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 چکیده

. این مطالعه با هدف آلوده شوند لیستریای خاص خود ممکن است توسط گونه های مختلف  غذاهای آماده مصرف بدلیل شرایط تولید و عرضه

 نمونه غذای آماده ی مصرف شامل ساندویچ 868در این مطالعه تعداد  شهر مشهد انجام شد. مصرفبررسی میزان شیوع لیستریا در غذاهای آماده 

 مورداز بابت آلودگی به انواع لیستریاها جمع آوری و سپس ی شهر مشهد  عرضهاز مراکز به طور تصادفی کالباس و همبرگر سرد و گرم  های

نمونه  78نمونه مورد بررسی تعداد  868تایید شدند. در مجموع از  دی لیستریان آیهای مشکوک توسط کیت میکروژ آزمون قرار گرفت. پرگنه

ساندویچ همبرگر ( و در % 33/33شیوع لیستریا در نمونه های ساندویچ کالباس )( از بابت آلودگی به یکی از انواع لیستریاها مثبت بودند. % 88/72)

 ( بود. نتایج این تحقیق باال بودن میزان آلودگی ساندویچ ها به لیستریا را آشکار می سازد % 88)
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Abstract 

Ready to eat foods due to their own production and distribution conditions may be contaminated by 
Listeria spp. This study aimed to assess the prevalence of Listeria spp. in ready to eat foods in Mashhad, 
Iran. In this study, 140 samples of ready to eat foods contained sausage and burgers sandwiches randomly 
collected from markets of Mashhad. All of the samples were tested for contamination to listeria spp. 

Suspected colonies were confirmed by MicrogenTM Listeria –ID. A total of 140 samples, 39 samples 
(27/85%) was contaminated by Listeria species. Prevalence of Listeria in samples of sausage sandwiches 
were (33.33%) and in burgers (18%). The results reveal high levels of listeria contamination in sandwiches. 
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 مقدمه

بخشی از آن  .(Christison, Lindsay, & Von Holy, 2008)رو به گسترش است  امروزه شیوع بیماری های غذازاد در جهان

غذاهای آماده مصرف به طور  .مربوط به تغییر الگوی غذای مصرفی و افزایش گرایش به استفاده از غذاهای آماده ی مصرف است

. (Peck, Goodburn, Betts, & Stringer, 2008)فزاینده ای در دو دهه گذشته، به ویژه در مناطق شهری محبوب شده اند

ه به لحاظ اینک .(Salami, 2010)در میان مردم افزایش پیدا کرده است 2نسانی مصرف فست فودهاهمچنین با صنعتی شدن جوامع ا

 یاه پاتوژن شتی ضعیف می باشند، احتمال آلودگی غذاهای آماده ی مصرف بهعمدتا از لحاظ بهدا مراکز تولید و عرضه ی این غذاها

و مراکز عرضه کننده آن به طور قابل مالحظه ای افزایش پیدا کرده  در ایران فروش غذاهای آماده مصرف .بیماری زا بسیار باالست

 است. از جمله ی این غذا ها می توان ساندویچ های سرد و گرم را نام برد که در اغذیه فروشی ها و سوپر مارکت ها عرضه می شوند.

بیکار و کارگران در حال کار که وقت زیادی برای ساندویچ ها اغلب توسط افراد جوان، معامله گران، دستفروشان، دانش آموزان، افراد 

 ,Khairuzzaman, Chowdhury, Zaman, Al Mamun, & Bari)گیرد آماده کردن غذا ندارند، مورد استفاده قرار می

 طعم لذیذ، هزینه کم، سهولت آماده سازی و در دسترس بودن غذاهای آماده مصرف، از دالیل محبوبیت این غذاها در بین. (2014

همواره در مورد ایمنی  .(Mashak, Langroodi, Ehsani, Ilkhanipoor, & Fathabad, 2015)مردم می باشد

میکروبیولوژی و کیفیت غذاهای آماده ی مصرف سواالتی مطرح است. ترکیب میکروبی غذاهای آماده مصرف به کیفیت میکروبی مواد 

 ,.Angelidis et al)هداری غذای آماده و نحوه حمل و نقل آن بستگی داردخام اولیه، نحوه مدیریت مراحل مختلف تولید، نحوه نگ

اسیدیته و نمک پایین محیط مناسبی برای رشد اکثر باکتری ها هستند.  علت داشتن پروتئین و رطوبت باال،ساندویچ ها به . (2006

بدلیل رشد  الیستریبه راحتی در این غذاها یافت می شوند که گونه های  لیستریاو  سالمونال، ارئوس استافیلوکوکوس، کولی اشرشیا

باکتری های . (Buyukyoruk, Beyaz, GOKSOY, KOK, & Kocak, 2014)تری برخوردارندبیشدر دماهای پایین از اهمیت 

 ,Yehia, Ibraheim, & Hassanein)میکرون قطر دارند 7گرم مثبت و میله ای شکل با انتهای گرد هستند که تا  لیستریاجنس 

، 88ایناکوآ، 88ایوانوی، 8سیلیگری لیستریااست. دیگر گونه ها شامل  لیستریایکی از شش گونه جنس  8مونوسایتوژنز لیستریا. (2016

یک پاتوژن غذازاد انسانی است که در ایاالت متحده  مونوسایتوژنز لیستریا . (Allerberger, 2003)می باشد 83گراییو  87ولشیمری

هدف از این مطالعه تعیین میزان  .(Scallan et al., 2011)امریکا سومین عامل مرگ و میر ناشی از بیماری های غذازاد است

های آماده مصرف )ساندویچ سرد کالباس و ساندویچ گرم همبرگر( عرضه شده در سطح شهرستان مشهد به جنس و  غذای آلودگی

 می باشد. 86لیستریا کیت میکروژن آیدیتایید با و  88788-8 ایزو به شمارهبا روش  لیستریاگونه های 

                                                           
7- Fast food 
8- L. monocytogenes 
9- L. seeligiri 
10- L. ivanovi 
11- L. innocua 
12- L. welshimeri 
13- L. grayi 
14- MicrogenTM Listeria –ID 
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 روش پژوهش

شهر ی  مراکز عرضهاز )شامل ساندویچ همبرگر و ساندویج سرد کالباس( نمونه از غذاهای آماده ی مصرف  868در مجموع تعداد 

ی  هابتدا کلیشد. منتقل مشهد به صورت تصادفی جمع آوری و در اسرع وقت با رعایت اصول بهداشتی و در کنار یخ به آزمایشگاه 

از محیط نیم  g  778نمونه ساندویچ را دراز هر  g  78مقدارسپس  توسط دستگاه هموژنایزر کامال هموژن و یکنواخت شد. ها نمونه

سپس جهت غنی سازی ثانویه . گذاری گردید ساعت گرمخانه 76مدت به  C8 38در دمای و  به خوبی هموژن نمودیم 88غلظت فرایزر

در و  نمودیم 82حاوی محیط فرایزر براث ml 88)صرف نظر از رنگ محیط( و وارد لوله های ه برداشتاز محیط قبلی را  ml 8/8مقدار 

را انجام دادیم. سپس از محیط غنی کننده ی ثانویه به صورت سطحی بر روی دو اری گذگرمخانه ساعت  68  به مدت C8 32دمای 

پلیت  کشت دادیم. 88و آکسفورد آگار 82(ALOA)آگار لیستریاآگوستی -، شامل اوتاویانیلیستریامحیط کشت اختصاصی جداسازی 

  به مدت C8 38انکوبه گذاری شد. محیط آکسفورد را نیز در دمای  h  76به مدت C8  32در دمای  ALOAهای حاوی محیط کشت 

که دارای هاله غیرشفاف در اطرافشان بودند به  یآب-های سبز پرگنه، ALOAدر پلیت های محیط انکوبه گذاری نمودیم. ساعت  76

قلمداد شدند. در پلیت های آکسفورد آگار، پرگنه های سیاه  و محدب با هاله ای سیاه در اطراف کلنی، به  لیستریاعنوان مشکوک به 

ی پرگنه های احتمالی لیستریا با استفاده از کیت  کلیه .(Da Silva et al., 2012)عنوان موارد مثبت احتمالی در نظر گرفته شدند

 ,Clark)تشخیص و تایید شش گونه ی مهم لیستریا طراحی و ساخته شده استمیکروژن آیدی تایید گردیدند. این کیت جهت 

2005) . 

 تجزیه و تحلیل داده ها

( به انواع لیستریا آلوده بودند. میزان % 88/72نمونه ) 38نمونه غذای آماده ی مصرف مورد بررسی،  868در این مطالعه از مقدار 

 درصد بود. 88درصد و همبرگر  33/33آلودگی ساندویچ کالباس به انواع لیستریا 

 فرآوانی آلودگی غذاهای آماده مصرف به انواع لیستریا: 8جدول 

تعداد نمونه های  تعداد نمونه نوع نمونه

 مثبت

فراوانی آلودگی در 

 % هر گروه

فراوانی آلودگی در 

 % کل نمونه ها

 67/78 33/33 38 88 ساندویچ کالباس سرد
 67/2 88 8 88 ساندویچ همبرگر

 88/72 ---- 38   868 مجموع

                                                           
15 - Half-fraser broth 
16 - fraser broth 
17 - Agar listeria Ottaviani and Agosti (ALOA) 
18 - Oxford Agar 
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 بحث، نتیجه گیری و پیشنهاد ها

در ایران فروش غذاهای آماده مصرف و مراکز عرضه کننده آن به طور قابل مالحظه ای افزایش پیدا کرده است. از جمله ی این غذا 

. (Mashak et al., 2015)عرضه می شوند ها می توان ساندویچ های سرد و گرم را نام برد که در اغذیه فروشی ها و سوپر مارکت ها

ممکن است از طریق استفاده از مواد اولیه با کیفیت پایین، دست آلوده کارگران، سطوح  لیستریاآلودگی ساندویچ ها به گونه های 

 قانونی در رابطه با آلوده و حتی هوای آلوده صورت گیرد. متاسفانه با وجود افزایش روز افزون مصرف ساندویچ ها در جامعه، استاندارد

استانداری  7888. انجمن ساندویچ انگلستان در سال (Hasan, 2014)تولید و توزیع بهداشتی ساندویچ ها در اکثر کشورها وجود ندارد

 ,Roberts & Greenwood)از نمونه نباید یافت شود g 78در  مونوسایتوژنز لیستریاجهت ساندویچ ها تدوین نمود که بر اساس آن 

ن غذاها ، بنابراین ایبیماری لیستریوزیس انسانی نقش دارندایجاد  ها در همبرگر در بسیاری از کشور . ساندویچ های کالباس و(2003

مطالعات زیادی در نقاط مختلف جهان بر روی . (Zaghloul et al., 2014)مورد توجه ناظران بهداشتی قرار گیردبیشتر بایستی 

ساندویچ های  ،(7882کاسیو و همکاران )گرفته است که متاسفانه سهم ساندویچ ها اندک می باشد.غذاهای آماده ی مصرف انجام 

 2نمونه از  88مورد بررسی قرار دادند. بدین منظور تعداد  لیستریاعرضه شده در محیط بیمارستان های ایتالیا را از نظر وجود 

 .(Cossu et al., 2016)گزارش نمودند % 8/8را  مونوسایتوژنز ریالیستبیمارستان مختلف جمع آوری کردند که میزان آلودگی به 

در استان قاهره تعداد هفتاد نمونه ساندویچ گوشت )برگرها و ساندویچ سوسیس کالباس( را از نظر آلودگی  ،(7886زائلول و همکاران )

نیز در  لیستریابود و گونه های  % 88انتروباکتریاسه  مورد آزمون قرار دادند. آلودگی به گروه لیستریابه باکتری های انتروباکتریاسه و 

. نتایج این تحقیق تقریبا (Zaghloul et al., 2014)بسته به روش های جداسازی، آلودگی را نشان دادند % 32تا  % 76رنج بین 

ادنان ترکیه کیفیت میکروبی (، در آزمایشگاه بهداشت مواد غذایی 7886بایوکایوروک و همکاران ) .بوداین تحقیق نتایج  مشابه با

 728ساندویچ های عرضه شده در اطراف تعدادی از مدرسه ها و بیمارستان ها را مورد ارزیابی قرار دادند. نتایج آنها نشان داد که از 

، % 88/8 ایوانوی لیستریا، % 32/8 مونوسایتوژنز لیستریابودند.  لیستریاآلوده به گونه های  ( % 82/7نمونه ) 8ه ساندویچ کالباس، نمون

(، 7888) همکارانجمالی و  .(Buyukyorok et al., 2014)جداسازی شدند % 32/8سیلیگری  لیستریاو  % 32/8گرایی  لیستریا

به میزان  مونوسایتوژنز لیستریاگزارش کردند که  % 2/6در غذاهای آماده مصرف را  لیستریادر استان اصفهان میزان بروز گونه های 

نمونه غذای آماده مصرف خنک و بسته  888(، تعداد 7888مونترو و همکاران). (Jalali & Abedi, 2008)جداسازی شد % 7/8

 Montero et)قرار داشتند b6آلوده بودند و جزو سروتایپ  مونوسایتوژنز لیستریاآنها به  78بندی شده مورد آنالیز قرار دادند که % 

al., 2015). ( 7883کوت زاکیدا،)  نمونه ی غذای آماده ی مصرف را از نظر حضور برخی  8837در دانشگاه ارسطو یونان تعداد

 .(Kotzekidou, 2013)گزارش شد % 3/2 لیستریامیزان آلودگی به که  های غذایی مورد آنالیز قرار دادپاتوژن 

گر( عرضه شده در اغذیه فروشی ها و سوپرمارکت ساندویچ های گوشتی )کالباس و همبریافته های این تحقیق نشان می دهد که 

دارند و مصرف این ساندویچ ها می تواند سالمت افراد جامعه را تهدید کند.  لیستریاهای سطح شهر مشهد، آلودگی زیادی به پاتوژن 

سیستم ایمنی باید از مصرف این گونه غذاهای آماده مصرف تا حد امکان امتناع کنند.. از آنجایی بخصوص افراد حساس و دچار نقص 

که ساندویچ ها در گروه غذاهای پرخطر هستند و بدون انجام فرآیند استریل شدن مورد استفاده قرار می گیرند، بایستی اقدامات الزم 

جهت تضمین سالمت بهداشتی فست فود ها رعایت پیشنهادهایی از جمله: در جهت عدم حضور لیستریا در این غذاها صورت گیرد. 

 سفارش مواد اولیه ی ساندویچ )کالباس، همبرگر، گوجه، خیارشور، کاهو و نان( از مراکز معتبر و با کیفیت، برگزاری کالس های
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خطرات رعایت نکردن بهداشت شخصی، آموزش بهداشت مختص افراد شاغل در اغذیه فروشی ها، آگاه کردن فروشندگان ساندویچ از 

تمیز و ضدعفونی کردن سطوح و وسایل، بسته بندی با اتمسفر اصالح شده که به تازه نگه داشتن ساندویچ نیز کمک می کند، قرار 

دادن ماکروویو در اختیار مشتری جهت استریل کردن حرارتی قبل از مصرف و تدوین یک دستورالعمل بهداشتی خاص ساندویچ ها 

 ی تواند کارساز باشد.م

 

 منابع

Allerberger, F. (2003). Listeria: growth, phenotypic differentiation and molecular microbiology. FEMS Immunology 
& Medical Microbiology, 35(3), 183-189.  

Angelidis, A., Chronis, E., Papageorgiou, D., Kazakis, I., Arsenoglou, K., & Stathopoulos, G. (2006). Non-lactic acid, 
contaminating microbial flora in ready-to-eat foods: A potential food-quality index. Food Microbiology, 
23(1), 95-100.  

Büyükyörük, S., Beyaz, D., GÖKSOY, E. Ö., KÖK, F., & Kocak, P. (2014). Microbiological evaluation of ready-to-eat 
sandwiches served near hospitals and schools. Academic Journal of Ankara Üniversitesi Veteriner Fakultesi 
Dergisi, 61(3), 193-198.  

Christison, C., Lindsay, D., & Von Holy, A. (2008). Microbiological survey of ready-to-eat foods and associated 
preparation surfaces in retail delicatessens, Johannesburg, South Africa. Food Control, 19(7), 727-733.  

Clark, S. A. (2005). Microgen Listeria ID (MID-67). AOAC. from microgenbioproducts.com/wp-
content/uploads/sites/8/2016/02/Listeria 

Cossu, F., Spanu, C., Deidda, S., Mura, E., Casti, D., Pala, C., . . . Marrocu, E. (2016). Listeria spp. and Listeria 
monocytogenes contamination in ready-to-eat sandwiches collected from vending machines. Italian 
Journal of Food Safety, 5(2).  

Da Silva, N., Taniwaki, M. H., Junqueira, V. C., Silveira, N., Do Nascimento, M. D. S., & Gomes, R. A. R. (2012). 
Microbiological examination methods of food and water: a laboratory manual: CRC Press. 

Hasan, T. (2014). Microbial quality of selected sandwiches sold at fast food shops in Dhaka city. BRAC University.    
Jalali, M., & Abedi, D. (2008). Prevalence of Listeria species in food products in Isfahan, Iran. International journal of 

food microbiology, 122(3), 336-340.  
Khairuzzaman, M., Chowdhury, F. M., Zaman, S., Al Mamun, A., & Bari, M. L. (2014). Food safety challenges towards 

safe, healthy, and nutritious street foods in Bangladesh. International journal of food science, 2014.  
Kotzekidou, P. (2013). Survey of Listeria monocytogenes, Salmonella spp. and Escherichia coli O157: H7 in raw 

ingredients and ready-to-eat products by commercial real-time PCR kits. Food Microbiology, 35(2), 86-91.  
Mashak, Z., Langroodi, A. M., Ehsani, A., Ilkhanipoor, A., & Fathabad, A. E. (2015). Microbiological quality of ready-

to-eat foods of Tehran province. African Journal of Food Science, 9(5), 257-261.  
Montero, D., Bodero, M., Riveros, G., Lapierre, L., Gaggero, A., Vidal, R. M., & Vidal, M. (2015). Molecular 

epidemiology and genetic diversity of Listeria monocytogenes isolates from a wide variety of ready-to-eat 
foods and their relationship to clinical strains from listeriosis outbreaks in Chile. Frontiers in microbiology, 
6, 384.  

Nyenje, M. E., Odjadjare, C. E., Tanih, N. F., Green, E., & Ndip, R. N. (2012). Foodborne pathogens recovered from 
ready-to-eat foods from roadside cafeterias and retail outlets in Alice, Eastern Cape Province, South Africa: 
public health implications. International journal of environmental research and public health, 9(8), 2608-
2619.  



   
 
 
 
 
 

 3واحد، 72دبیرخانه دائمی: تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان قابوسنامه، کوچه مرزبان نامه، پالک 

 88826888فکس:            88827888تلفن: 
www.TechnoFood.org 

 
 

Winter. 2017, Tehran, IRAN 

 -5931زمستان

  تهران 

دومین همایش و 

 ماندگاری افزایش های روش تخصصینمایشگاه 

های غذائی فرآورده  Conference & Exhibition on 

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

2 

Peck, M. W., Goodburn, K. E., Betts, R. P., & Stringer, S. C. (2008). Assessment of the potential for growth and 
neurotoxin formation by non-proteolytic Clostridium botulinum in short shelf-life commercial foods 
designed to be stored chilled. Trends in Food Science & Technology, 19(4), 207-216.  

Roberts, D., & Greenwood, M. (2003). Practical food microbiology: Wiley Online Library. 
Salami, H. (2010). preliminary study on determining the contamination rate of doner kebab with listeria 

monocytogenes in Mashhad using Multiplex-PCR assy. (D.V.M), Ferdowsi, Mashhad.    
Scallan, E., Hoekstra, R. M., Angulo, F. J., Tauxe, R. V., Widdowson, M.-A., Roy, S. L., . . . Griffin, P. M. (2011). 

Foodborne illness acquired in the United States—major pathogens. Emerg Infect Dis, 17(1).  
Yehia, H. M., Ibraheim, S. M., & Hassanein, W. A. (2016). Prevalence of Listeria species in some foods and their 

rapid identification. Tropical Journal of Pharmaceutical Research, 15(5), 1047-1052.  
Zaghloul, R. A., El-Shenawy, M. A., Neweigy, N. A., Abou-Aly, H. E., El-dairouty, R. K., El-Kholy, W. I., . . . Micó, L. 

(2014). Listeria spp. and Enterobacteriaceae group in sandwiches of meat and meat products. British 
Microbiology Research Journal, 4(4), 360.  

 


