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 چکیده
مسذوول  قابل انتقال از طریق مواد غذذایی و  زای باکتری لیستریامونوسایتوژنز به عنوان یک عامل بیماری :سابقه و هدف 
-سذ   .اسذت در انسان  و مسمومیت غذایی سقط جنین، مننژیتعامل  باکتریاین  .شناخته شده استایجاد بیماری در انسان 

اند. این مذاده غذذایی،   تری در بین عامه مردم پیدا کردهعنوان یک ماده غذایی پرطرفدار روز به روز مصرف بیشهای صنعتی به 
لیستریامونوسیتوژنز تهدیدی بذرای سذالمتی بذه      لودگی باآبنابراین  های غذایی می باشد. بستر مناسبی برای ایجاد مسمومیت

لیستریامونوسذایتوژنز در   مولکذولی شخیص سریع تهدف از این مطالعه  گردد. ویژه افراد با سرکوب سیستم ایمنی محسوب می
 های صنعتی سرد ایران است. س 

 بذه رو   نمونذه هذا   DNAآوری گردیذد.  هذای صذنعتی از بذازار ایذران جمذع      نمونه از س  22تعداد  :ها مواد و روش
از بهینه و با استفاده از پرایمرهای اختصاصی تشخیص لیستریامونوسایتوژنز   PCRشد. تست کلروفرم استخراج  /فنل استاندارد

ها از جهت حضور لیستریامونوسایتوژنز با استفاده از تسذت بهینذه   همه نمونه بررسی شد. (LOD) جهت ویژگی و حد تشخیص
PCR  .مورد ارزیابی قرار گرفتند 

 11تسذذت در حذذد  LODمشذذاهده شذذد. % 2  آگذذاروزدر ژل  bp222 بهینذذه و محصذذول  PCRتسذذت  :ههها یافتههه

enome/reaction ای آمپلیکون مشاهده نگردیذد. با هیچ نمونه لیستریا مونوسایتوژنزدست آمد و در آزمون ویژگی به غیر از هب 
 مثبت گردید.  عدد از نظر لیستریامونوسایتوژنز 4نمونه س ،  22از 

نسبت بذه متذدهای سذنتی بذرای      ترسریعبا استفاده از پرایمرهای اختصاصی، بسیار دقیق  و  PCRتکنیک  گیری:نتیجه
پذایش   روشی مناسذ  جهذت   PCRکه تکنیک  دهدپژوهش نشان میاین نماید. نتایج مونوسایتوژنز عمل می تشخیص لیستریا
 اشد.بها میچون س در مواد غذایی هم هامیکروارگانیسم

 مسمومیت، لیستریامونوسایتوژنز ، تشخیص س  ، های کلیدی:واژه

 
 مقدمه : 

تال  برای تهیه غذذا، اهمیتذی   تأمین سالمت غذا در کنار 
هذای منتقلذه از    دو چندان دارد.  به دالیل متعدد، بیمذاری 

غذا امروزه در دنیا رو به گستر  است و همه ساله موج  
 شذود.  ابتالء و مرگ و میر تعداد قابل توجهی از مذردم مذی  

بیماری مشترک انسذان و حیذوان اسذت کذه      لیستریوزی 
گذذاری ایذن   است. علت نام لیستریا مونوسیتوژنزعامل آن  

ها در حیوانذات آزمایشذگاهی   باکتری ازدیاد تعداد منوسیت
تواند عامل عفونذت در  می لیستریا مونوسیتوژنز.  (9) است

این باکتری از معذدود میکروارگانیسذم هذایی     انسان باشد.
ثذار سذوء ازجملذه    و آ کردهتواند از جفت عبور است که می
-هذم  .نوزاد با عفونت سیسذتمی ایجذاد کنذد    تولد زودرس

-در زنان حامله مذی  لیستریا مونوسیتوژنزچنین  باکتری  
تواند به سقط جنین نیز منجر شود. این میکروارگانیسم از 

 (.12) شودراه مواد غذایی منتقل می
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 رو  بذذا موادغذذذایی از لیسذذتریا مونوسذذیتوژنز جداسذذازی
-2نیازمنذد   بیوشیمیایی هایرو  با آن شناسایی کشت و

هذای سذریع و   باشد. از این رو وجذود رو  روز زمان می ۸
کاربردی برای شناسایی این باکتری در مواد غذایی نیذازی  

ای در زمذذان نقذذش بسذذیار عمذذده   .(12( ضذذروری اسذذت 
تشخیص آلودگی دارد، چرا که با مشخص شذدن آلذودگی   

سذرایت  توان در جهت از بین بردن آن و جلذوگیری از  می
های دیگر و اپیدمی شدن آن تال  کرد. پذ   آن به نمونه

تذر باشذد احتمذال موفقیذت در     هر چه زمان تشخیص کذم 
زمذان   PCRرود. در تسذتهای  مبارزه بذا آلذودگی بذاال مذی    

در حذذال  (.4) باشذذدسذذاعت مذذی 4تذذا  1تشذذخیص بذذین 
 لیسذتریا مونوسذیتوژنز  ترین رو  تشذخیص  حاضرمتداول
 گیر بودن، راندمان پایینوقت به دلیلباشد. ولی کشت می

)به دلیل تعداد کم باکتری( و مشکل در تشخیص افتراقذی  
نماید که مکانیسذم تشخیصذی   ها اقتضا میاز سایر باکتری

برای غلبذه    .(۹) دیگری مورد پژوهش و ارزیابی قرار گیرد
هذای تشذخیص سذنتی،    های موجود در تستبر محدودیت

، برای تشذخیص  DNA (DNA-based)های بر پایه رو 
زا گسذتر  و توسذعه   گونه های مختلف میکروبی بیمذاری 

های تشخیص مولکولی، استفاده یکی از این رو  .نداهیافت
    (.1) دباشمی PCRاز تکنیک 

توان یک امولسیون نیمه جامد حاصل از س  مایونز را می
های نباتی خوراکی، زرده تخم مرغ یذا تخذم   مخلوط روغن

ها نظیر، نمذک،  کامل، سرکه یا آبلیمو و سایر افزودنیمرغ 
ورده تولیدی دانسذت،   آادویجات و گلوکز با توجه به نوع فر

درصذد   21به طوری که حداقل مقدار روغذن خذوراکی آن   
درصذد   2/1تا  29/1باشد. اسید استیک با اختصاص دادن 

فرآورده   PHکل محصول به خود،  به عنوان اسید غال ،  
های صنعتی به عنذوان  کند. س تثبیت می  2/۹-4 را بین

تذری در  یک ماده غذایی پرطرفدار روز به روز مصرف بیش
انذد. ایذن مذاده غذذایی، بسذتر      -بین عامه مردم پیدا کذرده 

-باشد. س های غذایی میمناسبی برای ایجاد مسمومیت
کامل شبیه مایونز هسذتند.   هاییهای ساالد از نظر ترکی 

درصذد   ۹1که محصول نهایی حاوی حذداقل   با این تفاوت
باشد. به عالوه اسید استیک، اسید عمده روغن خوراکی می

دهد بذه  درصد از کل محصول را تشکیل می 9/1 -2/1آن، 
باشد. به طذور وسذیع از   می 9/۹تا  2/۹بین  PH طوری که
ها جهت پایداری وتغییر ویژگذی هذای رلولوژیذک در    صمغ
بذاکتری در غذذاهایی کذه سذ       کنند.ها استفاده میس 

هایی از قبیل پاستا، سذی  زمینذی، تخذم    مایونز با خوراکی
تذر رشذد   شود، بذیش  مرغ، جوجه و یا تن ماهی مخلوط می

ها انواع گوناگونی دارند ماننذد: سذ  گوجذه    س  .کند می
س  چیلی، سذ  خذردل، سذ  مذایونز      ،فرنگی )کچاب(

 و سذ  سذویا   )س  تاتذار(، سذ  سذفید )سذ  قذار  (     
(1،1۹.)   

جمیله نذوروزی و همکذارانش بذه بررسذی      1۹92در سال 
جداسذازی   مونوسذایتوژنز  لیسذتریا در   atc Aارزیذابی ژن  

شده از لبنیات پرداختند. این پژوهش بذه منظذور بررسذی    
، های لیستریای جداسازی شذده در گونه atc Aحضور ژن 

توصذیفی بذر روی    –و به صورت مقطعی  PCRرو    و با
مذذورد آلذذودگی  11نمونذذه انجذذام شذذد و در مجمذذوع   21

 هذای در تمامی نمونه .مشاهده گردید لیستریامونوسایتوژنز
% مشاهده  111به صورت   atc Aژن  ،مورد بررسی مثبت
بذه   مونوسذایتوژنز  لیستریابه بررسی  امیر شاکریان .گردید

 پرداخذت  زا در گوشت طیوربیماری عنوان یک عامل بالقوه
نمونذه گوشذت مذاهی و    111 در این پژوهش تعداد (. 11)

هذا در  نمونه گوشت مرغ جمع آوری شد . این نمونذه  111
ساعت غنی شذده وسذپ  بذر     4۸محیط لیستریا به مدت 

لیستریا کشت داده شذد  های کشت اختصاصی روی محیط
ایذن  های مشکوک به لیستریا شناسایی گردید. در و پرگنه
 111ونه آلوده بذه بذاکتری شذناخته شذد واز    نم 2مطالعه، 

ای مثبت نگردیذد. در سذال   نمونه گوشت ماهی هیچ نمونه
گیتا اسالمی و همکارانش بذه بررسذی جداسذازی و     1۹92

 لیسذتریامونو  ،  inB   ،prfA  ،atcAهذای   تشذخیص ژن 
بذه  در بانوان مبتال به سقط جنین مراجعه کننده  سایتوژنز

پرداختند. در ایذن   PCRمرکز درمانی دانشگاهی به رو  
زن دچار سقط جنذین را در   92های واژن از بمطالعه سوآ
مذاه در دمذای    1مخمردار به مذدت حذداقل    TSBمحیط 

باکتری اسذتخراج   DNAیخجال غنی سازی شد و سپ  
-های ویروالن  مونوسذایتوژنز بذه نذام   گردیده و حضور ژن

انجام شد و  PCRبا تکنینک  inlB  ،act A  ،prf Aهای 
های دچذار سذقط   در خانم مونوسایتوژنز لیستریادر نهایت 
   % مشاهده گردید. 2/12 ، جنین

بذه   1۹91احسان شذاملو آقاخذانی و همکذارانش در سذال     
در شیرخام عرضه شده در  های لیستریابررسی شیوع گونه

نمونذه   91سطح شهر اصفهان پرداختند. در ایذن مطالعذه   
مورد مطالعه  PCRشیرخام جمع آوری شده توسط رو  

کذه   بودنمونه آلوده به لیستریا  2قرار گرفت، که در نهایت 
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از  هذدف . نمونه آن مربوط به لیستریامونوسذایتوژنز بذود   4
تشخیص سذریع  و نز لیستریا منوسایتوژاین مطالعه بررسی 

 است .  های صنعتی سرد ایراندر س  آن مولکولی
 ها :مواد و روش

 : DNAتهیه سوش و استخراج 
،  PTCC1163 مونوسذایتوژنز  لیسذتریا سویه اسذتاندارد    

( (Sinaclon: DN8117Cآن بذذه رو   DNAتهیذذه و 
DNG-Plus  .استخراج گردید 

 : PCRبهینه نمودن تست 
پرایمر مذورد اسذتفاده در ایذن پذژوهش جهذت شناسذایی       

 16SrRNAتارگذت ژن   بذر اسذاس   لیستریا مونوسذیتوژنز 
  bpانتخاب گردید. با استفاده از این پرایمرها یذک  قطعذه  

(. 2گذردد ) تکثیذر مذی   L.monocytogenes  بذرای  222
نشذان داد کذه   ،  nblastدر  این پرایمذر ی بررسی نرم افزار

لیسذذتریا بذذرای شناسذذایی  شذذده هذذای انتخذذابسذذکان 
 .(1)جدول شماره باشند. می مناس  مونوسیتوژنز

، غلظت وحجذم مناسذ    PCRجهت بهینه کردن تکنیک 
 -، خصوصذا غلظذت پرایمرهذا   اجزای مذورد نیذاز ایذن متذد    

dNTP –،بررسی و ارزیابی شد که در نهایت مقذادیر   آنزیم
-همیکرولیتر بذ  22در حجم  PCRمورد نیاز در یک تست 

 مولکذولی گرها در تست تشخیص مقدار واکنشدست آمد. 
PCR میکرولیتذر،   14آب دوبذار تقطیذر    : زعبارت بودند ا
میکرولیتذذر 10X PCR Buffer ،22/1میکرولیتذذر  2/2

MgCl2  (50 mM)  ،2/1  میکرولیترdNTPs(10 mM) ،
 لیتذر   پرایمرهای جلویی و عقبی هذر کذدام  نذیم میکذرو    

µM) 2/1)  میکرولیتذذذر آنذذذزیم   ۹/1وTaq DNA 
Polymerase (1.5 Unit)    . 

در یذک   چنین پروفایل دمایی از طریق رو  گرادیانتهم 
ارگذذت ژن تجهذذت تکثیذذر   ای،درجذذه 12بذذازه دمذذایی  

16SrRNA،     بهینه گردیذد . دمذای مرحلذهannealing  
ثانیه  ۹1درجه به مدت  16SrRNA ، 22برای تارگت ژن 

 دست آمد.  هب
 
 
 
 
 
 

پرایمرهای مورد استفاده در تست تشخیص  هایهمشخص :1جدول 
PCR 

 
 نام آغازگر
 
 

طهههو   توالی آغازگر 
قطعههه  
 تکثیری

 ژن هدف

Flmono2
26 

5`-
TGTTAATGAACCTACAGGA
CCTTC-3` 

226
bp 

16SrR
NA 

Rlmono2
26 

5`-
TAGTTCTACATCACCTGAG
ACAGA-3` 

 PCRبررسی محصو  
رو  ، یذذا آمپلیکذذون PCRآشکارسذذازی محصذذول جهذذت 

آمیذزی بذا   الکتروفذورز ژل آگذارز و رنذ    متداول و سذریع  
SYBR Safe شد.   )سینا کلون( استفاده 

 :  PCR کلونینگ محصو 
و با اسذتفاده   T/A Cloningتوسط رو  ، PCRمحصول 
 Thermo scientific) کلونینذذذذذ   از کیذذذذذت

Cot.No.:K1213)  ۹کلونینذذ  شذذامل  گردیذذد. کلذذون 
بذه پالزمیذد یذا    PCR چسباندن محصول   .شودمرحله می
سذذپ  وارد کذذردن   و، ) الیگیشذذن(PTZ57R وکتذذور 

 Ecoli JM107 پالزمیذذذدهای نوترکیذذذ  بذذذه میزبذذذان
مرحلذه سذوم کذه انتخذاب     و در نهایت ، نسفورماسیون(ا)تر
 گری سذفید و آبذی توسذط   هاست که از طریق غربالکلون

XGAL   و IPTGگرفت. صورت  
 :PCR تست (LOD)حد تشخیص تعیین 

استخراج شده از سذویه   DNA بدین منظور، با استفاده از 
کذه میذزان غلظذت آن بذا      لیستریا مونوسذیتوژنز استاندارد 

و تعداد کپی نامبر دستگاه نانودراپ اندازه گرفته شده بود، 
 Genome Copy Number(GCN)آن از طریق فرمذول  
مذورد نظذر بذا     DNA. از گردیداستفاده  مشخص شده بود
و آزمذون  کذرده   تهیذه مختلذف   هذای رقت ،غلظت مشخص

PCR   ها گذاشتهبر روی آندر کنار کنترل مثبت و منفی 
 شد.  

  :PCRتست  (Specificity) تعیین ویژگی
هذذذای  DNA، از PCRیذذذد ویژگذذذی آزمذذذون ألبذذرای ت  

کمپیلوبذذذذاکترججونی،  اورلذذذذوس، فیلوکوکوساسذذذذتا
رتذوس ،  واشرشیاکلی، بروسذال آب سودوموناس آلروجیوزا ، 

به همراه  Shigella spp و Salmonella spp، ویبریوکلرا
 های کنترل مثبت و منفی استفاده شد.   نمونه
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 جمع آوری نمونه  
هذا و  نمونه س  با برندهای مختلف از فروشذگاه  22تعداد 

مناسذذ  بذذه  هذذا جمذذع آوری و در دمذذایخذذرده فروشذذی
از نمونه هذای    DNA. استخراج آزمایشگاه منتقل گردید

 /فنذذل اسذذتاندارد  جمذذع آوری شذذده بذذا اسذذتفاده از رو 
 کلروفرم صورت گرفت.

 
 از سس:  DNAروش استخراج 

ابتدا در یک لولذه فذالکون سذ  و آب مقطذر را مخلذوط      
تا س  رقیق شود. دو عدد لوله فالکون را برداشذته   نموده
ماکرولیتر آب  221ماکرولیتر از س  رقیق شده و  221و 

. در این مرحلذه  شدند مقطر با هم مخلوط کرده و ورتک 
دقیقذذه در آب  11سذذی سذذی بذذه مذذدت   2/1هذذای لولذذه
ماکرولیتر محلول  211. بعد از جوشاندن، ده شدندجوشانی

اضافه و اینورت کذرده  و بذه مذدت    فنل/کلروفرم به س  
. بعذد از  شذدند آر پی ام سانتریفیوژ  12111دقیقه در 11

اسذت، بذه    DNAعمل سانتریفیوژ مایع رویی که حذاوی  
مذاکرولیتر   211هذا  . دوباره بذه لولذه  شدلوله دیگر منتقل 

بار اینذورت شذده و    11فنل/کلروفرم اضافه کرده و سپ  
آر پذی   12111ه در دور دقیق 11به دستگاه سانتریفیوژ ) 

پروپذانول و  ودهذی بذا ایز  . سذپ  رسذوب  شذد ام ( منتقل 
پذ  از خشذک    نهایذت در % انجذام و  21شستشو با الکل 

 .نمودندحل   TE، آن را در بافر  DNAکردن 
 

 یافته ها 
 : PCRبهینه نمودن تست 

از جهت اجزا و پروفایذل   PCRپ  از بهینه کردن تست   
، 16SrRNA  حرارتی با استفاده از پرایمذر اختصاصذی ژن  
ها در مورد آن PCRطبق برنامه حرارتی مناس ، یک دور 

سویه استاندارد در کنذار نمونذه کنتذرل     DNAاجرا شد و 
 bp DNA Ladder  50منفذذی و سذذایز مذذذارکر  

(cot.No.SM0371)  مذذذورد  ٪2/1بذذذر روی ژل آگذذذارز
، بانذد  PCRقرار گرفذت. در الکتروفذورز محصذول    ارزیابی 

( جفت بذاز 222 )مورد نظر اختصاصی حاصل از آمپلیکون 
 (.1)شکل  قابل رویت بود

 

 
لیسذتریا  برای پرایمرهذای تشذخیص    PCRآزمون بهینه شده : 1شکل 

   مونوسایتوژنز
لیسذتریا  جفذت بذاز بذرای     222بذا انذدازه    PCR: محصذول  +Cستون 

  PTCC1163 مونوسایتوژنز
M:  سایز مارکر(Thermo scientific) 50 bp DNA Ladder 

 : کنترل منفی-Cستون 
 

  :PCR تست  (LOD)حد تشخیص تعیین 
  DNA با تهیه رقت های متوالی از PCR تست حساسیت

  16SrRNAبذا اسذتفاده از پرایمذر    لیستریا مونوسذیتوژنز  
نشان داد که   PCR که نتایج  حساسیت تستانجام گرفت 
گیذرد و در  ، تکثیر انجام  مذی DNA کپی از 111با وجود 

بانذدی مشذاهده   ،  DNA  کپذی از  111تیترهای کمتذر از 
) شذکل    باشذد نشد که نشان از حساسیت باالی تست مذی 

2.) 
 

 
لیسذتریا  بذرای شناسذایی    PCRتعیین حد تشخیص آزمذون   :2شکل 

 مونوسایتوژنز
SM  :   سذایز مذارکر(Thermo scientific) 1Kb DNA Ladder 

Cot.No.:SM1331) 

 C-      SM      
C+ 

226bp 

SM   1      2      3       4      5      6      7      8     
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 111111مثبت با  PCR: تست 2ستون  : نمونه کنترل مثبت،1ستون
 ،  ژنوم 11111 مثبت با  PCR: تست ۹ستون  ،ژنوم
 PCR: تست 2ستون   ،ژنوم  1111 مثبت با PCR: تست 4ستون
 ژنوم 11  مثبت با PCR: تست 2ستون  ،ژنوم 111  مثبت با
 : کنترل منفی۸ستون  ،ژنوم  1مثبت با  PCR: تست 2ستون

 
 :PCR تعیین ویژگی تست 

بهینذذه شذذده از  PCRنتذذایج نشذذان دادنذذد کذذه آزمذذون    
که فقذط  طوریهاختصاصیت بسیار باالیی برخوردار است، ب

داد و  واکنش نشان لیستریا مونوسیتوژنز باکتری  DNAبا 
هذای مذورد مطالعذه هذیچ      سذایر میکروارگانیسذم   DNAبا 

 (۹)شکل  واکنشی صورت نگرفت.
 

 
 لیستریا مونوسایتوژنز  برای تعیین ویژگی PCRآزمون  :۹شکل 

M:   سذایز مذارکر DNA ladder Mix (Thermoscientific)  ،C+ :
 لیستریا مونوسایتوژنز ( bp 222) کنترل مثبت

1 :Staphylococcus aureus  ،2 :Salmonella spp.   ،۹ :
Campylobacter jejuni 

4 :Pseudomonas  aeruginosa  ،2 :Escherichia coli  ،2 :
Brucella  abortus  

2: Vibrio cholerae ،۸: Shigella spp ،C-کنترل منفی : 
 

 :  بحث
تأمین سالمت غذا در کنار تال  برای تهیه غذذا، اهمیتذی   

هذای منتقلذه از    دو چندان دارد. به دالیل متعذدد، بیمذاری  
غذا امروزه در دنیا رو به گستر  است و همه ساله موج  

و میذذر تعذذداد قابذذل تذذوجهی از مذذردم    ابذذتالء و مذذرگ  
های صذنعتی بذه عنذوان یذک مذاده      س   .(۸،12)شود می

تری در بین عامذه  غذایی پرطرفدار روز به روز مصرف بیش
توان یذک امولسذیون   س  مایونز را میاند. مردم پیدا کرده

هذای نبذاتی خذوراکی،    نیمه جامد حاصل از مخلوط روغذن 
زرده تخم مرغ یا تخم مرغ کامل، سرکه یا آبلیمذو و سذایر   
افزودنی ها نظیر نمک، ادویجات و گلوکز با توجذه بذه نذوع    

این ماده غذایی به دلیذل داشذتن   فراورده تولیدی دانست. 

-بستر مناس ، شرایط را برای رشد باکتری ها فذراهم مذی  
طر انداختن سالمت کند که در نهایت رشد آنها باعث به خ

شود . عذدم آگذاهی در مذورد لیسذتریا ،     مصرف کننده می
رسذانی در زمینذه   طذالع اضرورت اجرای برنامه آموزشذی و  
کند. عالوه بر آن ضرورت و ایمنی مواد غذایی را آشکار می

تدوین و اجباری شدن استاندارد جست و جوی لیستریا در 
   (.11) رسدمواد غذایی حساس، الزم به نظر می

ایذن   ای در محذیط دارنذد.  های لیستریا شیوع گسذترده گونه
بذه   شودباکتری به طور معمول توسط موادغذایی منتقل می

همین دلیذل شناسذایی زود هنگذام آن در مذواد غذذایی در      
 ایذن گیذری از مذوارد عفونذت نقذش یذه سذزایی دارد.       پیش
 توانایی باالیی برای رشد در دامنه وسیعی از شرایط باکتری

پذایین و غلظذت بذاالی نمذک را       PHال، چذ مانند دمای یخ
وری غذذا و  آسازد تا در محیط فذر ن را قادر میآداراست که 

 و در خود غذا به راحتی رشد کنذد و زنذده بمانذد   چنین هم
در غذاهای سالم و نگهذداری شذده بذه     داد آنعطور تهمین

باعث افزایش خطر آلذودگی هذای غذذایی     چند برابر برسد و
 1-4مذای  در د یتوژنزالیسذتریا مونوسذ  توانذایی رشذد   . شود

مقاومذت بذه فشذار اسذمزی      طذور گراد و همیندرجه سانتی
این   .(12) شودآن در مواد غذایی می بررسی سب  اهمیت

ذایی رشذذد آن در موادغذذویژگذذی منحصذذر بذذه فذذرد باعذذث  
لسذیتریا مونوسذیتوژنز   . گذردد نگهداری شده در یخچال می

و بذه دلیذل گسذتردگی     آلودگی لبنیات شودتواند باعث می
توانذد خطذری بذرای    مصرف این مواد در جوامع مختلف می

در  لیسذتریا ها به شمار رود. هرچنذد  بهداشت عمومی انسان
رود، اما احتمال آلذودگی پذ    اثر پاستوریزاسیون از بین می

لیسذتریا  علذت اهمیذت    بذه  (. 12) دارد از فرایند نیز وجذود 
-های مختلف و بذا رو  شناسایی آن در نمونه مونوسیتوژنز

با توجذه بذه    های زیادی در سراسر دنیا صورت گرفته است.
ها که در سالیان اخیر نقش این باکتری در ایجاد بیماریاین

های مختلف و نیز سقط جنین شناخته شده است، و عفونت
  (.14) شخیص  بسیار حالز اهمیت استکوتاه شدن زمان ت

غذذایی توسذط کشذت     ها در موادمیکروارگانیسم شناسایی
در  لکولیوهای مروشی زمان بر است به همین دلیل رو 

جهذت  گردد .های سنتی میرو جایگزین  های اخیرسال
هذا در  کنترل میکروبی و شناسایی افتراقی میکروارگانیسذم 

روز وقذت الزم   2تذا   4حذداقل   ،مواد غذایی با رو  کشت
جدیذدی بذرای شناسذایی     روشی  PCRکنیکت .(2) است

هذای  نتذایج پذژوهش   کرده اسذت.   ها ایجادمیکروارگانیسم

                          M    C+     1      2       3       4     
  5       6      7      8      C- 
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کفایذذت و  PCRدهذذد کذذه تکنیذذک  ختلذذف نشذذان مذذی م
حساسیت الزم را به منظور پایش میکروارگانیسم هذا دارد.  
از ایذذذذن رو اسذذذذتفاده از ایذذذذن رو  بذذذذرای ارزیذذذذابی 

اگرچه شود . پیشنهاد میها در مواد غذایی میکروارگانیسم
های کشت به عنذوان رو  اسذتاندارد بذرای ردیذابی     رو 

ها در مذواد غذذایی مطذرس اسذت امذا ایذن       ممیکروارگانیس
ها به مدت زمان زیادی نیذاز دارد و عوامذل انسذانی و    رو 

مذواد و تجهیذذزات سذذب  خطذای قابذذل تذذوجهی در نتذذایج   
شذود از تکنیذک   ا پیشذنهاد مذی  گردد لذذ حاصله از آن می

PCR ایی عوامل میکروبی و عفونی استفاده گردددر شناس 
(2.)   

در دهذه   مونوسذیتوزنز  لیسذتریا بر روی   PCRهایهمطالع
جی بیکلی بذرای شناساسذیی    1992آغاز شد. در سال  91

 از ژن تولیذد کننذده لیسذتریولیزین    مونوسذایتوژنز  لیستریا
به  1۹۸۸علی نجفی و همکارانش در سال  استفاده کردند. 
بذه   لیستریامونوسذایتوژنز  لکولیوسریع مبررسی تشخیص 

رداختنذد. در ایذن   پ  hlyAبذا اسذتفاده از ژن    PCR رو 
 مونوسذایتوژنز  لیستریابرای شناسایی   hly Aمطالعه از ژن

نتایج ایذن مطالعذه نشذان داد     ،استفاده کردند، و در نهایت
به کذار رفتذه در ایذن مطالعذه از سذرعت،       PCRکه رو  
نتذایج    .(2) الزم برخوردار اسذت اصیت و حساسیت اختص

 .استPCR  های رو  این مطالعه حاکی از مزیت
 مونوسایتوژنز لیستریاامیر شاکریان و همکارانش به بررسی 

بذذه عنذذوان یذذک عامذذل بذذالقوه بیمذذاریزا در گوشذذت طیذذور 
مذرغ و   نمونه گوشت 111در این تحقیق تعداد  پرداختند.
عرضه مرغ ماهی  هاینمونه گوشت ماهی از فروشگاه 111

نذده  ناین نمونه در محیط غنذی ک  در شهرکرد اخذ گردید.
و سذپ  بذر روی   ساعت غنذی شذده    4۸لیستریا به مدت 
 111در پایذان از   کشت داده شذد.  لیستریا محیط انتخابی
نمونه آلوده به این باکتری شناخته شذد و از   2 ،نمونه مرغ
لعذه  نمونه ماهی ایذن بذاکتری جذدا نگردیذد. در مطا     111

شناسایی در مدت زمذان   ، PCRحاضر با استفاده از رو  
گیرد که این نشذان از  ساعت ( صورت می 4تر ) حدود کم
 های دیگر است.مد بودن این رو  در مقایسه با رو آکار

احسذذان شذذاملوآقاخانی و همکذذارانش بذذه  1۹91در سذذال 
در شیر خذام عرضذه شذده     لیستریا هایبررسی شیوع گونه

در سطح شهر اصفهان پرداختند. در این مطالعه جداسازی 
توسط رو  پیشنهادی سذازمان کشذاورزی آمریکذا انجذام     

هذذذای توسذذذط رو  لیستریامونوسذذذایتوژنزشذذذد سذذذپ  
مراز مورد شناسایی و ای پلیبیوشیمیایی و واکنش زنجیره

شده،  ر خام جمع آوریینمونه ش 91ید قرار گرفت و از ألت
نتایج این پذژوهش نشذان    بودند. لیستریانمونه آلوده به  2

هذای دیگذر   نسبت بذه رو   PCRهای رو  دهنده مزیت
 باشد.برای شناسایی می

 گیری:نتیجه
مشخص  PCRلکولی ودر این مطالعه با استفاده از رو  م

، حذاوی مقذادیر   های س نمونه تعداد اندکی از گردید که
در اسذت.   مونوسذایتوژنز  لیسذتریا باکتری    DNAکمی از 

مورد استفاده در ایذن مطالعذه رو     مولکولینتیجه رو  
ها است که با توجذه  مناس  برای شناسایی میکروارگانیسم
گذردد  پیشنهاد مذی  ،به نتایج به دست آمده در این مطالعه
برای شناسایی  PCRکه بدون نیاز به انجام کشت از رو  

سذ  اسذتفاده    ی ماننذد هایدر نمونه مونوسایتوژنز لیستریا
چنین به دلیل مصرف باالی غذاهای فست فذودی  هم .شود

و در پی آن مصرف بذاالی سذ  توسذط جامعذه امذروزی،      
نظارت دقیق بر مراحل تولید، حمل و نقل و توزیذع آن بذا   

 .  رسدهدف کاهش آلودگی باکتریایی ضروری به نظر می
:سپاسگزاری  

 ایرانیذان ژن فنذاور   دانذش بنیذان   وسیله از موسسذه بدین
(IGF) خصذذوص خذذانم مهسذذا ملذذک   بذذه  و پرسذذنل آن
که امکانات علمی و آزمایشذگاهی ایذن پذروژه را    محمدی، 

 شود.فراهم نمودند، تشکر و قدردانی می
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