
 ١٠١ 

Arak Medical University Journal (AMUJ)                                                                                      Original Article   
              2013; 16(78): 101-110 

 

Isolation of Listeria monocytogenes from meat products and study on prfA 
gene in bacteria isolated and comparing with clinical and standard samples 

 
Jamileh N1, Siasie torrbati E2, Baharvand R3* 

 

1. Department of Microbiology, Islamic Azad  University, Tehran North Branch, Tehran, Iran 
 

Received:22.Jul.2013, Accepted: 23.Oct.2013 
 

Abstract  
Backgrounds: Listeria is a gram positive, facultative intracellular bacteria. This study was to 

investigate Listeria monocytogenes in various meat products and presence of prf A gene in bacteria 
isolated from food samples and compare them with clinical and standard samples. 

Materials and Method: In this descriptive-analytical study, sixty samples of beef, chicken, 
ham, cocktail, and sausage were collected from Khoramabad slaughterhouse and shops in Khoramabad 
and Tehran. L. monocytogenes was isolated by cold enrichment method and presence of prfA gene 
was assessed by Polymerase Chain Reaction method.  

Results: From 60 samples of meat and meat products, 8 (%13.3) were positive for Listeria 
spp. Four samples (% 6.6) were L. monocytogenes, three (%5) were L. innocua and 1 sample (%1.6) 
was L. welshimeri. Listeria innocua was isolated from meat and poultry samples, L. monocytogens 
from meat, chicken, ham, and L. welshimeri was isolated from meat. Prf A gene was detected in 
isolated L. monocytogenes and donated bacteria from dairy products, clinical and standard samples. 
Two of donated samples of vegetable contained prf A  genes. 

Conclusions: Listeria bacteria is transmitted through food and is a serious threat to public 
health. So by identification of bacteria and especially its genes, perhaps we find a way to prevent 
disease caused by the bacteria. 
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 ١٠٢ 

 له علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراكمقاله پژوهشی                                                                                                               مج

  101-110، 1392 آذر،)78شماره پیاپی (9، شماره16                                                                                                                     سال 
 

در  prf A رسی ژنجدا سازي لیستریا مونوسیتوژنز از محصوالت گوشتی و بر
 هاي کلینیکی و نمونه استاندارد هاي جداسازي شده و مقایسه آن با نمونه باکتري

 
 *3، رباب بهاروند2، الهام سیاسی تربتی1جمیله نوروزي

  
  ایران،  تهران،تاد گروه میکروبیولوژي دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمالاس. 1
   ایران، تهران، آزاد اسالمی واحد تهران شمال استادیار گروه میکروبیولوژي دانشگاه.2
   ایران ، تهران، کارشناس ارشد میکروبیولوژي دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال.3

  
 1/8/92: تاریخ پذیرش 31/4/92: تاریخ دریافت

 

 چکیده
یزان حضور باکتري  بررسی ماین مطالعههدف .  لیستریا باکتري گرم مثبت، درون سلولی اختیاریست:زمینه و هدف

هاي  هاي جداسازي شده از نمونه در باکتري prf A لیستریا مونوسیتوژنز در محصوالت گوشتی مختلف و حضور ژن
  . هاي کلینیکی و نمونه استاندارد بوده است غذایی و مقایسه آن با نمونه

 سوسیس از  و ژامبون، کوکتل نمونه گوشت، مرغ،60 ماه 6طی  ،تحلیلی - این مطالعه توصیفی در :ها مواد و روش
لیستریا مونوسیتوژنز بر اساس روش . آوري شد هاي شهرهاي تهران و خرم آباد جمع کشتارگاه خرم آباد و فروشگاه

  .  مورد بررسی قرار گرفتPCR توسط روش prf Aسازي در سرما جداسازي و حضور ژن  غنی
 نمونه لیستریا 4. ، گونه لیستریا مثبت بودند) درصد3/13(رد مو8 نمونه محصوالت گوشتی مورد بررسی، 60از : ها یافته

جداسازي گردید که )  درصد6/1( مورد لیستریا ولشیمیري1و )  درصد5( مورد لیستریا اینوکوآ3، ) درصد6/6(مونوسیتوژنز
میري از گوشت لیستریا اینوکوآ، از گوشت و نمونه مرغ، لیستریا مونوسیتوژنز از گوشت، مرغ، ژامبون و لیستریا ولشی

هاي  هاي اهدایی ایزوله از محصوالت لبنی، نمونه ، در لیستریا مونوسیتوژنز ایزوله و باکتريprf Aژن . جداسازي شد
  .بودندprf A هاي اهدایی مربوط به سبزیجات، داراي ژن   مورد از نمونه2.  مشاهده گردید نیزکلینیکی و استاندارد

شود و تهدیدي جدي براي سالمت   از طریق غذا منتقل میلیستریا مونوسیتوژنز باکتريبه دلیل اینکه  :نتیجه گیري
گیري از این باکتري   جهت پیشهکاريهاي آن شاید بتوان را ویژه ژنه  ب وباشد، بنابراین با شناسایی این باکتري عموم می

  .و بیماري ناشی از آن یافت
  prf A ، PCR پروتئینگوشتی، لیستریا مونوسیتوژنز، گوشت، محصوالت : يکلید گانواژ
 

 
 

  

  

  

  

  3 واحد،4 پالك ، کوچه قمی، خ رشت، خ حافظ، تهران، خ کریم خان:نویسنده مسئول*
email: baharkia44@yahoo.com 
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  مقدمه
 گرم مثبت، بدون کوکوباسیل یک لیستریاباکتري 

اسپور، کاتاالز مثبت تخمیر کننده قند و ایجاد کننده 
ها  بیشتر سویه. باشد تولید گاز میاسیدي، بدون محصوالت 

 37کند ولی در دماي   درجه سیلسیوس متحر28در دماي 
هفت گونه لیستریایی . )1(درجه سیلسیوس فاقد تحرکند

 ,L.seeligeri: خص شده است که شاملمش

L.innocua, L.welshimeri ، L.grayi , 
L.murray , L.ivanovii   وL.monocytogenes 

 هاي  به نام دو گونه دیگر لیستریا2009 در سال .می باشند
L.marthii و L.rocoutiaeاند  شناسایی و گزارش شده .  

L.monocytogenesتواند هم به عنوان   می
زا عمل کند که به محیط  فیت و هم به صورت بیماريساپرو

هاي  ترین بیماري لیستریوزیس یکی از مهم. آن بستگی دارد
باشد که به طور عمده  باکتریایی مشترك بین انسان و دام می

غذا به عنوان حامل . ناشی از محصوالت غذایی آلوده است
باط با طور واضح در ارته براي انتقال لیستریا مونوسیتوژنز، ب

. و همه گیر به اثبات رسیده است) پراکنده( بیماري تک گیر
که با بسیاري دیگر از  گرچه این بیماري نادر است اما زمانی

شوند مقایسه شود،  هایی که از طریق غذا منتقل می بیماري
. شود لیستریوزیس اغلب منجر به نتایج وخیم و شدیدتري می

هاي  ط و بیماريمشخصا لیستریوزیس در اشخاص با شرای
 زنان باردار، که از آن جمله می توان بهدهد  رخ می اي زمینه

نوزادان، افراد دریافت کننده پیوند، افراد الکلی، مصرف 
هاي داروهاي سرکوب کننده ایمنی، افراد دیابتی،  کننده

 عالئم . اشاره نمودها افراد مسن و مبتالیان به ایدز و بدخیمی
وانسفالیت، سپتی گ مننژیت، مننملکلینیکی لیستریوزیس شا

هاي قبل از زایمان و سقط  سمی، گاستروانتریت، عفونت
وژنز، توزیع همه جایی لیستریا مونوسیت. )2(باشد جنین می

دارد و توانایی باالیی براي رشد در دامنه وسیعی از شرایط 
 غلظت باالي نمک را  و پایینpHمانند دماي یخچال، 

سازد تا درمحیط فرآوري غذا و  را قادر می داراست که آن
در غذا زنده بماند و رشد یابد و در غذاهاي سالم و 

طر آلودگی غذایی را نگهداري شده به چند برابر برسد و خ
  . )3(افزایش دهد

هاي مختلف جنس لیستریا، لیستریا  در بین گونه
ان و حیوان مونوسیتوژنز، عامل بیماري لیستریوزیس در انس

یک عامل لیستریا مونوسیتوژنز . شناخته شده است
مطالعاتی در مورد . )4( درون سلولی استيزا بیماري

هاي موثر در عفونت درون سلولی لیستریا  مکانیسم پروتئین
: ها عبارتند از ده است که این پروتئینانجام ش
 و InlAهاي تهاجمی   و پروتئین PlcB و PlcAفسفولیپاز

InlB توکسین تشکیل دهنده منفذ یا لیستریولیزین ،Oو  

ActA این . شود که باعث حرکت درون سلولی باکتري می
 prfزایی تحت کنترل تنظیم کننده رونویسی  عوامل بیماري

Aمتعلق به خانواده شوند که   تولید می Crp/Fnr بوده و
 خود تنظیم شونده prf A. فعال کننده رونویسی است

هدف این پژوهش، بررسی میزان حضور . )5(باشد می
وشتی مختلف باکتري لیستریا مونوسیتوژنز در محصوالت گ

هاي جداسازي شده از  در باکتري prf A و حضور ژن
هاي کلینیکی و نمونه  هاي غذایی و مقایسه آن با نمونه نمونه

کار گیري روش کشت و روش مولکولی ه استاندارد با ب
   .بوده است

  
  ها روش مواد و

.  تحلیلی است-این مطالعه توصیفی
 USDA و روشISO 11290 و FDA  BAMهاي روش

کار رفته براي جداسازي لیستریا از ه هاي استاندارد ب روش 
هاي موجود در  مواد غذایی است اما با توجه به محدودیت

کار رفته در ه هاي ب مطالعه حاضر، از تلفیقی از روش
هاي انجام گرفته و درنهایت با استفاده از روش غنی  پژوهش

 سازي در سرما، باکتري لیستریا مونوسیتوژنز جداسازي
ی شامل  نمونه محصوالت گوشت60طی این بررسی، . گردید

 کوکتل از کشتارگاه خرم  وگوشت، مرغ، ژامبون، سوسیس
هاي سطح شهر خرم آباد و تهران جمع آوري  آباد و مغازه

 نمونه گوشت گرفته شده از کشتارگاه شهر خرم 30. گردید
هاي شهر   نمونه مرغ خریداري شده از فروشگاه10آباد، 
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 نمونه 5 و خرم آباد، به صورت منجمد و فریز شده و تهران
 نمونه  ژامبون به همان شکل 10 نمونه کوکتل و 5سوسیس، 

. بسته بندي شده و در اسرع وقت به آزمایشگاه منتقل شدند
کنار شعله و با استفاده اسکالپل در  هاي گوشتی در نمونه
 BHI محیط در گرمی برش داده شده و 25اي ه اندازه

broth) Brain Heart Infusion broth (  و
Listeria enrichment brothمحیط .  کشت داده شد

 درجه سیلسیوس 4ها در یخچال و در دماي  حاوي نمونه
 BHI روز به دفعات روي محیط 7نگهداري شد و بعد از 

agarمحیط اختصاصی و، مولر هینتون  Listeria 

enrichment agarدادن بعد از کشت. کشت داده شدند 
ها  ها روي محیط با پایه آگار و نگهداري کردن پلیت نمونه

 ساعت، کلنی رشد 24 درجه سیلسیوس به مدت 37در دماي 
تست : هاي مختلف بیوشیمیایی مانند یافته از نظر تست

 MR-VP اسکولین، -حرکت، کاتاالز، اکسیداز، بایل
)Methyl Red - Voges Proskauer (هاي  و تست

 گزیلوز مورد بررسی  ومالتوز، مانیتول، رامنوزقندي گلوکز، 
با توجه به شرایط رشد لیستریا مونوسیتوژنز، . قرار گرفتند

جداسازي این باکتري با روش غنی سازي در سرما طی 
.  ماه صورت گرفت6مدت زمان نسبتا طوالنی و در حدود 

پس از جداسازي و خالص سازي باکتري ایزوله شده، کلنی 
یط نگهدارنده پپتون گلیسرول منتقل گردید و باکتري به مح

براي استخراج .  درجه سیلسیوس نگهداري شد-20در دماي 
DNA ساعت روي محیط 24، ابتدا نمونه باکتري به مدت 

LBبرده شد و در انکوباتور شیکردار قرار گرفت  .  
 MBST از کیت DNAجهت استخراج 

 Molecular Biologicalساخت کشور ایران (
(System Transferمطابق با پروتکل .  استفاده شد

جهت . باکتري استخراج گردیدDNA موجود در کیت، 
ابتدا پرایمر  ،PCR در روش  prf Aبررسی حضور ژن

 NCBI) National Centerمربوط به این ژن در سایت 

for Biotechnology Information (،Blast  گردید 
 طب خریداري و بعد از تایید، پرایمر از شرکت روبین

 با استفاده از ژل DNAحضور باند ). 1جدول (گردید
  . الکتروفورز مورد بررسی قرار گرفت

  
  PCRهاي مورد استفاده براي واکنش   پرایمر.1 جدول
 Reverseپرایمر  Forwardپرایمر  نام ژن

prf A LIS-F: TCA TCG ACG GCA ACC TCG G LIS-R: TGA GCA ACG TAT CCT CCA 
GAG T 

 
 در حجم  Master mix، ابتداPCRدر روش 

. لیتري توزیع شد  میلی2/0ي ها  میکرولیتر تهیه و در لوله25
 شامل آب مقطر PCRمواد مورد نیاز براي آزمایش 

به  ( Fمیکرولیتر، پرایمر  یک x10میکرولیتر، بافر 3/18
به غلظت  ( R میکرولیتر، پرایمر  یک) پیکومول13غلظت 

 10به غلظت  (dNTPمیکرولیتر،   یک) پیکومول13
 100به غلظت ( الگو DNA میکرولیتر،  یک)موالر میلی

به  ( Taq polymerse میکرولیتر، آنزیم یک)نانوگرم
  ومیکرولیتر2/0)  میکرولیتر100 واحد در 1- 2/5غلظت 

MgCl2 برنامه .  میکرولیتر بودیک و نیمPCR مورد 

 Pre به صورت  سیکل و40 شامل  prf Aاستفاده، براي ژن

denaturationدقیقه، 5 درجه سیلسیوس به مدت 95  در 
denaturation ثانیه30 درجه سیلسیوس به مدت 95  در ، 

annealingثانیه،30 درجه سیلسیوس به مدت54  در  
extentionو ثانیه30 درجه سیلسیوس به مدت 72  در  
extention postدقیقه 5ه مدت  درجه سیلسیوس ب72  در 

 و براي بررسی وجود یا عدم وجود PCR  بعد از انجام.بود
براي .  الکتروفورز گردیدPCRباند ژن مورد نظر، محصول 

 TAE1/0 انجام الکتروفورز ابتدا ژل با استفاده از محلول 
 3 با PCR میکرولیتر از محصول 6مقدار . تهیه گردید
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 و گردیدلودینگ، با سمپلر به خوبی مخلوط میکرولیتر بافر 
ها در ژل اضافه شد و به چاهک اول  پس به درون چاهکس
ساخت ) (DNA Ladder) mi-8201 میکرولیتر مارکر 3

اضافه شد و دستگاه )  کشور آلمان-شرکت فرمنتاز 
 45 و عمل الکتروفورز با ولتاژ هالکتروفورز روشن شد

در پایان، ژل به درون رنگ اتیدیوم بروماید . صورت گرفت
سپس در .  دقیقه در رنگ باقی ماند15برده شد و به مدت 

 وجود یا عدم ،UVآب مقطر شستشو داده شد و در زیر نور 
تجزیه و تحلیل . وجود باند مورد نظر بررسی گردید

صورت  19 نسخه SPSSاطالعات از طریق برنامه آماري
براي تعیین حجم نمونه از فرمول . گرفت

22 1 d/)p(pzn  05/0درصد  با خطاي=  α 
 جمع آوري شد و براي =n 60استفاده شد که تعداد نمونه

هاي آمار   از روش با استفادهتحلیل آماري نتایج حاصله
 p 05/0دار  توصیفی و توسط آزمون کاي دو در سطح معنی

 . ند مقایسه شد=
  

  ها یافته
 باکتري ،هاي بیوشیمیایی بعد از انجام آزمون

 یل گرم مثبتلیستریا مونوسیتوژنز به صورت کوکوباس
 درجه، بایل اسکولین 28کاتاالز مثبت، متحرك در دماي 

.  همولیز مثبت مشاهده گردید و مثبت MR – VPمثبت،
 نمونه گوشت، مرغ، ژامبون، کوکتل و 60در مجموع 

 نمونه گوشت و 60از . سوسیس مورد آزمایش قرار گرفت

 از )درصد 3/13(  مورد8محصوالت گوشتی مورد بررسی، 
 نمونه لیستریا 4 نمونه، 60در این . ستریا مثبت بودند لینظر

 5(  مورد لیستریا اینوکو آ3و ) درصد 6/6(مونوسیتوژنز
جداسازي )  درصد6/1(  مورد لیستریا ولشیمیري1و ) درصد

گردید که لیستریا اینوکوآ، تنها از گوشت و نمونه مرغ 
بون ایزوله گردید و لیستریا مونوسیتوژنز از گوشت، مرغ، ژام

لیستریا . و لیستریا ولشیمیري از گوشت جداسازي شد
 1هاي گوشتی،  از نمونه)  درصد6/6(  مورد2مونوسیتوژنز، 

از )  درصد10(  مورد1  وهاي مرغ از نمونه)  درصد10( مورد
 2لیستریا اینوکوآ، . هاي ژامبون جداسازي شد نمونه
 10( مورد1هاي گوشت و  از نمونه)  درصد6/6(مورد

لیستریا ولشیمیري، . هاي مرغ جداسازي شد  از نمونه)درصد
هاي گوشتی جدا سازي  از نمونه)  درصد3/3(  مورد1

هاي لیستریایی در طی این پژوهش  سایر گونه. گردید
باکتري لیستریا ). 1و نمودار  2جدول (ند جداسازي نگردید

مونوسیتوژنز جداسازي شده از محصوالت گوشتی و 
سیتوژنز اهدایی ایزوله شده از همچنین لیستریا مونو

هاي کلینیکی و نمونه  محصوالت لبنی، سبزیجات، نمونه
، جهت حضور یا عدم حضور ژن IRTCC 1293استاندارد 
prf A ،PCRهاي مورد   گردیدند که در تمام نمونه

  درصد وجود داشت100 به صورت prf Aبررسی، ژن 
ور ژن هاي مربوط به سبزیجات که حض جز نمونهه  بالبته

 ).2 و نمودار 1شکل (  درصد بود5/28

  

  هاي گوشت و محصوالت گوشتی  از نمونهلیستریا مونوسیتوژنز  میزان جداسازي.2 جدول
 تعداد نمونه مورد بررسی نوع نمونه هاي مثبت نمونه

       درصد          تعداد
  

  گوشت
  مرغ

  ژامبون
  کوکتل

  سوسیس
 مجموع

  
30  
10  
10  
5  
5  
60 

  
2  
1  
1  
-  
-  
4 

  
6/6  

10  
10  
-  
-  
6/6 
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  هاي گوشت و محصوالت گوشتی  از نمونهلیستریا مونوسیتوژنز میزان جداسازي .1 نمودار

  
  هاي گوشت و محصوالت گوشتی  از نمونهلیستریا مونوسیتوژنز میزان جداسازي .2 نمودار
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  prf A جفت باز از ژن 217 قطعه و تکثیر PCR  درصد بر روي ژل آگارز از محصول2  تصویر الکتروفورز .1شکل 

 

  بحث
هاي لیستریایی  در مطالعه حاضر میزان کل سویه

 درصد و میزان جداسازي لیستریا 3/13ایزوله شده 
 این گزارش با شیوع لیستریا هک.  درصد بود6/6مونوسیتوژنز 

مونوسیتوژنز ارائه شده در سایر کشورها تقریبا مطابقت دارد، 
 درصد در 9/4 در اتیوپی و  درصد1/5که میزان  طوريه ب

 درصد در مصر گزارش 5محصوالت گوشتی در بلژیک و 
 100 از 2004بدالعزیز و همکارانش در سال ع. شده است

لیستریا )  درصد5( مورد5نمونه محصوالت گوشتی، 
و محمد اشرف و  )6(ندمونوسیتوژنز جداسازي نمود

 نمونه 100از  مصر  کشور، در2010  در سالهمکارانش
لیستریا مونوسیتوژنز )  درصد5( مورد5گوشت منجمد 

ا با مطالعه حاضر ه  که این پژوهشندجداسازي نمود
 در 2011نیتیا و همکارانش در سال  .)7(خوانی دارد هم

 نمونه 104 نمونه گوشت خام از 134کشور تایلند، از 
 گونه لیستریا جدا ) درصد85( نمونه 61گوشت خام، 

حاضر میزان شیوع این در مقایسه با مطالعه . )8(کردند
باکتري بسیار باالست که ممکن است در ارتباط با سطح 
بهداشت گوشت و شیوه نامناسب نظارت بر  بهداشت 

همچنین . گوشت و مواد غذایی گوشتی در این کشور باشد
مصرف مواد گوشتی در کشورتایلند، به صورت خام رایج 

اد که در کشور ایران، به طور معمول مو است در صورتی
ویتیک  .شوند غذایی قبل از مصرف حرارت زیاد داده می

 317 نمونه گوشت خوك، 317، 1997 -2001هاي  طی سال
 نمونه سوسیس پخته را مورد 84  ونمونه گوشت گاو

  ISO 112901روش کشت بر اساس . آزمایش قرار داد
لیستریا )  درصد9(  نمونه45در نمونه گوشت خوك . بود

و )  درصد5/8(  مورد27ونه گوشت گاو مونوسیتوژنز، در نم
لیستریا )  درصد3/2( مورد2در نمونه سوسیس پخته شده 

نتایج این بررسی با مطالعه . )9(مونوسیتوژنز وجود داشت
فوق هم خوانی ندارد که علت آن احتماال عدم استفاده از 

 2هاي مختلف جداسازي استاندارد بوده است و تنها  روش
لیستریا مونوسیتوژنز از گوشت جداسازي ) صد در6/6( مورد

از . شد و هیچ موردي از این باکتري در سوسیس یافت نشد
توان به سطح بهداشت کارخانجات سوسیس  میدیگر علل 

هاي مصرفی مورد  سازي و سطح  بهداشت در گوشت
هاي  استفاده در تهیه سوسیس و آلودگی ناشی از محیط

همچنین میزان . کردفرآوري محصوالت گوشتی، اشاره 
تواند در رشد  ها، می مواد افزودنی و انواع مختلف نگهدارنده

کالرك و  .باکتري در مواد غذایی موثر بوده باشد
 نمونه غذاي آماده 80 در کانادا، 2010همکارانش در سال

 10(  مورد8. )10(مصرف را مورد آزمایش قرار دادند
 لیستریا  که براي لیستریا مثبت بود از نمونه ها)درصد

 لیستریا  و درصد8/2 درصد، لیستریا اینوکوآ 8/4ولشیمیري 
 در خصوص مطالعهاین  . درصد بود8/2مونوسیتوژنز 

جداسازي لیستریا ولشیمیري با بررسی فعلی هم خوانی دارد 
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 درصد در نمونه گوشت گزارش گردید اما در مورد 3/3که 
هاي لیستریا مونوسیتوژنز و لیستریا اینوکوآ که به ترتیب  سویه

 درصد در نمونه گوشت مشاهده شد، 6/6 درصد و 6/6
ي غیر پاتوژن مانند ها رسد سویه به نظر می. مغایرت دارد

باشند و مانع رشد  تر می لیستریا ولشیمیري، داراي رشد سریع
ها از جمله، لیستریا مونوسیتوژنز  هاي دیگر سویه سویه

، از 2010در سالنتی وي هاشینی و همکارانش شری .شوند می
لیستریا مونوسیتوژنز )  درصد38( نمونه51 نمونه غذایی 134

هاي غذایی  نه نمواین مطالعهدر . )11(جدا سازي کردند
که در مطالعه  در صورتی. مختلف مورد بررسی قرار گرفتند

حاضر تنها محصوالت گوشتی و گوشت مورد آزمایش قرار 
در واقع میزان آلودگی مواد مختلف غذایی، . گرفته شد

هاي غذایی متفاوت عوامل  تواند متغیر باشد زیرا در نمونه می
مواد حضور   و، میزان فعالیت آبpHمختلفی از جمله 

مغذي در فراهم کردن شرایط مناسب جهت رشد لیستریا 
 نیز الشیخ و همکارانش در مطالعه.مونوسیتوژنز موثر هستند

 نمونه گوشت مرغ را براي حضور 500، در مدت دو سال
مورد بررسی ISO لیستریا مونوسیتوژنز، با استفاده از روش 

 6/13در بررسی آنها لیستریا مونوسیتوژنز . )12(قرار دادند
 6/4درصد، لیستریا گرایی  8/19درصد، لیستریا ایوانووي 
 2 درصد و لیستریا ولشیمیري 1درصد، لیستریا سیلیجري 

ها با مطالعه حاضر مغایرت  این یافته. جداسازي شد درصد
هاي اختصاصی  تواند به دلیل استفاده از محیط داشت که می

و همچنین رعایت سطح بهداشت در کارخانه یا انتقال 
. اي مورد بررسی باشدآلودگی توسط کارکنان در نمونه ه

همچنین در مطالعه حاضر، با توجه به استفاده از مواد آنتی 
بیوتیکی درطی پرورش دادن طیور، احتماال این آنتی 

ها تا حد زیادي از رشد لیستریا مونوسیتوژنز  بیوتیک
  .کنندجلوگیري می

هاي غنی  در مطالعه حاضر، بعد از بررسی نمونه
 از باکتري لیستریا در سازي شده در سرما هیچ موردي

که در  در حالی. هاي سوسیس و کوکتل جداسازي نشد نمونه
موریانا و   و1992، کام در سال 1991ال در سمطالعه بونسیس 
 5/7 و  درصد14،  درصد69  به ترتیب 1994ونگ در سال 

هاي گوشت گاو و خوك، داراي باکتري   سوسیسدرصد
هاي   حاضر، نمونهمطالعهدر . )13(لیستریا مونوسیتوژنز بودند

 3مرغ به صورت تازه و منجمد، مورد بررسی قرار گرفتند که 
کاسیک و . نیز جداسازي شدمورد باکتري لیستریا اینوکوآ 

 نمونه محصول گوشتی مرغ 143، 2005همکارانش در سال 
مطابق با روش ها  این نمونه .را مورد بررسی قرار دادند

112901ISO گونه غالبکه  گرفتند  مورد آزمایش قرار 
 با پژوهش حاضر  مطالعهنتایج این. )14(لیستریا اینوکوآبود

تواند به علت عدم استفاده از  میمطابقت ندارد که این امر 
اختصاصی و در نتیجه کاهش حساسیت  هاي کشت غیر محیط

  .کشت جهت تشخیص باشد
، در 2009محمد سعید و همکارانش در سال 

 ایزوله شده از راي شناسایی لیستریا مونوسیتوژنزکشور مصر ب
  prf Aهاي مربوط به ژن  و پرایمرPCRتخم مرغ از روش 

 ایزوله به 7 نمونه مورد بررسی، 100که از استفاده کردند 
در بررسی آنها، . )15(عنوان لیستریا مونوسیتوژنز شناخته شد

 بودند  prf A نمونه لیستریا جداسازي شده داراي ژن7هر 
که با مطالعه حاضر هم خوانی دارد و در این بررسی صورت 

هاي گوشت و محصوالت گوشتی داراي  گرفته تمام ایزوله
، در کشور مصر اشرف 2010در سال .  بودند prf Aژن

  ژن،لیستریا مونوسیتوژنزي تشخیص محمد و همکارانش برا

prf A  را برايPCR انتخاب کردند آنها دو پرایمر LIS-

F و LIS-R را بر اساس ژن prf A لیستریا  براي
 مورد لیستریایی نمونه 13 طراحی کردند و از مونوسیتوژنز

را تکثیر دادند که  جفت باز 217 نمونه محصول 5بررسی، 
که . )16(باشد  مینوسیتوژنزلیستریا مو در  prf Aویژه ژن

خوانی دارد زیرا  این نتایج با نتایج حاصل از مطالعه حاضر هم
در نمونه جز ه ب هاي مورد بررسی در مطالعه حاضر ایزوله

 prf داراي ژن  درصد100،  بود درصد5/28سبزیجات که 

Aهاي  این تشابه بیانگر این موضوع است که سویه.  بودند
زایی  مربوط به دو منطقه جغرافیایی داراي خاصیت بیماري

انش براي ، هاي جین و همکار2009در سال . )7(باشند باال می
هاي دیگر لیستریا از  ز و سویهلیستریا مونوسیتوژنتمایز بین 
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 استفاده PCR از روش prf A و pVGCدسته ژن بیماریزا 
  .)16(کردند

 شیوع ،ههاي حاصل از این مطالع در مجموع، یافته
  راهاي لیستریایی در انواع مختلف محصوالت گوشتی گونه

هاي باکتریولوژي و به دنبال  است و با انجام آزموننشان داده 
، مشخص گردید که مواد غذایی گوشتی PCRآن آزمون 

 چه به صورت فرآوري شده، مستعد  وچه به صورت خام
پیشنهاد . باشند آلوده شدن با باکتري لیستریا مونوسیتوژنز می

شود از این ژن براي اثبات وجود لیستریا مونوسیتوژنز،  می
  .  استفاده شودPCRبدون کشت در روش 

  
  گیري نتیجه

با توجه به موقعیت ناشناخته لیستریوزیس در ایران 
و عدم گزارش این بیماري و عدم وجود برنامه کنترلی 
براي آن در برنامه بهداشت کشور، در خصوص شیوع 

غذاهاي مصرفی در کشور   مونوسیتوژنز، درلیستریا
هاي لیستریایی  شیوع گونه.  وجود داردمحدودياطالعات 

در انواع مختلف گوشت قرمز، مرغ و غذاهاي دریایی نشان 
همچنین با توجه به مصرف روز افزون . داده شده است

غذاهاي آماده از جمله سوسیس و کالباس در بین افراد 
داشت مواد اولیه این محصوالت و جامعه، عدم توجه به به

آلوده شدن گوشت در حین تهیه، فرآوري و توزیع 
با توجه . تواند بهداشت و سالمت عموم را تهدید کند می

 به رشد لیستریا مونوسیتوژنز در دماي یخچال و از آنجائی
که اکثر این محصوالت در هنگام مصرف به اندازه کافی 

راي سالمت افراد بینند، خطري بالقوه ب حرارت نمی
هاي باکتریولوژي و به دنبال آن  با انجام آزمون. دنباش می

، مشخص گردید که مواد غذایی گوشتی چه PCRآزمون 
به صورت خام چه به صورت فرآوري شده مستعد آلوده 

آزمون . باشند شدن با باکتري لیستریا مونوسیتوژنز می
PCR حضور ژن ،prf Aاین .دادها نشان   را در این ایزوله 

زایی این باکتري است و حضور آن  ژن تنطیم کننده بیماري
تواند تاییدي بر نقش  هاي کلینیکی و غذایی می در نمونه

 .آن در ایجاد بیماري باشد

  تشکر و قدردانی
از سرکار دکتر لیدا لطف الهی و دوستان گرامی 

خاطر ارائه و ه سرکار خانم شفیعی و جناب آقاي کریمی ب
هاي مربوط به محصوالت  هاي کلینیکی و نمونه هتهیه نمون

این بررسی در ارتباط با . لبنی و سبزیجات بسیار سپاسگزارم
گونه طرحی نبوده و هیچ گونه کمک مالی براي آن  هیچ

مقاله حاضر بر گرفته از پایان نامه با عنوان . دریافت نگردید
 در لیستریا مونوسیتوژنز جدا سازي شده  prf Aبررسی ژن

هاي کلینیکی  ز گوشت و محصوالت گوشتی و نمونها
  .باشد می
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