و آور جممع بوا، ده ژهیه سنتز

هما  فراراه براار   میر وراهنما  استاندارا ملز نمونمه

 ظممرو  ااخممل هانمونممه. عمممل  ممد 921آن بممه  ممماره 

 بممراه  آومایشممگاه بممه بهدا ممتز  ممرایط ژحممت و اسممتریل

  ژما( انیمر نموع) نمونمه همر مشخصمات ار  او اس و  د

  ااخمممل ار سممماعت(21)حمممداکثرژا  آوممممایش وممممان

 لیسممتریا جداسمماو  بممرا .  ممدند نگهممدار  یخچممال

 محمیط لیتمریلمزم225 بمه نمونه هر او گرم25 موسیتوژنز،

  LEB مونوسمممیتوژنز یممما لیسمممتریا کننمممدهینمممز بمممرا 

(Listeria Enrichment Broth, (Quelab, Canada)  )

 حماو  سماالمنت محمیط ایمنچنین به ه  گراید. اضافه

 خموبز بمه اقیقمه 2 مدت به اضافه  د و نیز بیوژیکآنتز

 ساعت11 مدتبه ارجه 91انکوباژور ار سپس  ده مخلو 

 محیط او لیتر میلز 8/1 مدت، این او بعد.  دنداهاا قرار

LEB آگمار االکام محیط سطح ار خطز کشت صورت به 

(Listeria selective Agar (Palcam Agar),(Quelab,Canada)) 

 مدت به گرااارجه سانتز 91 اما  ار و  د اااه کشت

 ژشمکیل هما کلنز.  مد انکوباسمیون ساعت  12 الز 11

 لیستریا ژایید جهت اختصاصز کشت محیط رو  بر  ده
 گرفتنممد قممرار  مممیایز همما آومون مممورا مونوسممیتوژنز

(. MRVP واکسیداو، کاژاالو ژخمیرقند، حرکت، ژست)

 ها نمونمه کشمت، محمیط بمر مبتنز آومایشات بر عالوه

 PCR مولکمولز روش وسمیله به نهایز ژایید جهت مثبت

 .گرفتندارقر ارویابز مورا م کور ااژوژن  ناسایز جهت

 : مونوسمممممممیتوژنز لیسمممممممتریا DNA اسمممممممتخرا 

 BHIB محمیط ار را جدا مده هما باکتر  منرموربدین

(Brain Heart Infusion Broth) اما  ار و اااه کشت 

 سمممماعت 21 مممممدت بممممه گممممرااسممممانتز ارجممممه 91
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 هاجر خدمتی مرصع و همکاران     

 883      8931، آبان  871، شماره مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                              دوره بيست و نهم              

 پژوهشی

 بمما ژنممومز DNA اسممتخرا   ممدند، گمم ار گرمخانممه

 رکت  محصول DNA-Iraizol استخرا  بافر او استفااه

 اسمتورالعمل طبمق.  د انجام( RNA) رنا فناوران ویست

 بمماکتر  حمماو  میکروژیممو  بمماکتر ، اسممتخرا  کیممت

 اااه قرار 5111 اور با اقیقه 9 مدت به وژیفیسانترااخل 

 فقمط و ژخلیمه را رویمز فاو ،وژیفیسانتر اژمام او بعد  د،

.  مد اا مته نگمه میکروژیمو  انتها  به چسبیده باکتر 

 ااخممل لیتممر،میلز 8 انممداوه بممه کننممدهلیز افربمم او سممپس

 اقیقمه 81 ممدت بمه و ریخته باکتر  حاو  میکروژیو 

 میکروژیمو  بمه کلروفمرم میکرولیتمر 211 و  ده انکوبه

 میکروژیمو  اقیقمه، 9 او بعمد اضافه  د. باکتر  حاو 

 اور و اقیقمه 1 مدت به سانتریفیوژ ااخل باکتر  حاو 

 فماو او سمانتریفیوژ، اژممام او بعمد . مد اااه قرار 81111

 DNAاسمت حماو   مفا  کمهرویمز فماو.  مد مشاهده

. با مدمز بماکتر  حاو  اروژئین ویر فاو و بواه باکتر 

 811 الکمل و براا مته اقمت بما رویز فاو سمپلر وسیله به

 بماکتر  DNA حماو  هما میکروژیمو  به سرا ارصد

  یمزرفر ااخمل همامیکروژیو  اقیقمه 21 مدت وبه  اضافه

سمپس  . مد اااه قمرار گمرااارجه سمانتز -21 اما  ار

 ااخممل 8211 اور بمما اقیقممه 1 مممدت بممه هممامیکروژیو 

 را همامیکروژیو  ااخمل الکمل. قرار اااه  د سانتریفیوژ

 هانمونمه رو  را سمرا ارصمد 11 الکمل  و کمراه خار 

 ار سمانتریفیوژ 8211 اور بما اقیقمه 1 ممدت بمه و ریخته

 خمالز را هامیکروژیو  ااخل الکل سپس . د قرار اااه

اضافه  مقطر آ  میکرولیتر 91 ژیو میکرو هر به کراه و

جهت بررسز کمز  .یافت اایان DNA استخرا  کراه و

ار طمول  DNA ، او محلول حاو DNAژعیین یلرت  و

براسمماا  نممانومتر اسممتگاه اسممپکتوفتومتر و 211مممو  

سمبت جم   ار نانوگرم ار میکرولیتر استفااه گرایمد. ن

نممانومتر بیممانگر عممدم وجمموا  211بممه  211طممول مممو  

 با د.مز DNAآلواگز وخلوص 

کنترل نمونه مثبت او مرکمز ملمز اخمایر ژنتیکمز و 

 انجام گرفت. IBRC-M 10671ویستز ایران با کد 

PCR : الیمراو ا ونجیره ها واکنش بررسز جهت 

(PCR) یعنممز آن، اهنممدهژشممکیل قسمممت او بممه بایممد 

  کممرا. ار ژوجممه آن امممایز  ممرایط و  ممیمیایز کیممبژر

  و PCR واکممنش اهنممده ژشممکیل مممواا و اجممزاء قسمممت

  صمممورت بمممه آن انجمممام وممممانز و اممممایز برناممممه نیمممز

  مطالعممه ایمن ارایمرهما . اسمت  مده آوراه وارفهرسمت

 کمممه بممما اسمممتفااه او  prfA ژن سمممکانس مبنممما  بمممر

 NCBIو بانممممک ژنممممز  Primer-BLASTافممممزار نرم

(National Center for Biotechnology Information  )

 ارایمممر .گرفممتقرار اسممتفااه طراحممز  ممده بمموا، مممورا

 ار مونوسممیتوژنز لیسممتریا  ناسممایز بممرا   ممده طراحممز

 .است  ده مشخص 8 ماره  جدول

 
 مونوسیتوژنز لیستریا  ناسایز برا   ده طراحز ارایمر : 1جدول شماره 

 

 ژن د نوکلئوژی ژوالز انداوه

928Pb F- GTGGAGACGAAGCAGCTTTA 

R-CCAGTGGATGCGAATGTATCT 

prf 

 
 ژهیمه و اختصاصمز ارایمرهما  سماو  آمااه او بعد

 میکرولیتمر 21 حج  ار PCR واکنش ،pmol 81 یلرت

 میکرولیتممر PCR، 81 واکممنش انجممام جهممت.  ممد انجمام

نمونمه  میکرولیتمر 9 ،ممریارا میکرولیتمر 8 ممیکس، مستر

DNA زهیونیمآ  مقطمر ا میکرولیتمر 1 و ا   دهاستخر 

 ژرموسمایکلر اسمتگاه او PCR انجمام بمرا . استفااه  مد

 95 را 2 مماره  جمدول طبمق امایز سیکل با ABI مدل

 . د انجام سیکل

 
 PCRاروسه انجام  : 2جدول شماره 

 

Final extension Extension Annealing denaturation Initial denaturation ژن 

1/12  min 21/12 min 91/11 sec 35/ 91 sec 5/35 min prfA 

 
 محصمول آنمالیز :آگماروو ژل بما DNA الکتروفورو

PCR بمافر و ارصمد 8 آگاروو ژل رو  بر TBE انجمام 

ژمرنس  اسمتگاه بما اختصاصمز بانمدها  ارنهایمت و  د

 .(8گرفت)ژصویر  ماره قرار رویابزامورا  لومیناژور
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 : نمونمه کنتمرل مثبمت.prfA  aژن  الکتروفورو ژل ژصویر :1تصویر شماره 

 : نمونه انیرها  مثبت81 ژا 8
 

 هایافته
نمونمه انیمر  21نمونه انیر سنتز ) 821ار این مطالعه 

 11ا  گماو ،نمونمه انیمر کمووه 21ا  گوسفند ،کووه

 عرضمه  مده ار نمونه انیر لیقموان( 82 نمونه انیر سفید و

یمد. ار بررسمز انجمام آور  گراجمع سطح  هر قزوین

 8ا  گماو  ( ) مامل کمووهارصد 3/81نمونه )81 ده، 

 1/1نمونمه ) 8ا  گوسمفند (، کمووهارصمد 1/1نمونه )

 9و انیمر لیقموان (ارصمد 1/1نمونه )3(، انیر سفید ارصد

لیسمتریا ( اونرمر آلمواگز بمه بماکتر  ارصد 9/2) نمونه
 بما که مثبت گزارش  دند. این موارا مثبت مونوسیتوژنز

لیسمتریا گونمه  عنموان بمه  میمیایز هما روش او استفااه
 آوممون ژحمت بوانمد،  مده اااه ژشخیص مونوسیتوژنز

PCR بممر (.9)جممدول  ممماره ممدند  ژأییممد و گرفتممهقرار 

 آلواگز انیرها  سمنتز بمه میزان مطالعه این نتایج اساا
تان، ااییز بهار، ژابس ارفصول مونوسیتوژنز لیستریا باکتر 

با مد مز ارصد 8/9و 9/2، 8/9، 9/2 به ژرژیب و ومستان

طبمق ایمن نتمایج آلمواگز ار فصمل  (.1 )جدول  مماره

فصل ایگر بواه است. ار  ژر او اوژابستان و ومستان بیش

 آور ها او نرر محمل جممعاین مطالعه میزان آلواگز نمونه

ها  نیز مورا بررسز قرارگرفتند که بر اسماا آن نمونمه

ژرین آلواگز ( بیشارصد 9/1باوار ) آور   ده اوجمع

( ارصد 1/1آور   ده او خیابان سپه )ها  جمعو نمونه

(. همچنمین 5 ژرین آلواگز را اا تند )جدول  مارهک 

اهنمده ایمن بموا کمه رابطمه نتایج آومون اقیق فیشر نشان

نوع  (P= 883/1) اار  بین نوع آلواگز و نوع انیرزمعن

و نموع آلمواگز و محمل  (P= 351/1) آلواگز و فصمل

 وجوا ندارا. (P= 111/1) آور جمع

 سنتز انیرها  انواع ار آلواگز ارصد :3 شماره جدول
 

 آلواگز

 نوع انیر
 کل

 ژعداا )ارصد(
 ا  گوسفند کووه

 ژعداا )ارصد(

  ا  گاو کووه

 ژعداا )ارصد(

  انیر سفید

 ژعداا )ارصد(

  لیقوان

 ژعداا )ارصد(

 (8/13) 881 (1/1) 3 (1/19) 55 (1/81) 29 (8/28) 21 منفز

 (3/81) 81 (9/2) 9 (1/1) 3 (1/1) 8 (1/1) 8 مثبت

 (811) 821 (1/3) 82 (1/51) 11 (1/81) 21 )3/28) 21 کل نمونه

 

 مختلف فصول ار آلواگز ارصد :4شماره  جدول
 

 آلواگز

 فصل
 کل

 ژعداا )ارصد(
 بهار

 ژعداا )ارصد(

 ژابستان

 ژعداا )ارصد(

 ییزاا

 ژعداا )ارصد(

 ومستان

 ژعداا )ارصد(

 (8/13) 881 (3/28) 21 (1/22) 23 (3/28) 21 (1/22) 23 منفز

 (3/81) 81 (8/9) 1 (9/2) 9 (8/9) 1 (9/2) 9 مثبت

 (811) 821 (1/25) 92 (1/25) 92 (1/25) 92 (1/25) 92 کل نمونه

 

 ور آجممع محمل برحسب هانمونه آلواگز ارصد :5 شماره جدول

 هانمونه
 

 آلواگز

 آور محل جمع
 کل

 ژعداا )ارصد(
  باوار

 ژعداا )ارصد(

  عبیدواکانز

 ژعداا )ارصد(

  سپه

 ژعداا )ارصد(

  سعد 

 ژعداا )ارصد(

 (8/13) 881 (1/1) 88 (1/25) 99 (2/81) 22 5/91) 11 منفز

 (3/81) 81 (1/1) 8 (9/2) 9 (1/8) 2 (19/1/ 1 مثبت

 (811) 821 (1/3) 82 (8/21) 91 (1/81) 21 (1/19) 51 کل نمونه

 

 بحث
 او نا مز بیمار  یک عنوان به لیستریوویس امرووه

 هماآن بماال  مقاومت به ژوجه با که  وای ا  ناخته مز

 خام ی ایزمواا ار باکتر  این وجوا ،محیطز به  رایط

 هممین بمه و اسمتا یر امکان نیز  ده اروسس یا حتز و

 ژولیمد چرخمه ابتمدا  او رسمدمز نرمر بمه الیل ضرور 

 و اقمممدامات آن، مصمممر  ژممما مزرعمممه یممم ایز ارمواا

 .(21) وا انجام الوم ها نرارت

ار  لیستریا مونوسیتوژنزار مطالعه حاضرآلواگز به 

 ارصمد گمزارش  مده 3/81 آور   ده،ها  جمعنمونه

 ژرین میزان آلمواگز،چنین ار این مطالعه بیشاست. ه 

 وا، کمه ارصد آلواگز ایده مز 1ار انیرها  سفید با 

ژوان به ارصد رطوبمت بماال  ایمن انیرهما او علل آن مز

انیرهما  نممرم  کمرا. ا  ا مارهکممووهنسمبت بمه انیرهما  

بواه وارصد نمک نهایز ایمن  PH 5/1-5/1محصولز با 

 . باژوجمه بمه ایمن کمه(25)با دارصد مز 9/2-5/9انیرها 
بماال و  قاار به ژحممل ارصمد نممک زتوژنیمونوس لیستریا

ژر  اسمت احتممال حضمور آن ار گستراه PHمحدواه 
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 هاجر خدمتی مرصع و همکاران     

 828      8931، آبان  871، شماره مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                              دوره بيست و نهم              

 پژوهشی

نمرم بمه  معموال انیرها  سفید و انیرها  نرم وجوا اارا.

 وند و اوره رسیدن طموالنز را مزصورت ژاوه مصر  

 )فعالیمت awرطوبت، کنند، ار نتیجه  رایط او نرر طز نمز

 ها اومانز میکروارگانیس  مناسب برا  وندهاسیدیته آبز( و 

 مطالعمات برخز او با د.مز فراه  توژنزیمونوسلیستریا جمله 

 ها ژواند ار محلولمز مونوسیتوژنزلیستریااهدکه نشان مز

 .(21)روو ونده بماند 253الز  1نمکز انیرها، به مدت 

سممال  ار همکمماران و جبلممز ژوسممط کممه ا مطالعممه

 ژاوه انیرها  او ارصد 3 که ااا نشان یافت، انجام 8938

چنین ه  .(21)اندبواه آلواه مونوسیتوژنز لیستریا با محلز

 همکماران و نموروو  ژوسط 8932 سال ار ا  کهار مطالعه

 81 نمونمه فمرآوراه لبنمز ار مجمموع، 11 مد، او  انجام

  میر، ها نمونه ار ،لیستریامونوسیتوژنز با آلواگز مورا

 نمونمه انیمر85او  .گراید  ناسایز نرم انیر و معمولزانیر

 1نرم، انیرنمونه  85او  و (ارصد 9/89) مورا 2 معمولز،

 لیسممتریا مونوسمممیتوژنزآلممواه بممه  (ارصممد 11) مممورا

 8931 سمال که ار ار اژوهش خوا بهاروند .(21)اندبواه

 ممورا 18 بررسمز، مورا ی ایز نمونه 282 او انجام ااا،

را گزارش  لیستریا ها آلواگز به گونه ،(ارصد99/83)

ارصد او انیرها  نرم ،آلواه بمه  11که ار این بین  اااه،

 و بهمماار ار بررسممز .(23)انممدبواه لیسممتریا مونوسممیتوژنز

 مونوسیتوژنز لیستریا  یوع میزان 8931 سال ار همکاران
 981 کمه مطالعمه ایمن ار .اسمت ده گزارش ارصد 5/1

مولکولز  روش با و گرفتهقرار بررسز مورا نمونه ار آن

PCR مثبممت نمونممه 5انیممر نمونممه 11 او ،اسممت ده ژاییممد 

ارصمد(  85) ممورا 9، خامه نمونه 21 واوارصد(  15/1)

  مماملو کممه ا مطالعممه ار .(91)اسممت ده گممزارش مثبمت

 ها گونه  یوع بررسز عنوان با8931 سال ار وهمکاران

 اصمفهان ار سمنتز لبنز محصوالت و  یرخام ار لیستریا

 ممورا 28 نمونمه، 232 او کمه مشمخص  مد اااند، انجام

ممورا  1 کمه بمواه مثبمت لیسمتریا نرمر او( ارصمد 81/1)

 کمه بمواه اسمت مونوسمیتوژنز لیستریا آن( ارصد 11/8)

 همچنین لیستریا اند. ده ژایید PCR روش با مثبت موارا

فرنممز  ناسممایز  ممد ولممز  و خامممه بسممتنز،  ممیرخام، ار

منفممز  وانیممر او نرممر آلممواگز وکشممک کممره و ماسممت

کمه ایمن نتیجمه بما مطالعمه مما او نرمر  (85)گزارش  مدند

 نژااعباسمز مطالعمه انیر مطالبقت نمدارا. ار آلواگز ار

 الگمو  و ع یو میمزان عنموان با8931 ارسال وهمکاران

  انیرها ار نزژنوسیتومممو لیسممتریا نتزبیوژیکزآ مقاومممت

 811 او که اا تند بیان ارومیه ن هرستا فزمصر ا وهکو

 نمونمه 9 هرسمتان، ها رو مگاهف او  ده ژهیه انیر نمونه

 .(98)استبواه مونوسیتوژنز لیستریا به آلواه

ژممرین آلممواگز ار انیرهمما  ار مطالعممه حاضممر کمم 

ار مقایسه با انیرها  سمفید ایمده  (ارصد 1/1ا  )کووه

همچنممین ار ایممن مطالعممه ژفمماوژز ار میممزان   مموا.مز

ا  گوسمفند  ا  گاو  وانیمر کمووهآلواگز انیر کووه

اایین بموان میمزان آلمواگز ایمن نموع او   وا.ایده نمز

ژواند نا ز او رطوبت اایین ونیز اسیدیته باال  انیرها مز

ا  ار طول اوره رسیدن انیرها  کمووه. این انیرها با د

ژولیممد انیممر اسممت، بممر اثممر ژخمیممر  کممه یکممز او مراحممل

ها  مولد اسیدالکتیک، مقاایر قابمل ژموجهز او باکتر 

الکتیک ونیمز مقماایر ویماا  او اسیدها  آلز نریر اسید

 موند کمه اثمرات مهمار  رو  ها ژولیمد مزیوسینباکتر

 .(98)اارند لیستریا مونوسیتوژنزبقا   ر د و

 همکماران ار  مهرکرا  ا  کمه رحیممز ومطالعه ار

ار  ها  لیسممتریاگونممهبررسممز فراوانممز ممیراو جهممت  و

بسمتنز سمنتز عرضمه  مده انجمام  سمنتز و انیمر  یرخام،

نمونمه  21 نمونمه ممورا بررسمز، 811ااانمد، او مجمموع 

مثبت  لیستریاها  لواگز به گونهآارصد( او نرر  5/89)

 گمزارش  مده ارصد 1/21تز سن که آلواگز انیر بواه،

 لیسمتریا مونوسمیتوژنزاست. ار این اژوهش آلواگز بمه 

 .(92)گراید گزارش ارصد 5/91

 ان ژوسمط  مهباو  ار مطالعه ایگر  که ار اصمفه

 نمونمممه انیمممر سمممنتز،  11او  همکممماران انجمممام یافمممت، و

 لیسمتریا مونوسمیتوژنزارصد ( آلواه بمه  81/1) نمونه 5

 .(99)است بواه

همکمماران ار ژبریممز ار  اممور وار اممژوهش کالنتر 

 11/18) نمونممه 5نتممایج حمماکز او آلممواگز  8931 سممال
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آور  نمونمه انیرسمنتز جممع 811( انیمر سمنتز او ارصد

  لیقمموان ار میممزان آلممواگز انیرهمما .(81)با ممد ممده مز

 واقعیت این به ژوجه با د. باارصد مز 9/2مطالعه حاضر 

 فراینمد همی  و  موامز ژولیمد خمام  میر او انیمر این که

 وا، احتمال آلواگز انیر نمز انجام آن رو  بر گرمایز

 اسمت ممکمن ژولید  او  میر خمام وجموا اارا. اگرچمه

( ارصد 82) یلیظ نمک آ  لیقوان ار انیر ساو اخیره

او  قبمل انیمر ایمن( مماه 1-9) ممدت طموالنز نگهدار  و

 او ش را نقص این حد  ژا کنندگان،مصر  به عرضه

 هی  ومینه این اما ار بگ ارا، ژأثیر ااژوژن بقا  بر اهد و

 .(91)است نشده انجام ا مطالعه

Osaili امژوهش خموا  ار2182 سال ار همکاران و

 بیمان گرفتمه، قرار ژایید مورا PCR ژکنیک کمک که با

 بماوار او  مده آور جممع انیمر نمونمه 951 او که کراند

 8/21ها نمونممه ار لیسممتریا کلممز محلممز ار اران  ممیوع

 بممه مربممو  آلممواگز او ارصممد 8/88 کممه بممواه ارصممد

 و Arrese مطالعمه ار .(95)است بواه لیستریامونوسیتوژنز

 انجام اسپانیا باسک منطقه ار که 2182 سال ار همکاران

 آور جمممع فرو ممزخراه 81 او انیممر نمونممه 58 گرفمت،

 ها گونممه بممه آلممواهارصممد  1/3 ژعممداا ایممن او .گرایممد

 لیسمتریا بمه آلواه ا نمونه هی  اما بواند لیستریا مختلف
 .(91)است نبواه مونوسیتوژنز

ایج مطالعه حاضر همخوانز نتایج این مطالعه نیز با نت

  2189سمال  ار همکماران و  Almeidaار مطالعمه نمدارا.

 بممه مختلممف انیرهمما  آلممواگز  ناسممایز عنمموان بمما

 نیمه انیرها  ارصد 1/89 ار ارژغال، توژنزیمونوسلیستریا

 .(91)انممدبواه توژنزیمونوسمم لیسممتریا بممه آلممواه سممخت

Acciari بمه ا  کمهمطالعمه ار 2181سمال ار همکاران و 

نا مز  ،آمریکما ار لیستریوویس او ثبت گزار اژز انبال

وارااژمز، ار ایتالیمما  ایتالیمایز سممنتز هما انیر مصمر  او

 انیمر813 نمونمه انیمر، 151 او اااند بیان اا تند که انجام

 بممه آلممواگز نرممر او( ارصممد 1/29)  ممده ژولیممد سممنتز

 .(91)استبواه مثبت مونوسیتوژنز لیستریا

  آنکمارا ار همکاران و Şanlıbaba که ا مطالعه ار
 

 نمونمه 91 او کمه کرانمد انجام اااند ،بیان 2181 سال ار

 91 او و مونوسیتوژنز لیستریا به آلواهارصد  1 سفید انیر

 مونوسمیوژنز لیستریا به آلواه ارصد 11/1 خانگز انیر نمونه

 سمفید انیرهما  آلواگز نرر او مطالعه این نتایج اند.بواه

 و Gelblcova .(89)با مدمز حاضمر مطالعه نتایج با مغایر

 بررسمز) عنوان با خوا مطالعه ار 2181لسا ار همکاران

  مده ژهیمه انیرها  ار مونوسیتوژنز لیستریا منابع و  یوع

 ااانمد نشمان( چمک جمهمور  ار فرو ز خراه باوار او

 نمونمه 21 مختلمف، بنمد بسمته انیمر بما نمونه 911 او که

با مند مز مثبت مونوسیتوژنز لیستریا نرر او( ارصد 1/5)

 21)گرایمد  ناسمایز انیرآبمز را آلواگز ژرینکه بیش

ار اکثر مطالعات نتمایج حماکز او آلمواگز  .(93)(ارصد

اسمت، کمه  لیسمتریا مونوسمیتوژنزباال  انیرها  سنتز به 

بهدا ممتز ژولیممد ونگهممدار  خمموا نشممان او  ممرایط ییر

با د. نتایج مطالعه حاضمر بما وعرضه این محصوالت مز

نتایج اکثمر مطالعمات ایگمر او نرمر وجموا آلمواگز ار 

اارا، اما ژفاوت ار میزان  یوع انیرها  سنتز همخوانز 

ژموان بمه وجموا اارا .او االیمل آن مز لیستریاها  گونه

ژفاوت ار ومان انجمام مطالعمه و میمزان آلمواگز ثانویمه 

نقمل وایگمر عواممل   یرخام ار حین او مش، حممل و

ا ماره  لیسمتریا مونوسمیتوژنزر مد  محیطز موثر بمر رو 

ژوانمد ار جهمت اگرچه ااستوریزاسیون  یرخام مز کرا.

هایز او موثر با د اما گزارش لیستریاجلوگیر  او  یوع 

ممموارا بممروو لیسممتریوویس ار اثممر مصممر  مممواا لبنممز 

 . مطالعمات بیمانگر(11،18)ااستوریزه  ده نیز وجموا اارا

 اارا، بسمتگز فصمل بمه لیستریوویس وقوع که است این

 ژمربمیش بیممار   میوع ومسمتان فصمل ار کمهطمور به

 ار کمه با مد آن الیمل بمه است ممکن که  ده گزارش

 ژغ یممه  ممده سممیلو یمم ا  او ژممربممیش هممااام ومسممتان،

  آن  یر ژولید  آلمواه خواهمد نتیجه که ار  وند،مز

بر رو  گیاهمان اوسمیده نسمبت  لیستریامونوسیتوژنزبوا. 

انمد بهتمر به گیاهان سرسمبز یما گیاهمانز کمه او بمین رفته

ایمن میکروارگانیسم  ار علوفمه ژخمیممر  کنمد.ویسمت مز

  PH مموا و  ممده کممه بممه صممورت سممیلو نگهممدار  مز
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 پژوهشی

عممالوه بممراین  .(1) مموامشمماهده مز اارا، 5/1بمماالژر او 

قمماار بممه ر ممد ار اماهمما  اممایین  لیستریامونوسممیتوژنز

. بر اساا مطالعه (12)گراا(سانتزارجه  8ژا  15با د)مز

ژمر حاضر نیز میزان آلواگز ار ژابسمتان و ومسمتان بمیش

اهد ار فصل برخز او مطالعات نشان مز است. نتایجبواه

ژابستان بار میکروبز  یرها  خام باالژر او فصمول ایگمر 

ژواند بر کیفیت انیمر ژولیمد  این آلواگز مز .(19)است

ژاثیر بگ ارا. ار مطالعه حاضر نیزآلواگز انیرها  سنتز 

 انیرهما  او ژولید برخمز فرآیند ژر است. اربیش ار ژابستان

 نمک با یلرت باال برا  جلوگیر استفااه او آ  سنتز،

 ژوانمد،خموا مز نمکآ  است. ضرور  هاااژوژن ر د او

ار  .(11)مقماوم بمه نممک با مد هما برا  ااژوژن مخزنز

نممک یلمیظ ار فصمول نتیجه ار صورت استفااه او آ 

گرم، یکز او االیل آلواگز بماال  انیمر ار ژابسمتان ار 

المز  81ژوان، ژحمل نمک ژا یلرت مطالعه حاضر را مز

بما . (29،15)عنموان کمرا لیستریا مونوسیتوونزارصد   81

 ژوسط ی ایزمواا ار لیستریا  جستجو استاندارا کهاین

  مده، ژمدوین ایران صنعتز وژحقیقات استاندارا ساومان

 علمت به .(11)است نشده اجبار  این استاندارا رعایت اما

 ها ه انیرآن به ویژ ها فرآوراه مصر  و مصر   یرخام

 بروو احتمال آمااه، مواای ایز مصر  و کشور سنتز ار

 کاهش  میوع اارا.گزار اژز حاکز او وجوا لیستریوویس

  وا.کاهشلیستریوویس ار کشورها  ایشرفته ایده مز

 او اسمتفااه او صنعتز حماکز کشورها  ار لیستریوویس

 آن ار مواایم ایز ژولیمد ار میکروبمز کنترل ها روش

ها  اسمتفااه اوسیسمت  با کشورها این ار. است کشورها

 ارژولیمد بحرانمز نقما  کنترل و HACCPکنترلز چون 

 رابطه ار الوم ها آمووش  همچنین ارائه ی ایز ومواا

 را لیسمتریوویس میمزان اندژوانسمته مواایم ایز، ایمنز با

 سمنتز لبنز ها فراوراه ژولید که جاآن او .اهند کاهش

 بهدا متز مجموو فاقد و کوچک ها گاهارکار ایران ار

 نشده ااستوریزه یا  یرخام ها اوکارگاه این ار و با دمز

 اسممتاندارا جسممتجو   ممدن اجبممار   مموا،مز اسممتفااه

 طموربمه .رسمدمز نرر به ضرور  ی ایز مواا ار لیستریا

اسمتکه  واقعیمت ایمن اهنمدهنشمان مطالعمه این نتایج کلز

 ار بایسممتز  ممهر قممزوین ار سممنتز عرضممه انیممر و ژولیممد

چنمین هم  .گیمرا صورت بهدا تز نرر مناسب او  رایط

هایز  وا ژمهیدات الوم برا  استفااه او روشژوصیه مز

با اقت وحساسیت باال جهت  ناسایز عواممل میکروبمز 

 به کار گرفته  وا. مونوسیتوژنزلیستریاچون 

 و بهدا تز مناسب ژکنولوژ  بکارگیر  ایشنهااات:

،عدم استفااه او محصموالت  انیر و  یر ژولید یا بطهرا ار

همما  بهدا ممتز افممزایش نرممارت یزه،رلبنممز ییممر ااسممتو

عرضه، انجام طرح مشابه جهت  ناسایز  برمراکز ژولید و

ار  وسمالمونال و کلز فمرم وا ر میا کلمز کپک ومخمر

 .انیرها  سنتز قزوین
 

 سپاسگزاری
 ایمممممن مقالمممممه حاصمممممل اایمممممان ناممممممه مقطمممممع 

 اسممز ار ممدگروه بهدا ممت وایمنممز مممواا یمم ایز کار ن

اانشمممگاه علممموم از مممکز قمممزوین بممما کمممد اخمممالق 

IR.QUMS.REC.1396.348 وسمیله او با د. بمدینمز

 ورا  اژوهشز و کمیته اخالق اانشگاه علموم از مکز 

  وا.قزوین واو  رکت کنندگان طرح سپاسگزار  مز
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