
   
 
 
 
 
 

Winter. 2017, Tehran, IRAN 

 -5931زمستان

  تهران 

دومین همایش و 

 ماندگاری افزایش های روش نمایشگاه تخصصی

های غذائی فرآورده  Conference & Exhibition on 

Methods to Increase the Shelf-life of Food Products 2 
nd 

2 

 

 

 

های جداشده از غذاهای آماده مصرف عرضه شده در  مقاومت آنتی بیوتیکی در لیستریا الگوی

 سطح شهر مشهد

 

 3،  محمد خضری2محمد محسن زاده،  1علی اکبر سلیمانی داودلی

 آبزیان، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران گروه بهداشت مواد غذایی و - 2و1

 دارو، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران و معاونت غذا -3                                                    

 

mohsenza@um.ac.ir 
 

 

 چکیده

تی ناستفاده گسترده از آنتی بیوتیک ها موجب ایجاد مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتری ها شده و این یکی از دالیل مهم ناکارآمدی درمان های آ

آنتی بیوتیکی در جدایه های لیستریای بدست آمده از غذاهای آماده مصرف شهر مشهد مقاومت بیوتیکی است. هدف از این تحقیق بررسی الگوی 

مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع تعداد  11211-1نمونه غذای آماده مصرف سطح شهر مشهد با روش ایزو  141. برای این منظور تعداد است

آنتی بیوتیک مختلف به روش  12بیوتیکی کلیه ی جدایه ها نسبت به  ( به باکتری لیستریا آلوده بودند. الگوی مقاومت آنتی%58/22نمونه ) 31

بیوتیک  ( و بیشترین حساسیت نسبت به آنتی%111اسید ) بیوتیک نالیدیکسیک دیسک تعیین گردید. بیشترین مقاومت نسبت به آنتی استفاده از

   نتایج بدست آمده نشان داد گونه های لیستریا به برخی از آنتی بیوتیک های معمول مقاوم هستند. ( مشاهده گردید.%52/14سیلین ) آمپی

 

 ذای آماده مصرف، مقاومت آنتی بیوتیکی، لیستریاغواژه های کلیدی: 

  

 

                                                           
 بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی ،کارشناسی ارشد -1 

 بهداشت مواد غذایی دکترای تخصصی، -2 

 ، بازرسی مواد غذاییعمومی دامپزشکیدکترای  -3 
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Abstract 
The widespread use of antibiotics leads to antibiotic resistance in bacteria, and this is one of the major 
reasons for failure of antibiotic treatment. The aim of this study was to investigate antibiotic resistance 
pattern of Listeria spp. isolated from ready to eat food in Mashhad. For this purpose, 140 samples of ready 
to eat foods collected in Mashhad were analyzed using ISO 11290-1, which 39 samples were contaminated 
with Listeria spp. All of isolate were tested to 12 different antibiotic using disc diffusion test. The highest 
resistance were observed to Nalidixic acid (100%) and the highest sensitivity were observed to Ampicillin 
(94/87%). The results this study reveal that Listeria spp. becoming resistant to some common antibiotics. 
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 مقدمه

باکتری لیستریا با توجه به  غذایی ملزم می کند،در حالی که تجارت مواد غذایی، استفاده از زنجیره ی سرد را برای نگهداری مواد 

گرم  لیستریاباکتری های جنس . (Effimia, 2015)توانایی رشد در دماهای پایین در حال تبدیل شدن به یک خطر نوظهور است

طبق  .(Yehia, Ibraheim, & Hassanein, 2016)میکرون قطر دارند 2با انتهای گرد هستند که تا و میله ای شکل  مثبت،

، 1، مارتی ای5، ایوانوی2، سلیگیریمونوسایتوژنز لیستریاگونه به نام های  12جدیدترین مطالعات انجام شده، باکتری لیستریا شامل 

، 15، ونس تفی نینسیس12، روکورتیه16، کورنلسیس18نیویورکنسیس، 14، آکوایتیکا13دنسس ، فالی12، فلیچمانی11، گرایی11اینوکوآ

 ,Orsi & Wiedmann)به بعد توصیف شده اند 2111می باشد که یازده گونه آن از سال  21و بوریه  21، ریپاریا11گرندنسیس

ک پاتوژن ی مونوسایتوژنز لیستریاپاتوژن محسوب می شوند.  ایوانوی لیستریاو  مونوسایتوژنز لیستریادر بین این ها فقط . (2016

. (Scallan et al., 2011)غذازاد انسانی است که در ایاالت متحده امریکا سومین عامل مرگ و میر ناشی از بیماری های غذازاد است

است. زنان حامله، نوزادان،  % 31عامل بیماری لیستریوزیس در انسان است که ضریب کشندگی آن در حدود  مونوسایتوژنز لیستریا

 ,Suriyapriya)افراد سالخورده و افرادی که دچار ضعف سیستم ایمنی هستند، در مقابل این باکتری بسیار حساس می باشند

Selvan, Porteen, & Kannan, 2016) .باکتریمی ناشی از این لیستریوزیس اغلب نیاز به درمان آنتی بیوتیکی دارد. در موارد 

بیماری، در صورت تاخیر در معالجه فرد بیمار، حتی احتمال مرگ و میر نیز وجود دارد. برای درمان این بیماری معموال به مدت دو 

استفاده می شود. در صورت حساسیت به این باکتری از آنتی بیوتیک  هفته از آنتی بیوتیک های گروه بتاالکتام مثل آمپی سیلین

 Allerberger & Huhulescu, 2015; Hernandez-Milian)هم می توان استفاده نمود و سولفامتوکسازول های تری متوپریم

& Payeras-Cifre, 2014) .ز درمان این دسته اکه باکتری ها به مرور زمان نسبت به آنتی بیوتیک ها مقاوم می شوند، بدلیل این

 از آنجایی که شناسایی مقاومت و. (Gold & Moellering Jr, 1996)بیماری های عفونی با مشکالت بسیاری مواجه شده است

                                                           
2 - L. seeligiri 
5 - L. ivanovi 
1 -  L. marthii 
11 -L. innocua 
11 -L. grayi 
12 -L. Fleischmannii 
13 -L. floridensis 
14 -L. aquatica 
18  L. newyorkensis 
16- L. cornellesis 
12- L. rocourtiae 
15- L. weihenstephanensis 
11- L. grandensis 
21- L. riparia 
21- L. booriae 
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حساسیت آنتی بیوتیکی لیستریا الزمه ی درمان بیماری لیستریوزیس است، لذا هدف از این تحقیق، بررسی الگوی حساسیت و 

 مقاومت آنتی بیوتیکی لیستریاهای جداشده از غذاهای آماده مصرف سطح شهرستان مشهد می باشد. 

 

 مبانی نظری پژوهش

عالوه بر رستوران ها، می توانند از غذاهای آماده مصرفی مثل ساندویچ ها نیز استفاده امروزه افراد برای صرف غذا در بیرون از خانه، 

 ,Buyukyoruk)کنند. با این حال غذاهای آماده مصرف پس از آماده سازی مستعد آلودگی توسط باکتری های بیماری زا هستند

Beyaz, GOKSOY, KOK, & Kocak, 2014) در گروه غذاهای آماده مصرف، تولیدات گوشتی از قبیل سوسیس، کالباس و .

همبرگر بدلیل دارا بودن پروتئین، رطوبت، کربوهیدرات و چربی باال و همچنین فراهم کردن ویتامین های مورد نیاز میکروب ها، 

یسم ها ایجاد می کنند. بنابراین باکتری های مولد فساد و پاتوژن به راحتی در این غذاها توانایی محیط مناسبی جهت رشد میکروارگان

رشد و ایجاد فساد دارند. از آنجایی که آماده سازی ساندویچ ها و ساالدها توسط دست کارگران صورت می گیرد، بنابراین احتمال 

 لیستریابه ویژه گونه ی  لیستریاباکتری های جنس . (Hwang & Huang, 2010)آلودگی متقاطع در این محصوالت باال می باشد

، گونه های سالمونال، اشرشیا کولی، استافیلوکوکوس ارئوس، کلستریدیوم پرفرنجنس و باکتری های گروه انتروباکتریاسه سایتوژنزمونو

عامل فساد غذاهای آماده مصرف گوشتی هستند که در بین این ها لیستریا بدلیل توانایی رشد در دماهای یخچالی از اهمیت ویژه 

درجه ی سانتیگراد بیشترین رشد   32-31. باکتری های جنس لیستریا غیر اسپورزا هستند. در (Evren, 2014)تری برخوردار است

نشان می دهد که تقریبا همه  لیستریاخصوصیات فنوتیپی مشترک بین همه ی گونه های . (Robinson & Batt, 2014)را دارند

متحرک اند. کاتاالز مثبت و اوره  C1 31درجه سانتی گراد هستند. در دماهای کمتر از  4ه رشد در دماهای پایین حتی آن ها قادر ب

 ,Bertsch et al., 2013; den Bakker et al., 2014; McLauchlin & Rees, 2009; Weller, Andrus)آز منفی اند. 

Wiedmann, & den Bakker, 2015) روش اصلی انتقال این ارگانیسم به انسان و حیوان توسط مصرف غذای آلوده، به ویژه .

به عنوان یک پاتوژن فرصت طلب در همه جا حضور دارند  لیستریا. باکتری های جنس (Effimia, 2015)غذاهای آماده مصرف است

و به طور گسترده ای در محیط به ویژه گیاهان و خاک یافت می شوند. در مواد غذایی، آب، خاک، سبزیجات، حیوان ها و انسان نیز 

در صورتی که مدت زمان نگهداری . (Cocolin et al., 2005; Helwigh, Porsbo, Boysen, & Bager, 2015)یافت می شود

ذاها به راحتی در این غ مونوسایتوژنز لیستریاغذاهای آماده مصرف طوالنی شود، بایستی در مصرف آن بیم وهراس داشته باشیم زیرا 

(، برآورد می شود سالیانه CDC. بر طبق گزارشات مرکز کنترل و پیشگیری بیماری های امریکا )(Effimia, 2015)رشد می کند

نفر در بیمارستان ها می  1821می شوند که منجر به بستری شدن   مونوسایتوژنز لیستریانفر مبتال به عفونت های ناشی از  1662

درمان عفونت های ناشی از باکتری ها تبدیل . (Cartwright et al., 2013)نفر از اینها جان خود را از دست می دهند 266شود و 

 ,Troxler, Von Graevenitz, Funke)به یک مشکل شده است، زیرا خیلی از باکتری ها نسبت به آنتی بیوتیک ها مقاوم شده اند

Wiedemann, & Stock, 2000).  

 

 پیشینه پژوهش

مطالعات زیادی بر روی تعیین حساسیت و مقاومت آنتی بیوتیکی لیستریا در نقاط مختلف جهان صورت گرفته است که به برخی از 

صد و چهل و شش نمونه ی گوشت خام و پخته شده را از نظر حضور در کشور ترکیه (، 2118یوسیل و همکاران )آنها اشاره می کنیم. 

. ده به لیستریا بود( نمونه آلو% 11/81) 21ی بیوتیکی جدایه ها مورد آنالیز قرار دادند. از این تعداد، مقاومت آنتگونه های لیستریا و 
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سویه های لیستریای جدا شده از گوشت عمدتا نسبت به آنتی بیوتیک های سفالوتین و نالیدیکسیک اسید مقاوم بودند. همچنین 

 . (Yucel, Cıtak, & Onder, 2005)و تتراسایکلین حساس بودندنسبت به آنتی بیوتیک های کانامایسین، کلرامفنیکل 

یوع لیستریا در فرآورده های لبنی سنتی و مقاومت آنتی بیوتیکی ی ایران ش(، در استان چهارمحال بختیار2112رحیمی و همکاران )

درصد گزارش نمودند.  2/2نمونه مورد بررسی  211جدایه ها را مورد بررسی قرار دادند. میزان آلودگی به گونه های لیستریا را در 

( % 3/33( و تتراسایکلین )% 6/42پنی سیلین )(، % 2/58همچنین بیشترین مقاومت دارویی نسبت به آنتی بیوتیک نالیدیکسیک )

(، میزان شیوع و مقاومت آنتی بیوتیکی لیستریا مونوسایتوژنز را در پنیرهای 2111کارگر و قاسمی ) .(Rahimi et al., 2012)بود

درصد بود. تمامی لیستریاهای جداشده به آمپی سیلین  15/13سنتی شهرستان مرودشت بررسی کردند که میزان شیوع این باکتری 

تی بیوتیک های تتراسایکلین و سفتریاکسون گزارش به آنحساسیت داشتند و بیشترین میزان مقاومت آنتی بیوتیکی 

 .(KARGAR & GHASEMI, 2011)نمودند

 

 روش پژوهش

شهر مشهد به طور تصادفی جمع آوری گردید. جهت جداسازی  ی آماده مصرف از مناطق مختلفنمونه غذا 141در این مطالعه تعداد 

گردید مشکوک به لیستریا جداسازی پرگنه های نمونه  44 از مورد آزمایش قرار گرفتند که 11211-1لیستریا، نمونه ها به روش ایزو 

انتشار از دیسک کلیه جدایه ها با استفاده از روش . نمونه تایید شدند 31 تعداد 22کیت میکروژن آیدی لیستریاکه در بررسی توسط 

وتیک آمپی یب سک های آنتی بیوتیک مورد استفاده شامل دوازده آنتیدیبیوتیک مختلف مورد ارزیابی قرار گرفتند.  آنتی 12 نسبت به

 اسیدنالیدیکسیک ، (TE) ، تتراسایکلین(V) ، ونکومایسین(CC) ، کلیندامایسین(OX) ، اگزاسیلین(CX) ، کلوگزاسیلین(AM) سیلین

(NA)تری متوپریم سولفامتوکسازول ، (STX)پنی سیلین ، (P)اریترومایسین ، (E)کلرامفنیکل ، (C) و جنتامایسین (GM) ند. بود

تعیین  NCCLSحساسیت یا مقاومت آنتی بیوتیکی کلیه جدایه ها بر اساس هاله عدم رشد اطراف پرگنه ها و مطابق با استاندارد 

 (Jorgensen &Turnidge, 2015)گردید

 

 تحلیل داده ها تجزیه و

. به انواع لیستریا آلوده بودند (%58/22نمونه) 31 نمونه غذای آماده مصرف جمع آوری شده از سطح شهر مشهد 141 از در این مطالعه

و ( %3/12)، کلواگزاسیلین (%111) بیشترین میزان مقاومت آنتی بیوتیکی لیستریا نسبت به آنتی بیوتیک های نالیدیکسیک اسید

، (%52/14) مشاهده گردید. از طرفی جدایه های لیستریا نسبت به آنتی بیوتیک های آمپی سیلین( %61/54) کلیندامایسین

بیوگرام جدایه های بیشترین حساسیت را بروز دادند. نتایج آزمون آنتی به ترتیب ( %38/24)و جنتامایسین ( %12/26)کلرامفنیکل 

 در دو جدول زیر آمده است. لیستریا 
 

 

 

 

                                                           
22 - MicrogenTM Listeria –ID 
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 : الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی لیستریاهای جدا شده از غذاهای آماده مصرف1جدول 

لیستریا  الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی
 مثبت

 نمونه تعداد

V TE Sxt P OX NA GM E Cx CC C AM 

ساندویچ  23 03 2 6 12 03 12 5 03 12 21 22 21 4
 کالباس

ساندویچ  53 2 3 2 4 6 1 0 2 0 4 2 4 2
 همبرگر

 مجموع 243 02 2 1 00 06 10 8 02 01 12 21 26 5

 

 

 : الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی لیستریاهای جدا شده از غذاهای آماده مصرف2جدول 

آنتی بیوتیکی الگوی حساسیت لیستریا  
 مثبت

 نمونه تعداد

V TE Sxt P OX NA GM E Cx CC C AM 

ساندویچ  23 03 12 11 4 3 0 14 3 4 4 12 22 11
 کالباس

ساندویچ  53 2 8 0 3 2 2 5 3 2 1 6 4 6
 همبرگر

 مجموع 243 02 01 03 4 2 4 12 3 5 6 11 10 18

 

 

 

 بحث، نتیجه گیری و پیشنهاد ها

نتی آبا توجه به گستردگی و پایداری لیستریا در محیط احتمال شیوع بیماری لیستریوزیس بسیار باال می باشد. به همین منظور 

ه آنتی ب لیستریاباالی اسفانه مطالعات زیادی مقاومت بیوتیک های مناسب جهت درمان این بیماری باید شناسایی شوند. البته مت

 ,Aureli et al., 2003; Walsh, Duffy, Sheridan)بیوتیک های معمول را نشان می دهد که به برخی از آنها اشاره می کنیم

Blair, & McDowell, 2001) .در ژامبون، ساندویچ های گوشتی و  مونوسایتوژنز لیستریا(، شیوع 2111و همکاران ) پساونتو

در آزمون حساسیت  مونوسایتوژنز لیستریاگزارش نمودند. همچنین تمام جداهای  % 6/23و  % 28، % 8/32گوشت خام را به ترتیب 

 ,Pesavento, Ducci, Nieri, Comodo, & Nostro)نسبت به آمپی سیلین و جنتامایسین بیشترین حساسیت را نشان دادند

نمونه  364در  منوسایتوژنز لیستریا(، میزان شیوع 2118شی و همکاران) . نتایج این مطالعه مشابه نتایج تحقیق حاضر بود.(2010
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 منوسایتوژنز لیستریا( نمونه نسبت به حضور 52/6)%  28غذای آماده مصرف جمع آوری شده از خرده فروشی ها را بررسی کردند. 

یه ها نسبت به آنتی بیوتیک های پنی سیلین و مزلوسیلین حساس بودند. بیشترین مقاومت آنتی بیوتیکی هم مربوط مثبت بود. جدا

نتایج تست آنتی بیوگرام این مطالعه  .(Shi, Qingping, Jumei, Moutong, & Zéan, 2015)( بود28/81به کلیندامایسین )%

در راستای نتایج تحقیق ما نبود. دلیل آن می تواند تفاوت در نوع آنتی بیوتیک های معمول مورد استفاده در مرغداری ها و دامداری 

 و سالمونالو  توژنزمونوسای لیستریا(، غذاهای آماده مصرف شهر والنسیای اسپانیا را از نظر وجود 2118ها باشد. دومنک و همکاران)

بودند و این باکتری بیشتر هم از  مونوسایتوژنز لیستریادرصد از نمونه ها، آلوده به  5/3مقاومت آنتی بیوتیکی این دو بررسی کردند. 

مورد که از سوسیس گوشت خوک جدا گردید، در سایر نمونه ها مشاهده نگردید.  2به جز  سالمونالماهی آزاد دودی شده جدا گشت. 

آنتی بیوتیک آمپی سیلین، سفالوتین، تتراسایکلین و تری متوپریم سولفامتوکسازول مقاومت نشان  4در این مطالعه این دو باکتری به 

(، تعداد 2118وانگ و همکاران) .(Doménech, Jimenez-Belenguer, Amoros, Ferrus, & Escriche, 2015)دادند

و میزان حساسیت آنتی بیوتیکی آن مورد بررسی قرار دادند  مونوسایتوژنز لیستریانمونه ی غذای آماده مصرف را از نظر شیوع  625

م یگزارش گردید. در تست حساسیت آنتی بیوتیکی نیز بیشترین حساسیت به تری متوپر مونوسایتوژنز لیستریاآلودگی به  3/8که % 

 .(Wang et al., 2015)سولفامتوکسازول مشاهده گردید

 

  نتیجه گیری

با توجه بود.  سیدا بیوتیک نالیدیکسیک های لیستریا به آنتی بیشترین مقاومت جدایه نتایج بدست آمده در این مطالعه نشان داد که

تی بیوتیک دوز مناسب آن تیک ها می باشد، انتخاب صحیح ودر مقابل اکثر آنتی بیوبه اینکه باکتری لیستریا قادر به کسب مقاومت 

 توصیه می شود.و پرهیز از تجویز بی رویه ی آنتی بیوتیک در درمان دام و طیور 
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