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و تعیین  ایوانووي یستریال بهبررسي میزان آلودگي گوشت گوسفندان شهرستان شهرکرد 

 بیوتیکي آنالگوي مقاومت آنتي

  میزان آلودگی گوشت گوسفند به لیستریا ایوانووی ی: بررسعنوان کوتاه
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و لیستریا ایوانووی ( Listeria monocytogenesمونوسیتوژنز ) لیستریا :زمینه و اهداف:

(L.ivanovii دو )در سقط و جنس لیستریا هستند. لیستریا ایوانووی به دلیل نقش  زاییماریب یگونه

در انسان، از اهمیت باالیي برخوردار است. با توجه به  زایيیماریب يگاهسپتي سمي جنیني در حیوانات و 

 هایينگرانغذازاد در انسان و  یهاعفونتطي ذبح و فرآوری در ایجاد  شدهآلودهگوسفندان  یالشهنقش 

در سراسر جهان، در این مطالعه به بررسي  زیاد در ارتباط با مقاومت لیستریا به آنتي بیوتیک های مختلف

 بیوتیکي آن پرداخته شد. و تعیین الگوی مقاومت آنتي ایوانووی آلودگي گوشت گوسفند به لیستریا

 یامرحلهروش مغذی دو نمونه گوشت گوسفند از کشتارگاه اخذ گردید. از  022مواد و روش کار:

(method Two enrichment)  و آزمایش  بیوشیمیایي هاییشآزمااستفاده و به کمکPCR ،یگونه 

شد و به کمک روش انتشار دیسک، مقاومت آنتي بیوتیکي باکتری مورد ارزیابي  شناسایي لیستریاباکتری 

 قرار گرفت.

 ( بود که هر پنج جدایه،022از  5درصد ) 5/0گوسفند،  یهاالشهدر  لیستریاآلودگي به  یزانم :هایافته

خیص داده شد. باکتری نسبت به چهار آنتي بیوتیک، مقاوم، در برابر شش آنتي تش ایوانووی یستریال

 بیوتیک، نیمه حساس بود.بیوتیک، حساس و نسبت به پنج آنتي

و مقاومت  یوانوویا یستریال یگوسفندان به باکتر یهاالشه يآلودگ یزانبا توجه به م: گیريیجهنت

و  یستریال یهاگونهبه نقش گوشت قرمز در انتقال  ایستبيم ی،باکتر ینا شدهیابيارز یوتیکيب يآنت

 توجه گردد. ی،باکتر ینا یهها عل یوتیکب ياز آنت يو اصول یحاستفاده صح

  گوشت گوسفند ،یوتیکيب يمقاومت آنت یوانووی،ا یستریالکلمات کلیدي

 پزشکي ایران محفوظ است.  يشناسیکروبمبرای مجله این مقاله  و استفاده علمي از نشر حق چاپ، :© رایتيکپ
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  مقدمه 

( و Lactobacillaceaeالکتوباسیالسه ) یخانوادهها از لیستریا

باکتری غیر  لیستریا. باشندیم( Eubacteriaیوباکتریا ) یراسته

 هوازییبوتاه، گرم مثبت و ، منظم، کدارشاخهاسپورزا، غیر 

اختیاری است که آن را از خاک، غذای حیوانات، آب، مدفوع، 

 جدا هایسبزو  یاتلبن و یرآن، ش یهافرآوردهگوشت و 

 . (1،2،3) اندنموده 

است که از جمله  یسلیستریوز یماریعامل ب لیستریا

به  لیستریا . تمایلهستمشترک انسان و حیوان  هاییماریب

که معموالً  شودیمعصبی مرکزی منجر به بیماری حاد سیستم 

 یدمیککه در موارد اپ یمیزان کشندگی آن باالست به نحو

 افراددرصد و در  36-96 یروممرگ یزانم ییعفونت مواد غذا

امروزه شناخت . (4،2) درصد هم گزارش شده است 51مستعد تا 

 ناشی از آن نه فقط برای هاییبآسو  لیستریاو بررسی 

 پزشکی ایران یشناسکروبیممجله 

 1332بهار  – 1شماره  – 7سال 

www.ijmm.irJournal homepage:  

 

 

مقاله 

 پژوهشی

http://www.ijmm.ir/


 5342 بهار▐ 5 شماره  5سال ▐مجله میکروب شناسی پزشکی ایران 
 

50 

 

ناشی از  یروممرگبلکه با توجه به  است جالب شناسانیکروبم

آن در بین نوزادان و افراد مسن، حیوانات و ضایعاتی که بر جای 

 لیستریا. شودیمبه عنوان یک خطر جدی تلقی  گذاردیم
در زنان باردار معموالً باعث باکتریمی و مشابه  مونوسیتوژنز

به التهاب  تواندیممان نشود، که اگر در شودیم آنفلوانزابیماری 

آمنیوتیک و عفونت جنین و در نهایت سقط، به  یپردهجفت و یا 

منجر شود، چرا که این  زودهنگامدنیا آمدن نوزاد مرده و یا تولد 

 . (6) باکتری قادر به عبور از جفت است

سپتی  به عنوان عامل سقط، انسفالیت، یتوژنزمونوس یستریال

 یوانوویا یستریالانات شناخته شده است و سمی در انسان و حیو

 (Septicemia)گندخونیزایی، نیز به دلیل نقش در سقط، مرده

در انسان از  زایییماریب یگاهو  یواناتح یهاعفونتجنینی در 

 یستریالکه  ینبا ا. (7،0)اهمیت باالیی برخوردار است 
 یعرفانسان م یزا برا یماریبه عنوان تنها گونه ب یتوژنزمونوس

هم در مواردی در انسان سبب  یوانوویا یستریالاما  ،شده است

 یستریال 2665شده است که به عنوان مثال در سال  یماریب
 شده بود یمیو باکتر یتمرد سبب گاستروآنتر یکدر  یوانوویا

ساله  09مرد  یکدر  2661ر در سال یگمورد د یک. در (3)

درد کشاله ران رنج از  یمارب ینا که شده بود یسم یسبب سپت

 یتوجه به توان بالقوه  با .(13)بود  یرهادرار ت یو دارا بردیم

مطالعه به  یندر انسان، در ا یماریب یجاددر ا یوانوویا یستریال

 یباکتر ینگوشت گوسفندان منطقه شهرکرد به ا یآلودگ یابیارز

  بیوتیکی آن پرداخته شد. مقاومت آنتی یو الگو

 :هاروشمواد و 

پاییز و  یهافصلنمونه گوشت گوسفند در  266عداد ت

زمستان از کشتارگاه جونقان واقع در استان چهارمحال و بختیاری 

)شامل نوبت و از تمام نقاط الشه  56طی  یریگنمونهاخذ گردید. 

و بالفاصله پس از کشتار  گردن، ران و عضالت ناحیه سینه(

جداگانه در ظروفی ه صورت ب هانمونهاز  هر کدامصورت گرفت. 

اتوکالو استریل شده بود قرار داده شد و در  ییلهوسبه  بالًکه ق

زمان ممکن به آزمایشگاه بهداشت و کنترل کیفی مواد  ینترکوتاه

 دامپزشکی دانشگاه شهرکرد منتقل گردید. یدانشکدهغذایی 

 method Two) یامرحلهاز روش مغذی دو  در آزمایشگاه

enrichment)،محیط دو از Listeria Enrichment Broth (LEB) 

(Merck, germany) به عنوان محیط مغذی اولیه و Fraser 

Secondary Broth (HiMedia, India)  به عنوان محیط مغذی

مغذی به  هاییطمحاز  هر کدامدر  هانمونه ثانویه استفاده گردید.

گرمخانه گذاری سلسیوس درجه  35ساعت در دمای  29مدت 

از محیط  هایباکتر لیستریا،به منظور رشد پرگنه های  .شدند

 (Merck, Germany) لیستریا به محیط آگار انتخابی مغذی ثانویه

Palcam agar ساعت در دمای  98و به مدت  انتقال داده شدند

. پرگنه های رشد گذاری شدند گرم خانهسلسیوس  یدرجه 31

ررسی قرار گرفت. مورد بشناسیریخت کرده در هر پلیت از نظر 

میلی متر که  1/5پرگنه های رشد کرده، سبز زیتونی به قطر 

سیاه  یهاله هاآنمرکزشان سیاه یا خاکستری رنگ و اطراف همه 

مورد آزمون را  لیستریارنگ بود. پرگنه های مشکوک به 

 هاآنگرم قرار داده تا گرم مثبت یا منفی بودن  یزیآمرنگ

های گرم مثبت، آزمایش پرگنه تشخیص داده شود. سپس روی

روی  گرادیسانتدرجه  21کاتاالز انجام شد. آزمایش حرکت در 

جدایه هایی که کاتاالز مثبت بودند انجام گرفت، در مواردی که 

)حرکت چتری( مثبت بود،  لیستریا آزمایش حرکت مخصوص

بیوشیمیایی نظیر آزمایش تخمیر  افتراقی هاییشآزمادیگر 

، زایلوز، الکتوز، مانیتول و آزمایش نیترات و قندهای رامنوز

هایی که زایلوز مثبت، الکتوز همولیز بتا انجام گرفت. پرگنه

مثبت، رامنوز و مانیتول منفی و همولیز بتا مثبت و آزمایش کمپ 

(CAMP داشتند )تلقی گردیدند. در پایان به  لیستریا ایوانووی

 انجام گرفت PCRیش بیوشیمیایی، آزما هاییشآزما ییدتأمنظور 

تا زمان انجام  لیستریامشکوک به  یهانمونهکه بدین منظور، 

( به صورت Merck, Germany) TSBدر محیط  PCRآزمایش 

 نگهداری شدند.سلسیوس درجه  -26گلیسیرینه در دمای 

 ینچن و هم PCR یشدر آزما کاررفتهبه ییدما یهابرنامه

به عنوان کنترل مثبت  ( کهیرانا یناژن،)ساخت س یمرهاییپرا

در  یوانوویا یستریال و گونه یستریالجنس  ییجهت شناسا

 . هستند 5جدول ، مطابق گرفتند مورد استفاده قرار PCR یشآزما

شد و واکنش  یهساخت ژاپن ته Biofluxاز شرکت  PCR مواد

 یمرها،پرا یهمه ی. برایدانجام گرد یکرولیترم 21در حجم 

 و یقهدق 1به مدت سلسیوس جه در 49در  یهواسرشت اول

صورت  یقهدق 5به مدت سلسیوس درجه  52در  ییگسترش نها

 هتوسط دستگا PCRواکنش  ییبرنامه دما یگرفت. اجرا

. سرانجام یرفت( صورت پذیکاآمر ، ساختBiorad) یکلرترموسا

( با یرانا یناژن،درصد )س 1/5ژل آگارز  یرو PCRمحصوالت 

( الکتروفورز )ساخت Fermentas) یجفت باز 566مارکر 

 .ید( گردیرانپژوهش پارس، ایاپا
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 کاررفتهبه ییدما یهابرنامه و یوانوویا ایستریل یگونه و ایستریل جنس ییشناسا جهت استفاده مورد یمرهایپرا یتوال: 5جدول 

 

 یستریال یگونه یوتیکیب یمقاومت آنت یابیبه منظور ارز
آگار  ینتونمولر ه یطو مح یسکاز روش انتشار د ،یوانوویا

(MAST, UKاستفاده شد. برا )یونیمنظور سوسپانس ینا ی 

در هر  1/5×856 ییو در غلظت نها یهمک فارلند ته 1/6معادل 

و در  ادهکشت د یونسوسپانس ینااز  ml 5 ،ها یتلکدام از پ

 یگذارساعت گرمخانه 29و به مدت سلسیوس درجه  35 یدما

به صورت حساس  CLSIبر طبق جدول  یجشد. سپس نتا

(Susceptible( مقاوم ،)Resistant و )حساس یمهن یا

(Intermediateگزارش گرد )ید  . 

(، کلیستین Flqمورد استفاده شامل فلوکسین ) یهادیسک

(Cl( فورازولیدون ،)FR( پنی سیلین ،)P( اریترومایسین ،)E ،)

 (، TY) یلوزین(، تاGM) یسین(، جنتاماCe) یاکسونسفتر

(، TM) یامولین(، تSxt)+ سولفامتوکسازول  یممتوپر یتر

 (،TMP) یممتوپر ی(، ترTE) یکلین(، تتراساC) یکلکلرامفن

( بود. بدیهی است Amp) یلینس ی( و آمپAmx) یلینس یآموکس

 شدیمآنتی بیوتیک های رایج مثل لینزولید بایستی استفاده  از

آزمایش، میسر  انجامدر زمان  هاآنکه به علت نبود دیسک 

 نگردید.

 :هاافتهی

نمونه گوشت  266از  یوشیمیایی،ب هاییشآزمابر اساس 

 یستریال ی( آلوده به باکتر%1/2نمونه ) 1 یش،گوسفند مورد آزما

 داده شد.  یصتشخ یوانوویا یستریال هاآنهمه  یگونهبودند که 

 یوشیمیاییب هاییشآزما یید، به منظور تأPCR یشآزما در

به کمک  ،یوانوویا یستریال یبر جدا نمودن باکتر یمبن

 یستریال یباکتر یی، به شناساشدهیهته یشاز پ یهایمرپرا

  یستریال یاکترب یهجدا 1 ینشد که ا ییدو تأگردید پرداخته 

 

را  PCRمجدداً  یشتر،ب ینان(. به منظور اطم5-هستند )شکل

حاصل شود.  یناناطم ،یستریال یباکتر ییتکرار کرده تا از شناسا

 لیستریابیوشیمیایی  هاییشآزماجدایه هایی که در کشت و 

 نیز منفی بودند. PCRمایش زتشخیص داده نشدند در آ

 

جفت بازی،  566مارکر : Mآگارز.  تصویر الکتروفورز ژل :5شکل 

NC ،کنترل منفی :PC مثبت برای جنس  هاییزولها مثبت، کنترل

 (1، 9، 3، 2، 5لیستریا )

به کمک  یستریا،ل یباکتر ییاز شناسا ینانپس از اطم

 یستریال یگونه یی، اقدام به شناساشدهیطراح یشاز پ یهایمرپرا

که  هایییجد ا 1 نیمنظور ا ینشد. بد PCRبه کمک  یوانوویا

 شدهداده یصتشخ یوانوویا یستریال یوشیمیایی،ب هاییشآزمادر 

نشان داد که  PCR نتایجقرار گرفتند.   PCRیشبودند مورد آزما

 (.2-هستند )شکل یوانوویا یستریاجدایه، ل 1هر 

به  یجطبق نتاارائه شده است.  2جدول  آنتی بیوگرام درنتایج 

اول مقاوم، در  یوتیکب یبر چهار آنتدر برا یدست آمده باکتر

 یوتیکب یآنت یرآخر حساس و در برابر سا یوتیکب یآنت شش برابر

 حساس بود.         یمهها ن

هدف نام ژن  توالی پرایمرها 
اندازه 

 محصول
 واسرشت

دمای 

 اتصال
ترشگس  منبع سیکل 

N-acetylmuramidase-

like protein gene 

(L.ivanovii) 

F:  CGAATTCCTTATTCACTTGAGC 

R:  GGTGCTGCGAACTTAACTCA 
930 bp 

49 °C 

26 S 

06 °C 

26 S 

52 °C 

91 S 
36  4  

prs (all Listeria 

speaces) 
F: GCTGAAGAGATTGCGAAAGAAG 

R: CAAAGAAACCTTGGATTTGCGG 

356 bp 49 °C 

29 S 

13 °C 

04 S 

52 °C 

04 S 
31 56 
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 لیستریا ایوانووینتایج آزمایش آنتی بیوگرام باکتری : 2جدول 

آنتی بیوتیک 

 استاندارد
 غلظت دارو

 قطر هاله

(mm) 

 

 یجتفسیر نتا

Cl 10  µg 10 مقاوم 

Flq 30  µg 12 مقاوم 

FR 50  µg 12 مقاوم 

P 10  µg 12 مقاوم 

E 15  µg 14 حساسنیمه 

Ce 10  µg 14 حساسنیمه 

GM 10  µg 16 حساسنیمه 

TY 30  µg 16 حساسنیمه 

SXT 25  µg 16 حساسنیمه 

TM 30  µg 18 حساس 

C 30  µg 18 حساس 

TE 10  µg 22 اسحس 

TMP 5    µg 24 حساس 

Amx 25  µg 24 حساس 

Amp 10  µg 24 حساس 

 

جفت بازی،  566مارکر : M: تصویر الکتروفورز ژل آگارز. 2-شکل

NC ،کنترل منفی :PC ،های مثبت برای شناسایی یزولها: کنترل مثبت

 (56، 4، 8، 5، 2باکتری لیستریا ایوانووی: )

 

 
 

 :بحث

در گوشت و  یستریال یوعبر ش تواندیم یادیعوامل ز 

از  یمتفاوت یزانباشد و مطالعات مختلف م اثرگذارمحصوالت آن 

 اندکردهمختلف گزارش  یهادامرا در گوشت  لیستریا یوعش

 یدارا یابوده و  یکروبسالم، بدون م یوانات. گوشت ح(12،11)

مانند  بدناز  ییهابخشدر  یاست. گاه یکم یاربس یکروبم

 یارعضالت تعداد بس یو مغز استخوان و حت یفاولن یهاعقده

 یدر اثر مصرف آب و غذا یوانات. حشودیم یافت یکروبم یکم

رو  ین. از ا(14،13)آلوده شوند  یستریال یبه باکتر توانندیمآلوده 

 یرا در مجرا یستریال که یواناتیح یقاز طر تواندیم یستریال

 یوارد واحدها اندادهد یخود جا یکروفلورم زا یقسمت یا یگوارش

بهداشت گوشت  یبترت ینگردد و به ا ییمواد غذا یفرآور یصنعت

مختل کند  ونقلحملو  یرا در طول فرآور یگوشت یهافرآوردهو 

و  Guilletکند.  یدرا تهد هاانسانسالمت  تواندیم یقطر ینو از ا

ناشی از  یانسان یس، روی لیستریوز2656سال همکاران در 

که  آمدیممطالعه کردند. از آنجایی که به نظر  یوانوویا لیستریا

فقط در جوندگان بیماری زا است طی  ایوانووی لیستریا

در یک مرد سبب  لیستریامتوجه شدند که  هایییبررس

از  جداشده ییزولهاگاستروآنتریت و باکتریمی شده است. این 

تشخیص بود.  یرقابلغ نمرد بیمار با پروتوتیپ های جوندگا

یک  ایوانووی لیستریابنابراین به این نتیجه دست یافتند که 

 یوانوویا یستریال. (12) است انسان یاروده طلبفرصتپاتوژن 

( PrfA,plcA,PlcB,MpL,ActA,hlyA) یروالنسدارای شش ژن و

قرار  یباکتر زاییماریب یردر جزا یاخوشهاست که به صورت 

 یفانقش ا یباکتر زایییماریبمراحل در  هاژن ین. ا(16)دارد 

 یزبان،به داخل سلول م یمراحل شامل ورود باکتر ین. اکنندیم

با  یحرکت باکتر ی،از داخل واکوئل درون سلول یفرار باکتر

 یهاسلولبه  یو انتشار باکتر یزبانسلول م ینشدن اکت یمریزهپل

 یاصل کنندهیمتنظ. است کاذب یگسترش پاها یقمجاور از طر

 PrfA. است PrfA ،زایییماریب یردر جزا یروالنسو یهاژن یانب

عمل کرده  یروالنسو یهاژنتمام  یسیرونو کنندهفعالبه عنوان 

 .(17)است  یضرور یستریال زایییماریب یرو برا یناز ا

Jalali  وAbedi به  یآلودگ یزانخود در مورد م یدر بررس

روش اصفهان به  یید غذاموا یهانمونهدر  یتوژنزمونوس یستریال

PCR گاو و  یشدهگوشت چرخ  یآلودگ یزاناعالم نمودند که م

 یستریالو  یتوژنزمونوس یستریالگوشت منجمد گوسفند به 
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 حاضر با  یمطالعه یجه. نت(10)صفر بوده است  یوانوویا

در  2668و همکاران در سال  Rahimiکه توسط  یامطالعه

در  هاآنمشابهت دارد.  یودتا حد اصفهان صورت گرفته است

اصفهان  یهاکشتارگاهگوشت گاو در  یآلودگ یزانمطالعه خود م

اعالم  %4/5آلودگی ماهی و میگو در کشور را  ینو همچن %3را 

گوشت خام  یهانمونهگرفته در  صورت. در مطالعات (13)کردند 

 به (21) یا، کره و اسپان(23) یااسترال یلاز قب یانقاط دن یردر سا

 یتوژنزمونوس یستریالآلوده به   %3/55و  %1/52، %3/9 یبترت

 گزارش شده است.

در  شدهذبح یهاالشهاز  یریگنمونه یزمطالعه ن ینا در

 یینپا یزانمسئله بر م ینصورت گرفته و ا یکشتارگاه صنعت

 تواندیم یوانوایا یستریال زایییماریب یگونه( به %1/2) یآلودگ

 لیستریا زایییماریبدر مورد  هاگزارشمؤثر باشد. هرچند 
بیوتیکی آن اندک است اما آنتیو مقاومت  زایییماریب، ایوانووی

 یتوژنزمونوس لیستریاویروالنس مشترک با  یهاژنبه دلیل داشتن 
  خاطرنشانرا  لیستریااز  گونهینامطالعه حاضر خطر بالقوه 

 . سازدیم

 منشأمختلف با  ییغذا یاهفرآوردهدر  لیستریاایران شیوع  در

اغلب در ارتباط با  منتشرشده یهاگزارشدامی متفاوت است، 

 لیستریااست و به ندرت  مونوسیتوژنز لیستریافراوانی گونه 
و همکاران  Moshtaghiمورد توجه قرار گرفته است.  ایونووی

را  لیستریامیزان آلودگی شیرهای خام گاو تولیدی در شهرکرد به 

 یکه در خوزستان رو یامطالعهدر  (.22) اندکردهگزارش  2/2%

 یستریالآلوده به  هانمونه %2کپور صورت گرفت  یماه

منتشره در  یهاگزارش. با توجه به (23) اندبوده یتوژنزمونوس

به  لیستریاارتباط با درصد آلودگی انواع مواد غذایی به باکتری 

در درصدی گوشت گوسفند  1/2که آلودگی  رسدیمنظر 

این است که  توجهقابلاما نکته  ،شهرکرد منطقی است یمنطقه

 یهافروشگاهچرخ شده با توجه به این که در  یهاگوشتدر 

و نگهداری نامناسب انجام  یربهداشتیغگوشت و بعضاً در شرایط 

این  ییدتأبیشتر باشد. در  تواندیماحتمال درصد آلودگی  گیردیم

و  (24) یوگوسالویدر   Bunci هاییبررسبه  توانیممطلب 

Capita  اشاره نمود که میزان آلودگی   یادر اسپان (22)و همکاران

 32و  04 یبرا به ترت کشورهاقرمز چرخ شده در این  یهاگوشت

 . اندنمودهدرصد گزارش 

Jiang  از  جداشدهی لیستریا 26، 2668و همکاران در سال

شده بود  یآورجمع ینچ یانگژج یمواد غذایی که از استان شرق

به وسیله تزریق به موش آزمایشگاهی و سنجش تشکیل 

سیتوپاتیک در آزمایشگاه، بررسی کردند و گزارش  یهاپالک

 Mauro. (26)بالقوه بیماری زا است  ایونووی لیستریانمودند که 

 لیستریاباکتری  ةیجدا 526 یتحساس 2668و همکاران در سال 
 یرا بررس یجرا یوتیکبیآنت 58به  ییاز مواد غذا یتوژنزمونوس

با استفاده از  یتدر پژوهش خود از آزمون حساس هاآنکردند. 

 یهجدا 526 یاناستفاده کردند. در م VITEK2خودکار  یستمس

 یآنت یک حداقل به مقاومت( ٪5/55مورد ) 59مورد مطالعه،  ی

 2655و همکاران در سال  Rosa.  (27) را نشان دادند یوتیکب

از  جداشده یتوژنزمونوس یستریال یباکتر یوتیکیب یت آنتمقاوم

 یهاگونه یوعش یزانم ینو همچن یااسپان یدر شمال غرب یورط

 سیرا مورد برر یوانوویا یستریال یگونه یوعو ش یستریالمختلف 

 یستریال ،ینوکوواا یستریالشامل  شدهییشناسا یهاگونه. قراردادند
 یستریالو   یمریولش یستریال ،ووییوانا یستریال  ،یتوژنزمونوس

با استفاده از روش  هاگونهینا یوتیکیب یبودند. مقاومت آنت ییگرا

قرار گرفت.  یابیمورد ارز یوتیکب یآنت 51در برابر  یسکانتشار د

 یجمقاوم بودند. نتا یوتیکب یآنت یکها، حداقل به  ایهتمام جد

در برابر  یبمقاومت به ترت ترینیشبنشان داد که  هاآن

Nalidixic acid ،Neomycin ،Enrofloxacin ،Furazolidone ،

Ciprofloxacin ،Streptomycin  (20)بود. 

مشترک  یماریب  یک  یسیستریوزل یماریکه ب ییجاآن  از

 مختلف یهاگونهو امکان آلودگی به  است یوانانسان و ح ینب

 یشترگوسفند بعد از خروج از کشتارگاه ب یهاالشهدر  لیستریا

سطح  هاییقصابو  هایفروشخردهدر  یریگنمونهاگر  ،شودیم

. یابدیم یشافزا نیز یستریال یشهر صورت گیرد احتمال جداساز

مقدار بود شانس  یناز ا یشترب یریگنمونه یزاناگر م ینهم چن

 . شدیم یشترنیز ب یتوژنزمونوس یستریال یجداساز

 هاییباکتر یوتیکیب یمقاومت آنت یجاددر ا یعوامل مختلف

 یآنت رویهیببه مصرف  توانیممختلف وجود دارد که از جمله 

 یزانو م یتوجه به چگونگ یلدل مینها اشاره کرد، به ه یوتیکب

 یتاز اهم یسیستریوزل یماریب یهها عل یوتیکب یمصرف آنت

از گذشته تا به  شدهانجامبرخوردار است. مطالعات  ییباال یاربس

از  یحاک ،یستریال یباکتر یوتیکیب یمقاومت آنت یهینزمامروز در 

 ختلفم یها یوتیکبیبه آنت یباکتر ینروند رو به رشد مقاومت ا
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 یبه بررس یزن  یقتحق یناساس در ا ین. بر ا(27،20). است

پرداخته شد که  یزن یوانوویا یستریال یگونه یمقاومت یالگو

 یستریال یوع، ششدهمانجابا مطالعات  یشآزما ینا یجنتا ییسهمقا
که  دهدیمرا نشان  یادنسبتاً ز یوتیکیبیبا مقاومت آنت یوانوویا

توسط محققان و مراکز  یشترب یبه بررس صیهرابطه تو یندر ا

 .   شودیم یعلم

 تشكر و قدرداني 

دانشکده  ییمواد غذا یفیبخش بهداشت و کنترل ک یتاز حما

 رک انسان و داممشت هاییماریب یپژوهشکدهو  یدامپزشک

 یقتحق ینا یکه ما را در اجرا یدانشگاه شهرکرد و دوستان

 .یمرا دار یسپاسگزار یت، نهااندداده یاری یمانهصم
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