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  چکیده

مونوسیتوژنز و لیستریا  يهابه نامزا بیماري يدو گونه ،جنس لیستریا: نهیزم
، سپتی عنوان عامل سقط، انسفالیتهژنز بلیستریا مونوسیتو. دارد يوانوویا ایستریل

ک پاتوژن ینیز  يوانوویا ایستریلسمی در انسان و حیوانات شناخته شده و 
 يالشه یآلودگ .کندیجاد عفونت میز ایدر انسان نی گاهاست و  یوانیح

 ییهاز در مورد عفونتیآمهاز علل مهم مخاطر یکی يورذبح و فرآ یگوسفند ط
 حاضر يمطالعه، شدآنچه ذکر  تیبا توجه به اهم .غذا در انسان است با منشأ

 انجامشهرستان شهرکرد  گوسفندانگوشت در  مونوسیتوژنزا یستریل یابیجهت رد
  .شد

جونقان واقع  یاز کشتارگاه صنعتگوسفند  گوشت نمونه 200 در مجموع :روش
 هاي اختصاصیها در محیطنمونه. دیگرد اخذ ياریاستان چهارمحال و بختدر 

تست استاندارد  ییایمیوشیب يهاها توسط آزمونزولهیا. کشت داده شدند
تست ) PCR( اي پلیمراززنجیرهواکنش  با استفاده از هازولهیسپس ا .گردیدند

 .شدند

) 200از  5(درصـد   5/2 ،گوسـفند  يهـا الشـه در  ایستریل به یزان آلودگیم :جینتا
 و PCR يجـه ینت و افت نشدیتوژنز یا مونوسیستریلها کدام از نمونهچیهدر . بود

، هر ییایمیوشیب يهاج آزمونیدر نتا. هم مطابقت داشت اب ییایمیوشیب يهاآزمون
ص داده یتشـخ  يوانـوو یاا یسـتر یل يزايمـار یب يگونـه ) درصد 5/2(زوله یپنج ا
  .شدند
 يزايماریب باکتري اب یزان آلودگیگوسفندان م يهادر الشه اگرچه :گیرينتیجه

ک یچیز در هین توژنزیمونوسلیستریا بود و ) درصد 5/2(ن ییپا يوانوویاا یستریل
 يهاگونه نقش گوشت قرمز در انتقالبه ست یبایماما  ،افت نشدیها از نمونه

  .گرددتوجه ا یستریل
  

  .PCR ،مزقر گوشت ،لیستریا :يدیکل گانواژ
  

 17/3/91 :تاریخ پذیرش              8/8/90 :دریافتتاریخ 
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  مقدمه
گساالن، مننژیت اولیه، نوسیتوژنز در بزرولیستریا م    

تر یا بیماران مسن. کندایجاد می یسم ییا سپت انسفالیت
است،  ها پایینافرادي که مستعد هستند و ایمنی سلولی آن

مبتالیان به لنفوم و ایدز افرادي  ،مانند گیرندگان پیوند اعضا
تمایل لیستریا . مستعد بیماري هستند مشخصاًهستند که 

صبی مرکزي منجر به بیماري حاد مونوسیتوژنز به سیستم ع
که  ينحوهب ؛است شود که معموالً میزان کشندگی آن باالمی

مواد  ناشی از عفونت ریزان مرگ و میم کیدمیدر موارد اپ
درصد هم  75د و در افراد مستعد تا درص 40-30 ییغذا

در بین افرادي که از بیماري بهبود  و )1(گزارش شده است 
 در زنان بارداري. گذارداند، عالیم نورولوژیک باقی مییافته

  . دهدخطر ابتال به لیستریوز را افزایش می
باعث بیماري  لیستریا مونوسیتوژنز در زنان باردار معموالً    

  شود که اگر درمان نشود، به آنفوالنزا میباکتریمی مشا
آمنیوتیک و عفونت  يهتواند به التهاب جفت و یا پردمی

جنین و در نهایت سقط، به دنیا آمدن نوزاد مرده و یا تولد 
هنگام منجر شود، چرا که این باکتري قادر به عبور از  زود

 و نیترمهم از گاو گوسفند و گوشت). 2(جفت است 
 کدام در هر اگر. هستند در کشور ما هاگوشت نیترپرمصرف

 و ينگهدار فروش، ،يبندبسته کشتار، د،یتول يهامرحله از
 تواند موجبیم نشود، تیرعا گوشت بهداشت مصرف،

 . شود در انسان يماریب

 باشدیم ییاز راه مواد غذا ایستریلن روش انتقال یرتمهم    
ر خام یش ،یگوشتمحصوالت  یخطر آلودگ يل باالیپتانس و

در مطالعات  ين باکتریر با ایش يهازه و فرآوردهیو پاستور
 .)3(نشان داده شده است  جهان ياز کشورها ياریبس

 يهاگوشت دام یآلودگ یبررس ينهیدر زم يامطالعات عمده
 به یاز نظر آلودگ ... ور ویط گاو،، گوسفندل یاز قبمختلف 

ار یبس وعیش ،گرفتهورتمطالعات ص. ا انجام شده استیستریل
مختلف و در  مناطقدر  را توژنزیمونوس ایستریل ریمتغ

که از  ينحواست؛ به نشان داده دامی با منشأ والتصمح
در گوشت  درصد 69تا  )4( یخام دام يهاردهدر فرآو صفر

توژنز گزارش شده یا مونوسیستریبه ل یآلودگ) 5( شدهمهیق
  .است
ونوسیتوژنز در ایران ناشناخته وضعیت واقعی لیستریا م    

است و اطالعات کمی از حضور لیستریا مونوسیتوژنز در 
در دسترس  ،شودمحصوالت غذایی که در ایران مصرف می

هاي غذا خوردن ایرانیان نیز با الگوي کشورهاي عادت. است
غذاهاي  ،جز برخی از غذاهاي غربیهب .غربی متفاوت است
شود و به شکل لی تولید میصورت محمصرفی در ایران به

 با توجه به .)4(شود اي سنتی این کشور مصرف میغذاه
و ذبح  و حمل و نقل يورفرآ یط ایستریوع لیشنکه یا
 تواندیم ییغذا یگوشت يهاوردهآدر گوشت و فر واناتیح
ن مطالعه به یدر ا، کند جادیاختالل ا یبهداشت يهیرو در
گوشت  يتوژنز در نمونهیا مونوسیستریبه ل یآلودگ یابیارز

 PCRشهرکرد به روش  کشتار شده در کشتارگاه گوسفندان
 .پرداخته شد

  
  روش

صـورت   1389ز و زمستان سال یین مطالعه که در پایدر ا    
از  گوسـفند نمونـه گوشـت    200تعـداد   ،مجمـوع در گرفت 
 ل ازیشـده بـا اسـکالپل و پـنس اسـتر     ت ذبحاوانیح عضالت

قــان واقــع در اســتان چهارمحــال و  جون یکشــتارگاه صــنعت
  گوشــت بــا اســتفاده از  يهــانمونــه .دیــاخــذ گرد ياریــبخت
شـده  هیتوص يو پروتوکل جداساز یانتخاب يمغذ يهاطیمح

کـا جهـت   یآمر ياالت متحـده یـ ا يتوسط سازمان کشـاورز 
گـرم نمونـه    25). 6( گرفتقرار  یا مورد بررسیستریوجود ل
 225قـه در  یدق 2مـدت  ه شـده، بـه  یک تهیصورت آسپتکه به

ــیم ــر یلیل ، Listeria enrichment broth )Merckت
 دمـاي  ساعت در 24مدت مخلوط و سپس به) ساخت آلمان
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تـر  یلیلیک می. دیگرد گذاريگرمخانه گرادیسانت يدرجه 37
 Frazerط یحـ تـر از م یلیلیم 9ه به یاول يمغذ يهاطیاز مح

broth )Himedia مـدت  و بـه  افزوده) هندوستان، ساخت
 گـذاري گرمخانـه  گرادیسانت يدرجه 35 دماي ساعت در 24
 Oxford يبـر رو  يط مغـذ ین محـ یدوم از ،سپس. دیگرد

agar  وPalcam agar )Merck کـه بـه   ) ، ساخت آلمـان
، سـاخت  Merck( ا پالکـام یسـتر یل یساپلمنت اختصاصآن 

 35دمـاي  و در  شـد کشـت داده   ،افـزوده شـده بـود   ) آلمان
 گـذاري گرمخانـه  سـاعت  48مـدت  بـه  گـراد یتسان يدرجه
عنـوان  محـدب بـه   یکوچک، مورب و کم يهایکلن. دیگرد
د از ییـ أتوژنز جهـت ت یا مونوسـ یسـتر یمشکوك به ل يهایکلن

گلوکز،  ير قندهایگرم، کاتاالز، حرکت، تخم يزیآمرنگنظر 
تست کمپ  و زیترات، همولیا نیاح و تولیلوز، مانیرامنوز، گز
   .)7( قرار گرفت شیمورد آزما

 در PCRا تـا زمـان انجـام    یستریمشکوك به ل يهانمونه    
نه یریسـ یصورت گلبه) ، ساخت آلمانTSB )Merckط یمح

ــا ــ -20 يدر دم ــدند يدارنگه ــت ل  .ش ــرل مثب ــتریکنت ا یس
هـا و  مرکز کلکسیون قارچاز  ATCC 19114توژنز یمونوس

ك جهت مشکو يهانمونه. شده یته هاي صنعتی ایرانباکتري
بـا   PCR يلهیوسـ توژنز بـه یا مونوسـ یسـتر یل يجـو وجست

ناژن، یساخت س( 1شده در جدول درج يمرهایاستفاده از پرا
) Hong( )8( هنـگ  و )Choi( يچـو  توسط که قبالً) رانیا

ده یبــه ثبــت رســ) 9(و همکــاران  )Doumith(ث یــدومو 
 شــرکت از PCR مــواد .مــورد آزمــون قــرار گرفــت ،اسـت 

Bioflux 25در حجـم   شـد و واکـنش   هیـ ته ژاپـن  ساخت 
تـر  یکرولیم 10X PCR ،5/1تر بـافر یکرولیم 5/2(تر یکرولیم

MgCl2 50 ــیم ــوالیلـ ــریکرولیم 1، رمـ    dNTP  10تـ
بـا  تـر  یکرولیم 1مـراز،  یپل Taqم یواحد آنز 5/1، رموالیلیم

 DNA تـر یلکرویم 1مـر،  یکروموالر از هـر پرا یم 10غلظت 
 PCR واکـنش  ییدمـا  يبرنامـه  ياجـرا . دیگردانجام  )الگو

کا صورت ی، ساخت آمرBioradکلر یدستگاه ترموسا توسط
 5/1 ژل آگــارز يرو PCRان محصــوالت یــدر پا. رفتیپـذ 

ــد ــ( درص ــناژن، ایس ــارکر   )رانی ــا م ــاز  100ب ــت ب  يجف
)Fermentas (الکتروفــورز )ــارس، یــســاخت پا اپژوهش پ
  .دیگرد )رانیا

  
  مورد استفاده يمرهایمشخصات پرا: 1ي شماره جدول

  
  

 ياندازه
 محصول

 يدما گسترش  کلیس منبع
Anealing 

 مرهاینام پرا  مرهایپرا یتوال واسرشت

636 bp 8 30 
72 °C 

45 S 

55 °C 

45 S 

94 °C 

45 S 

For: 
GTGCCGCCAAGAAAAGGTTA 
Rev: CGCCACACTTGAGATAT 

DG69 and 
DG74 (L. 

monocytogenes) 

370 bp 9 35 
72 °C 

69 S 

53 °C 

69 S 

94 °C 

24 S 

For: 
GCTGAAGAGATTGCGAAAGAAG 

Rev: 
CAAAGAAACCTTGGATTTGCGG 

prs (all Listeria 
species ) 
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  نتایج
) نمونـه  200از  5(درصـد   5/2لیسـتریا  میزان آلودگی به     

  هــاي بیوشــیمیایی بــراي در نتــایج آزمــایش. )1شــکل(بــود 
نـد، در  مشکوك به لیسـتریا بود  هایی که از نظر ظاهريکلنی
. دمونوسـیتوژنز شناسـایی نشـ   لیسـتریا  هـا  کدام از نمونههیچ
جهـت   PCRتر کـه از آزمـون   چنین جهت ارزیابی دقیقهم

هیچ کدام جستجوي لیستریا مونوسیتوژنز استفاده گردید، در 

کـه   یافـت نشـد  لیستریا مونوسیتوژنز  ي مشکوك،هااز نمونه
را نشـان   PCRهاي بیوشیمیایی و این مسأله مطابقت آزمون

 5/2(ی، هر پنج جدایه هاي بیوشیمیایدر نتایج تست. دهدمی
ــهبــه) درصــد لیســتریا ایوانــووي زاي ي بیمــاريعنــوان گون

  .تشخیص داده شد

  

  
  ،کنترل مثبت: PC، یکنترل منف: NC، يجفت باز 100 مارکر: M .ایستریجنس ل ير الکتروفورز ژل آگارز برایتصو: 1 شکل

  ایستریجنس ل يمثبت برا ياهزولهیا: 5 تا1 
  

  بحث
 يدارا ایبوده و  کروبیبدون م ،سالم واناتیگوشت ح    
بدن مانند  از ییهادر بخش یگاه .است یکم اریبس کروبیم

 اریعضالت تعداد بس یو مغز استخوان و حت يغدد لنفاو
وانات در اثر مصرف آب و یح .شودیم افتی کروبیم یکم
 ،10( دهند يرا در خود جاا یستریوانند لتیآلوده م يغذا
ا یستریکه ل یواناتیق حیتواند از طریا میستریرو ل نیاز ا .)11

 يکروفلور حلق جایاز م یا قسمتی یگوارش يرا در مجرا
و  شود ییمواد غذا يورآفر یصنعت ياند وارد واحدهاداده
 را در یگوشت يهاوردهآگوشت و فر بهداشتب ین ترتیبه ا

 یآلودگ معموالً ).11(مختل کند  نقلوملحو  يورفرآطول 
 يهینقل و تهوهنگام کشتار، حمل یگوشت محصوالت

  هنگام کشتار، پوست کندن و شقه . شود یم جادیها افرآورده

  

  
 یخارج يهاقسمت قیاز طر هاکروبیکردن ممکن است م

 خاك، آب، علوفه وکه در تماس با ) شاخ، سم و مو( وانیح
امعا  یعنی یداخل يهاقسمت قیاز طر ای و اندبوده فضوالت
 لباس، هوا و نیهمچن. سازند گوشت را آلوده و احشا،
 یآلودگ زانیممکن است م زیدست کارکنان ن باألخره

   .دده شیرا افرا یکروبیم
 يهـا گونـه  دوجـود دار  جنس لیستریاکه در  يااز شش گونه

ستند کـه  زا هيماریب يوانوویا ایستریلمونوسیتوژنز و لیستریا 
لیستریا  .)3( ت انتقال به انسان را دارندیق گوشت قابلیاز طر

، سـپتی سـمی در   عنوان عامل سقط، انسفالیتژنز بهمونوسیتو
نیـز   يوانوویا ایستریلانسان و حیوانات شناخته شده است و 

زایـی، سـپتی سـمی جنینـی در     دلیل نقش در سـقط، مـرده  به
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 الیی برخوردار اسـت از اهمیت با هاي گوسفند و گاوعفونت
 ،12( کندجاد عفونت یا تواندمی زیدر انسان ن ین گاهیهمچن

عنـوان  به) درصد 5/2(زوله یهر پنج ا ،ن مطالعهیدر اکه  )13
     .ص داده شـدند یتشـخ  يوانـوو یاا یستریل يزايماریب يگونه

کـه در   يعابد و یجالل يحاضر با مطالعه يمطالعه يجهینت
در آنهــا . تشــابه دارد تــا حــدودياصـفهان صــورت گرفــت  

  توژنز در یا مونوســیســتریبــه ل یزان آلــودگیــمخــود  یبررســ
اعـالم    PCR اصـفهان بـه روش   ییمـواد غـذا   يهـا نمونـه 

گوشـت  و  گـاو  يشدهمهیگوشت ق یزان آلودگینمودند که م
 يووانـو یا ایسـتر یو ل توژنزیا مونوسیستریمنجمد گوسفند به ل

و  یمـ یکـه توسـط رح   ياهدر مطالعـ  ).4(بـوده اسـت    صفر
در اصـفهان صـورت گرفتـه اسـت      2008همکاران در سـال  

درصد  3اصفهان  يهاگوشت گاو در کشتارگاه یزان آلودگیم
ــده اســت   ــالم ش ــات صــورت ).14(اع ــه در در مطالع   گرفت

 وانگالنـد ین لیاز قبا یر نقاط دنیدر ساگوشت خام  يهانمونه
 ،3/4ب یـ ترتبـه ) 18( ایو اسپان) 17(کره  ،)16(ک ی، بلژ)15(
 توژنزیا مونوســیســتریبــه ل آلــوده درصــد3/17و 5/12، 7/13

  .ه استشد گزارش
ا یستریل يبه باکتر گوسفندگوشت  یآلودگ زانیم     

 یآلودگ زانیم از یحت شهرکرد شهرستان در توژنزیمونوس
 اریبس ییاروپا يکشورها یبعض درگوشت خام  يهانمونه

 گوشت یآلودگ نیپای درصد البته). 18-15(است  کمتر

 نییپا ای وجود عدم بر لیدل شهرکرد ا دریستریل به گوسفند
بلکه  ؛ستین عتیطب و طیمح در يباکتر نیا زانیم بودن

 دتوانیم يباکتر نیا يجداساز زانیم در يادیز عوامل
به  یزان آلودگیم هااز گزارش ياریدر بس. دینما دخالت
ها یفروشتوژنز در خردهینوسا مویستریل لیاز قب ییهاپاتوژن

 يهااز گوشت يریزان چشمگیشده به ممهیق يهاو گوشت
از  يریگز نمونهین مطالعه نیدر ا .)19 ،5(شتر است یخام ب
است صورت گرفته  یشده در کشتارگاه صنعتذبح يهاالشه
 يگونهبه ) درصد 5/2( ین آلودگییزان پایبر مله ن مسأیو ا
لیستریا افت یو عدم  يوانوویاا یستریل يزايماریب

امکان  که ییالبته از آنجا. ثر باشدتواند مؤیم توژنزیمونوس
بعد از  گوسفندهاي الشهدر  توژنزیمونوسلیستریا به آلودگی 

  در  يریگشود اگر نمونهیشتر میب کشتارگاهخروج از 
گرفت یسطح شهر صورت م يهایها و قصابیفروشخرده

. افتییش میز افزایتوژنز نیا مونوسیستریل ياحتمال جداساز
ن مقدار بود شانس یشتر از ایب يریگزان نمونهین اگر میهمچن

  .شدیمشتر یب توژنزیا مونوسیستریل يجداساز
آلودگی مواد غذایی  هاي متعددي در ارتباط باگزارش    

 گاو خام گوشت ازدامی منتشر شده است،  مختلف با منشأ

 16 مکزیک در 2001 سال در ،)20( درصد 25 بریتانیا در

 )22(د درص 6سال   همان در یسدر سوی و ،)21( درصد
ر ایران شیوع لیستریا د. است شده جدا لیستریا مونوسیتوژنز

 .متفاوت است يمقداردامی  هاي مختلف با منشأدر فرآورده
شیوع این باکتري در گوشت  2008در سال  يعابد و یجالل

در  ؛)4( گزارش نمودند صفررا اصفهان  يمرغ در منطقه
آن  وعیش که شاکریان و همکاران در شهرستان شهرکردحالی

 و همکاران یمیرح. )23( اندگزارش کرده درصد 5را 
) 24( درصد9/1آلودگی ماهی و میگو در کشور را  )2012(

و مشتاقی و همکاران میزان آلودگی شیرهاي خام گاو 
 اندگزارش کرده درصد2/2تولیدي در شهرکرد به لیستریا را 

 يرو 2011در سال که در خوزستان  يادر مطالعه .)25(
ا یستریلها آلوده به درصد نمونه 2کپور صورت گرفت  یماه

 هیکه در اروم یک بررسیدر ). 26(بودند  توژنزیمونوس
ان مورد یدرصد ماه 6/2صورت گرفت اعالم شد  )2011(

   ).27(اند بوده توژنزیا مونوسیستریلآلوده به  ،مطالعه
هاي منتشره در ارتباط با درصد با توجه به گزارش    

رسد که نظر میمواد غذایی به باکتري لیستریا بهآلودگی انواع 
درصدي گوشت گوسفند در استان چهارمحال  5/2آلودگی 

قابل توجه این است که  ياما نکته .تیاري منطقی استو بخ
هاي شده با توجه به اینکه در فروشگاههاي قیمهگوشت در

در شرایط غیر بهداشتی و نگهداري نامناسب  بعضاًگوشت و 
. تواند بیشتر باشدمی احتمال درصد آلودگی ،گیردانجام می
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 )Bunci( یبونک هايررسیبتوان به ید این مطلب میدر تأی
در ) 19( و همکاران )Capita( تایکاپ و) 5( يوگوسالویدر 
شده در هاي قیمهاشاره نمود که میزان آلودگی گوشت ایاسپان

   .انددرصد گزارش نموده 32و  69ب یترتبهرا این کشورها 
  
  يریگجهینت

تواند ررسی نشان داد که گوشت گوسفند مییج این بانت    
عث عفونت و از این طریق با باشد هآلودگی لیستریایی داشت
که لیستریا جاییکننده شود و از آنلیستریایی در مصرف

 است و نگهداري گوشت در شرایط یباکتري سرمادوست
نقش به  یستیباد، شوسرما سبب تکثیر این باکتري می

  .گرددتوجه ا یستریگوشت قرمز در انتقال ل
  

  تشکر و قدردانی
 معاونت پژوهشی دانشگاه شهرکرد يوسیله از حوزهبدین    
به جهت  هاي مشترك انسان و دامبیماري يپژوهشکده و
  .شودالی این تحقیق تشکر و قدردانی میمین منابع مأت
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Abstract 

Molecular and biochemical evaluation of ovine carcasses 
contamination to Listeria monocytogenes in Shahrekord 

 
Hamdollah Moshtaghi PhD1, Hossein Tahmasby DVM2*, Amin Gholamhosseini DVM 2,  

Hossein Riyahi Cholicheh DVM2, Yadollah Khosravi BS3 
 
 

 
Background: The genus-Listeria has two pathogenic species 
namely, Listeria monocytogenes and Listeria ivanovii. Of these, L. 
monocytogenes is a well-known cause of abortion, encephalitis and 
septicaemia in man and animals. Listeria ivanovii is an animal 
pathogen and in rare cases causes human infection. Contamination 
of ovine carcasses during the slaughter and processing is a major 
risk for foodborne infections in humans. Considering the 
importance of what mentioned in the present study was conducted 
to detect L. monocytogenes in ovine carcasses slaughtered in 
Shahrekord abattoir. 
Methods: A total of 200 meat samples of ovine carcasses were 
collected from Jooneghan abattoir, Chaharmahal va bakhtiari 
province. The samples were cultured in specific media.  Isolates 
were subjected to standard biochemical tests. The isolates were then 
tested by polymerase chain reaction (PCR). 
Results: The contamination rate in sheep carcasses with Listeria 
was 2.5% (5 out of 200 samples). L. monocytogenes was not found 
in any samples and PCR result agreed with result from standard 
biochemical tests. All five isolates (2.5%) identified as pathogenic 
L. ivanovii. 
Conclusion: Although the contamination rate in sheep carcasses 
with pathogenic L. ivanovii was low and L. monocytogenes was not 
found in any samples, the role of red meat in transmission of 
Listeria spp. should be considered. 

 
Key words: Listeria, Red Meat, PCR. 
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