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زمینه و اهداف:

لیستریا منوسیتوژنز یک پاتوژن فرصتطلب و عامل بیماری لیستریوزیس با طیف

دریافت2331/12/21:

بالینی گسترده میباشد؛ بنابراین آلودگی با لیستریا مونوسیتوژنز تهدیدی برای سالمتی به ویژه افراد با

پذیرش2331/14/21:

سرکوب سیستم ایمنی محسوب میگردد .هدف از انجام این مطالعه ،تعیین فراوانی لیستریا منوسیتوژنز با

انتشار آنالین2331/21/25:

استفاده از روش های فنوتیپی و تأیید ایزولههای شناساییشده از طریق روش  PCRدر نمونههای بالینی و
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غیرکلینیکی میباشد.
مواد و روش کار :در این مطالعه  716نمونه بررسی شد .پس از رشد ابتدا بر روی محیط اختصاصی
پالکام آگار کلنی های رشد یافته با استفاده از تست های رایج بیوشیمیایی مورد ارزیابی قرار گرفتند .در
نهایت ،از واکنش زنجیره پلیمراز ( )PCRبه منظور تأیید سویهها استفاده گردید.

نویسنده مسئول:

یافتهها:

تعداد  )%6/6(67ایزوله لیستریا منوسیتوژنز از کل  716نمونه جمعآوری شده ،جدا گردید .از

دکتر غالمرضا ایراجیان

بین  161نمونه بالینی ،تعداد  )%8/2( 16سویه شامل  )%6/5(6سویه از جفت )5/6(2 ،سویه از ادرار)%16/2( 5،

گروه میکروبشناسی ,دانشکده

سویه از سواب واژن و  )%8/5(3سویه از رکتال سواب جدا شدند .همچنین )%11( 2 ،)%6/1(5 ،و )%11/6(2

پزشکی ,دانشگاه علوم پزشکی

سویه نیز از  116نمونه لبنی مختلف به ترتیب شامل پنیر ،خامه و کشک به دست آمدند .از  211نمونۀ

ایران ,تهران ,ایران

فرآوردههای مختلف گوشتی نیز )%5/2( 11،سویه جدا شد که شامل  )%6/2(6،)%5/5( 5و  )%3(2به ترتیب از

تلفن2288508813 :
پست الکترونیک:

سوسیس ،عصاره گوشت و عصاره مرغ بود .در نهایت )%9/3( 12 ،سویه ،از  131نمونه دامی جداسازی
گردید که شامل  )%11( 7تا از بز )%8(6 ،سویه از گوسفند و  )%11( 2سویه از گاو بودند .در واکنش PCR

girajian@yahoo.com

نیز تمامی  67سویه لیستریا منوسیتوژنز دارای ژن  inlAبودند.
نتیجهگیری :مطالعه حاضر آلودگی نمونههای بالینی و غیرکلینیکی به لیستریا منوسیتوژنز را نشان
میدهد؛ بنابراین ،است فاده از یک تکنیک ساده و استاندارد از قبیل  PCRجهت ردیابی سریع این باکتری از
منابع مختلف ضروری به نظر میرسد.

کلمات کلیدی لیستریا منوسیتوژنز.PCR ،inlA ،
کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفاده علمی از این مقاله برای مجله میکروبشناسی پزشکی ایران محفوظ است.

مقدمه

لیستریا منوسیتوژنز) (Listeria monocytogenesیک
باکتری گرم مثبت و درون سلولی اختیاری بوده که عامل
لیستریوزیس در انسان و حیوانات است .تظاهرات لیستریوزیس
شامل مننگوانسفالیت ،سپتی سمی و سقطجنین در انسانها ،به

ویژه در افراد با معرض خطر باال از جمله زنان باردار ،افراد با
سرکوب سیستم ایمنی ،نوزادان و افراد مسن میباشد (.)2 ,1 ,3
جایگاه اولیه لیستریا منوسیتوژنز غالباً محیط میباشد و این
21
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همکاران | فراوانی سویه های لیستریا منوسیتوژنز
تهیهشده از بیمارانی که با تشخیص سقطجنین در بیمارستان
دکتر شریعتی بستری بودند ،شامل سواب های جفت ،واژن و
رکتوم ،خون و ادرار بود .نمونههای دامی تهیهشده از درمانگاه
دامپزشکی دانشگاه تهران شامل نمونه جفت از گاو ،بز و
گوسفندانی که متحمل سقطجنین شده بودند ،به دست آمد.
همچنین ،فرآوردههای لبنی و گوشتی به طور تصادفی از چندین
فروشگاه مواد غذایی در سطح شهر تهران خریدآری شدند.
تمامی نمونهها در آزمایشگاه به نسبت  2به  25در محیط
)،Merck( Tryptocase Soy Yeast Extract Broth (-TSYEB
آلمان) رقیق و به مدت حداکثر  95روز در دمای یخچال نگهداری
شدند .طبق روش غنیسازی در سرما ،به فاصله هر هفته ،نمونهها
را روی محیط اختصاصی مانند پالکام و لیستریا سلکتیو آگار
( ،Merckآلمان) کشت داده و به مدت  21تا  18ساعت درون
جار شمع دار و در  97درجه سلسیوس انکوبه میکنیم .پس از
رشد کلنی های مشکوک با استفاده از رنگآمیزی گرم و روش
های بیوشیمیایی استاندارد نظیر تست کاتاالز ،حرکت چتری در
 20درجه سلیسوس ،هیدرولیز اسکولین ،تست مثبت ،CAMP
تست های متیل رد ( )MRو ووگس-پروسکوئر ( ،)VPایجاد
همولیز بتا روی آگار خون دار و تولید اسید از قندهای گلوکز،
رامنوز و عدم مصرف زایلوز و مانیتول به عنوان لیستریا
منوسیتوژنز مورد شناسایی قرار گرفتند .از سویۀ رفرنس لیستریا
منوسیتوژنز ATCC7644نیز به عنوان کنترل مثبت استفاده شد.

باکتری در خاک ،گیاهان در حال فساد ،فاضالب و آب وجود دارد.
این باکتری یک پاتوژن فرصتطلب است که معموالً از طریق
غذاهای از قبل آماده و فرآوردههای لبنی و گوشتی به انسان
منتقل میشود .به دلیل مقاومت باالی این باکتری نسبت به
شرایط محیطی سخت از جمله غلظت باالی کلرید سدیم و pH
اسیدی و همچنین تحمل دمای  1درجه سلسیوس به عنوان یکی
از باکتری های مهم منتقلکننده از مواد غذایی و همچنین یک
نگرانی عمده در بهداشت عمومی و صنعت غذایی در نظر گرفته
میشود ( .)4 ,5 ,6در سالهای اخیر چندین مورد از همهگیری
لیستریوزیس در رابطه با مصرف مواد غذایی به ویژه محصوالت
غذایی از قبل آماده از قبیل پنیر نرم ،کشک ،عصاره مرغ ،گوشت

های منجمد و غیره در کشورهای صنعتی گزارش شده است (,5
 .)4با توجه به افزایش شیوع لیستریا منوسیتوژنز و افزایش افراد
در معرض خطر در جامعه ،امروزه نیاز اساسی به یک روش
تشخیصی سریع به جای روش های سنتی میکروبشناسی به
منظور ارزیابی نمونههای غذایی و دامی مختلف احساس میشود.
در سال های اخیر از تکنیک  PCRبرای تشخیص حضور لیستریا
منوسیتوژنز بیماری زا و مهاجم در شیر خام ،گوشت خردشده و
محصوالت لبنی با استفاده از پرایمرهای اختصاصی ژنهای
مختلف از قبیل  inlA hly:و  actA ،iap ،inlBو غیره استفاده
شده است ( .)7اینترنالین های  Aو  Bاز ساختارهای سطحی مهم
در لیستریا منوسیتوژنز محسوب میشوند که در ورود ارگانیسم به
سلول های میزبان ،برقراری عفونت و در نتیجه بیماریزایی آن در

ردیابی ژن  inlAاز طریق واکنش PCR

افرادِ در معرض خطر نقش بسزایی دارند ( .)8 ,3 ,21به دلیل

وجود قطعۀ  855جفت بازی از ژن inlAدر  18سویۀ
لیستریا منوسیتوژنز شناساییشده با استفاده از روش های
بیوشیمیایی مورد بررسی قرار گرفت .ابتدا  DNAژنومی باکتری
با استفاده از High Pure PCR Template Preparation Kit
( ،Rocheآلمان) از کلنی های رشد یافته استخراج گردید .برای
انجام  ،PCRاز پرایمر اختصاصی ژن ( inlAجدول  )2استفاده شد
( .)22سپس ،واکنش  PCRبه حجم نهایی  20میکرولیتر شامل 0
میکرولیتر از ( PCR master mix 5Xسیناکلون ،ایران) حاوی
) MgCl2 (3 mM) ،Taq DNA polymerase (0.08 U/µlو
) 5/0 ،dNTPs (0.4 mMمیکرولیتر از هر یک از پرایمر به غلظت
 5/8میکروموالر 5/0 ،میکرولیتر از DNAالگو ( )25 ngو 28/0
میکرولیتر آب دیونیزه استریل با استفاده از گرادیانت ترموسایکلر
(اپندروف ،آلمان) برای  95سیکل به صورت زیر انجام گرفت:
مرحلۀ واسرشتگی در دمای  30درجه سلیسوس به مدت یک

اینکه ژن  inlAاختصاصی گونه لیستریا منوسیتوژنز بوده و سایر
گونههای لیستریا و دیگر باکتری های گرم مثبت و گرم منفی
فاقد آن میباشند ،لذا شناسایی این ارگانیسم از طریق تکنیک
PCRبر مبنای وجود این ژن ،امکانپذیر است ( .)22هدف از
مطالعه حاضر ،تعیین فراوانی سویههای لیستریا منوسیتوژنز در
نمونههای بالینی و غیرکلینیکی با استفاده از روش های
میکربشناسی و بیوشیمیایی و تأیید ایزولهها ،از طریق تکنیک
PCRمیباشد.

مواد و روشها:
نمونهگیری به صورت تصادفی در طول سال های  2983تا
 2932در یک مرکز بالینی و درمانگاه دامپزشکی و فروشگاههای
مواد غذایی در سطح شهر تهران انجام شد .نمونههای بالینی
20
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حاوی اتیدیوم بروماید ( )0.5 µg/mlدر مقایسه با سویههای
کنترل مثبت (لیستریا منوسیتوژنز  )ATCC7811و کنترل منفی
(لیستریا ایوانووی  )ATCC23223الکتروفورز گردید.

دقیقه ،مرحلۀ اتصال پرایمرها در  82درجه سلیسوس به مدت 10
ثانیه و مرحلۀ طویل سازی در  72درجه سلیسوس به مدت 05
ثانیه .در پایان ،محصوالت واکنش  PCRدر ژل آگارز  2/0درصد

جدول  :2توالی پرایمرهای مورد استفاده برای تکثیر ژن inlA
طول قطعه تکثیریافته (جفت باز)

ژن

توالی پرایمر

ترادف جلویی

5′-ACGAGTAACGGGACAAATGC-3′

ترادف برگشتی

5′-CCCGACAGTGGTGCTAGATT-3′

855

جدول  :2فراوانی لیستریا منوسیتوژنز جداشده از نمونههای بالینی
و غیر بالینی

آنالیز آماری
آنالیز آماری نتایج به دست آمده ،به کمک نرمافزارهای
(Version 14) SPSSو با استفاده از آزمون آماری پیرسون کای-
دو ( )Pearson-Chi Squareبه ازای  P< 0.05انجام شد.

مکان/مواد
نمونه برداری

نوع نمونه

یافتهها
کلینیکی

ایزولههای باکتری

غیر کلینیکی

از کل  827نمونه بالینی و غیرکلینیکی تحت مطالعه 18 ،سویه
( )%7/1لیستریا منوسیتوژنز به دست آمد .تعداد  21سویه ()%8/2
لیستریا منوسیتوژنز از  275نمونه بالینی جمعآوری شده از زنان
بستری در بیمارستان دکتر شریعتی تهران که باسابقه سقطجنین
توسط پزشک متخصص زنان و زایمان بستریشده بودند،
جداسازی گردید .به طور همزمان  257نمونه غذایی شامل پنیر،
خامه و کشک از نظر وجود لیستریا منوسیتوژنز مورد بررسی قرار
گرفت که از این تعداد 3 ،سویه ( )%8/1جداسازی شد .از تعداد
 225نمونه گوشتی ،شامل  35نمونه سوسیس 00 ،مورد عصاره
گوشت و  80نمونۀ عصاره مرغ ،تعداد  22مورد ( )%0/2لیستریا
منوسیتوژنز جدا شد .همچنین 22،سویه ( )%3/2نیز از کل 295
نمونه دامی شامل  85نمونه بز 10 ،نمونه گوسفند و  20نمونه گاو
جداسازی شد (جدول .)2

لبنی

گوشت فرآوری
شده

دام

تعداد( )%نمونه

تعداد ()%
باکتری جدا شده

جفت

)92/2( 09

)7/0(1

خون

)7( 22

)5(5

ادرار

)25/8( 90

)0/7( 2

سواب واژن

)25/8( 90

)21/2( 0

رکتال سواب

)25/8( 90

)8/0(9

تعداد کل

275

)8/2( 21

پنیر

)80/1( 75

)7/2(0

خامه

)28/7( 25

)25(2

کشک

)20/3( 27

)22/7(2

تعداد کل

257

)8/1(3

سوسیس

)12/3( 35

)0/0(0

عصاره گوشت

)28/2( 00

)7/2(1

عصاره مرغ
تعداد کل

)95/3( 80

)9(2

225

)0/2(22

بز

)18/2( 85

)25(8

گوسفند

)98/7(05

)8(1

گاو

)20/1(25

)25(2

تعداد کل

295

)3/2(22

تشخیص مولکولی لیستریا منوسیتوژنز
نتایج حاصل از آزمون  PCRبر روی تمامی ایزولههای
لیستریا منوسیتوژنز شناساییشده با استفاده از روش های
میکربشناسی و بیوشیمیایی نیز نشان داد که همه سویهها،
28
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تعداد  255نمونه مورد بررسی 7 ،سویه لیستریا منوسیتوژنز

بدون توجه به منشأ آنها ،دارای ژن  inlAبودند .شکل  2نتایج
حاصل از تکثیر ژن  inlAدر چند سویه انتخابی لیستریا
منوسیتوژنز را در مقایسه با گونه لیستریا ایوانووی ATCC23223
نشان میدهد.

جداسازی شد که با نتایج مطالعه حاضر مطابقت دارد ( .)24در
مطالعه  Kargarو همکاران در سال  2558در ایران ،میزان شیوع
لیستریا منوسیتوژنز در موارد سقط انسانی 20/1 ،درصد گزارش
گردید .با این وجود ،میزان شیوع باالتر گزارششده در مطالعه
کارگر و همکاران در مقایسه با این مطالعه میتواند به دلیل انجام
پژوهش در مناطق محروم کشور و اختالف سطح بهداشت در
مقایسه با تهران باشد ( .)25در مطالعه حاضر 0 ،ایزوله باکتری
( )%8/2از نمونه جفت که به دلیل سقطجنین بستریشده بودند،
به دست آمد که میتواند بیانگر گرایش ویژه این باکتری به بافت
جفت باشد .تفاوت اندکی در توزیع فراوانی لیستریا مونوسیتوژنز
جداشده از نمونههای بالینی و غیر بالینی وجود دارد که از نظر
آماری معنادار نمیباشد (.)P<0/05

شکل  :2تصویر ژل الکتروفورز ژن  inlAدر  8ایزوله منتخب

لیستریا منوسیتوژنز .ردیف  :2کنترل مثبت (لیستریا منوسیتوژنز
)ATCC7811؛ ردیف  2و  :9سویههای جداشده از نمونههای بالینی؛
ردیف  1و  :0سویههای جداشده از فرآوردههای لبنی؛ ردیف  8و :7
سویههای جداشده از فرآورده

همچنین در این مطالعه 25 ،ایزوله لیستریا منوسیتوژنز از
تعداد کل  927نمونه فراوردههای غذایی ،لبنی و گوشتی به دست
آمد .در مطالعه  Morobeو همکاران ،میزان شیوع لیستریا
منوسیتوژنز در نمونههای محصوالت غذایی ٪1/9 ،بود که با

بحث و نتیجهگیری

مطالعه حاضر مطابقت دارد ( .)26در مطالعات انجامشده در سایر

لیستریوزیس بیماری قابل گزارشی در سیستم بهداشت و
سالمت ایران محسوب نمیشود و لذا شیوع واقعی لیستریا
منوسیتوژنز ،در کشور ما ناشناخته است .همچنین ،به علت
مصرف شیر خام و تهیه سنتی بعضی از مواد لبنی از قبیل پنیر
محلی و مصرف آنها د ر برخی از نقاط ایران و استفاده از مواد
غذایی آماده مصرف ،این باکتری ممکن است در اینگونه مواد
حضورداشته و به سهولت از طریق دستگاه گوارش وارد بدن گردد

کشورها از جمله یوگسالوی ،ایتالیا و آمریکا تعداد سویههای
باکتری ایزوله شده از سوسیس های گوشت گاو و خوک به ترتیب
 ٪21 ،٪3/8و  ٪7/0بود ( .)28,27, 23در مطالعه حاضر از
فرآوردههای مختلف گوشتی نظیر سوسیس ،عصاره گوشت و مرغ
تعداد  %0/29لیستریا منوسیتوژنز ایزوله گردید که در مقایسه با
مطالعات سایر کشورها تقریباً همخوانی داشته و اندک اختالف
مشاهدهشده به دلیل تفاوت در تهیه مواد غذایی و عادت های
رژیمی میباشد.

( .)21از طرف دیگر ،به دلیل میزان باالی مرگومیر ناشی از
لیستریوزیس ( %20-95در افراد سالم و حدود  %75در افراد با

روش های سنتی میکروبشناسی برای تشخیص و شناسایی
لیستریا منوسیتوژنز بسیار پرزحمت و وقتگیر میباشد؛ لذا
امروزه از تکنیک های مولکولی نظیر  PCRبرای این هدف

سرکوب سیستم ایمنی) ( ،)23آگاهی دقیق از شیوع این باکتری
در فرآوردههای غذایی ،دامی و مواد بالینی مختلف ضروری به نظر
میرسد.

استفاده میشود ( .)21در این مطالعه پس از شناسایی اولیۀ
سویههای لیستریا منوسیتوژنز با استفاده از روش های معمول
میکربشناسی و بیوشیمیایی ،از تکنیک  PCRبرای تأیید نهایی و
قطعی ایزولهها استفاده گردید .مطابق با نتایج به دست آمده از
سایر مطالعات ،تمامی  18سویه شناساییشده ،دارای ژن inlA
بودند که تأییدکنندۀ گونه لیستریا منوسیتوژنز میباشد .در

در مطالعه حاضر ،از تعداد  275نمونه جمعآوری شده از
زنان بستری در بیمارستان 21 ،مورد ( )%8/2لیستریا منوسیتوژنز
جداسازی گردید که بیشترین تعداد ایزوالسیون ( 0مورد) مربوط
به سواب واژن ( )%21/2میباشد .همچنین از نمونههای بالینی
خون ،هیچ باکتری جدا نشد .در مطالعهای که توسط  Shayanو
همکاران در سال  2987بر روی نمونههای واژن انجام گرفت ،از

مطالعه انجامشده توسط  Lioو همکاران ( ،)21همه  98سویه
27

مجله میکروب شناسی پزشکی ایران ▐سال  7شماره ▐ 2تابستان 2932
محصوالت غذایی و همچنین ارتقاء کیفی سالمت جامعه در ایران
خواهد شد.

لیستریا منوسیتوژنز حامل ژن  inlAبودند .به طور مشابهی ،در
مطالعهای که توسط  Almeidaانجام شد ،ژن  inlAدر تمامی
ایزولههای لیستریا منوسیتوژنز از محصوالت غذایی و نمونههای
محیطی حضور داشت درحالیکه سایر گونههای لیستریا و

در مطالعه حاضر ،نمونههای بالینی مورد بررسی فقط از زنان
مبتال به سقطجنین جمعآوری شده بودند؛ لذا تعیین فراوانی
لیستریوزیس در سایر افراد از قبیل بیماران دچار سرکوب سیستم
ایمنی (مبتالیان به سرطان ،ایدز ،لنفوم و افراد پیوندی) و
کودکان و سالمندان مبتال به لیستریوزیس ،نیز از اهداف مهم در
کارهای بعدی میباشد .از طرف دیگر ،در این پژوهش نمونههای
بالینی فقط از یک مرکز درمانی جمعآوری شده بود که سعی بر
آن است تا در مطالعات بعدی ،از مراکز مختلف درمانی
نمونهگیری انجام گیرد تا اطالعات جامع تری از شیوع لیستریا
منوسیتوژنز به دست آید .همچنین ،به دلیل عدم انجام
سروتایپینگ ،شیوع واقعی سروتیپ های شایع دخیل در
لیستریوزیس انسانی نظیر سروتیپ های  1.2c ،1.2b ،1.2aو ،4b
تعیین نشده است.

همچنین سایر جنس های باکتری فاقد ژن مذکور بودند (.)21
نتایج حاصله از مطالعه ما بیانگر این حقیقت است که ژن
تنها در گونه لیستریا منوسیتوژنز وجود داشته که بنابراین
میتوان از آن برای تمایز گونههای لیستریا استفاده نمود .از طرف
دیگر ،از آنجایی که حضور ژن  inlAدر ارتباط با بیماریزایی این
inlA

باکتری است ( ،)11بنابراین میتوان با استفاده از آزمون  PCRبه
خصوصیت بیماری زا بودن لیستریا منوسیتوژنز پی برد .این نتایج
پیشنهاد میکنند که اگرچه تست های میکروبشناسی و
بیوشیمیایی به عنوان روش ساده و با حساسیتی قابلقبول جهت
شناسایی لیستریا منوسیتوژنز در نظر گرفته میشوند ولی میتوان
از تکنیک های مولکولی در دسترس نظیر  PCRنیز به عنوان یک
روش تشخیصی سریع ،با حساسیت و اختصاصیت باال برای
ردیابی لیستریا منوسیتوژنز از منابع مختلف بهره گرفت.

تشکر و قدردانی
این مقاله با همکاری همه مؤلفین تهیه ،خوانده و تأیید شده
است .نویسندگان مقاله از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی
ایران به علت حمایت مالی جهت انجام این پروژه و همچنین از
همکاری کارشناسان بخش میکربشناسی بیمارستان دکتر
شریعتی و دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران به علت جمعآوری
نمونه تشکر و قدردانی مینمایند.

به طور کلی ،یافتههای حاصل از تحقیق حاضر و نتایج به
دست آمده از سایر مطالعات اپیدمیولوژیکی منطقهای

( ،)11,12,3آلودگی نمونههای بالینی و غیرکلینیکی به لیستریا
منوسیتوژنز را نشان میدهد که تهدیدی برای ابتالی به
لیستریوزیس و عواقب خطرناک آن در جامعه است؛ بنابراین،
استفاده از یک تکنیک ساده و استاندارد جهت ردیابی سریع این
باکتری از منابع مختلف سبب بهبود کیفیت نظارت بر عرضه
4. Liu, D.
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