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بررسی آلودگی شیرهای محلی کرمان به لیستریا مونوسیتوژنز به روشهای فنوتیپی و
مولکولی

سمیه فرحبخش ،0اشرف

کریمینیک*2

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه میکروبیولوژی ،واحد کرمان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمان ،ایران
 -2استادیار ،گروه میکروبیولوژی ،واحد کرمان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمان ،ایران
* نویسنده مسئولa.kariminik@iauk.ac.ir :
دریافت مقاله ،1011/3/22 :پذیرش مقاله1011/6/25 :

چکیده
لیستتریا مونوستیتوژن باکتری گرم مثبت و عامل بیماری لیستریوز در انسان و حیوان است و در بیشتر مواد غذایی از جمله لبنیات و شیر حضور دارد .این
باکتری در گاو موجب ستق جنین و ورم پستتان و در انستان منجر به مستمومیت غذایی شتتده و میتواند در افراد پرخطر مانند زنان باردار ،جنین و نوزاد
تازه متولد شتده به وتورت مننتیت ست تی ستمی مشتا ده گردد .وجود این باکتری به عنوان شتاخ بدداشتتی و آلودگی در شیر تلقی میشود .در این
تحقیق  51نمونه شتیر خام و غیرپاستتوری ه موجود در ستطش شتدر کرمان جمعآوری و با رعایت زنجیره سترد به آزمایشتگاه منتقل گردید .کشت بر روی
محی کشت اختصاوی لیستریا انجام و شناسایی فنوتی ی وورت پذیرفت .جدت شناسایی مولکولی DNA ،باکتری ای شناسایی شده به روش فنوتی ی،
با استتااده از کیت تجاری استتررا گردید و تشتری لیستتریا مونوستیتوژن با کاربرد کیت  IGFاختصاوی شناسایی این باکتری از شرکت ایرانیان ژن
فنآوران وتورت پذیرفت .محصتول پیستیآر با ژل یک دروتد الکتروفورز گردید و باند ای اختصتاوی مشا ده گردید .نتاین نشان داد  31و  22نمونه از
شتیر ای غیرپاستتوری ه به ترتیب بر استاو روش ای انجام شتده ،کشتت و پیستیآر نسبت به لیستریا مونوسیتوژن آلودگی نشان دادند .این امر توجه و
رعایت شرای بدداشتی را در طی مراحل تولید و تدیه شیر و ضرورت استااده از شیر پاستوری ه را نشان مید د.

واژههای کلیدی :واکنش زنجیرهای پلیمراز (پیسیآر) ،کشت ،شیر ،لیستریا مونوسیتوژن

مقدمه
خواص ،ارزش غذایی و نقش شیر و فرآورده ای آن در
تغذیه انسان از مدت ا قبل شناخته شده است ،اما شیر به
علت مین ویتگی ا و وتتاات ممتاز غذایی که دارد ،به
ستترعت در معرض آلودگی ای گوناگون قرار میگیرد (.)1
یکی از بتاکتری تای بیمتاریزا کته از طریق مواد غذایی از
جمله :شیرخام ،سب یجات به انسان منتقل میشود ،لیستریا
مونوستیتوژن است که باعث بیماری ای مرتلای از جمله:
مستمومیت غذایی ،مننتیت ،کنتونکتیویت ،ست تی سمی و
ستتق جنین میگردد ( .)2ویتگی ایی مچون پراکندگی
گستترده در محی  ،توانایی رشتد در دامنه وسیعی از ،pH
تحمتل شتتترای یرچتال و غل تت ای باالی نمک ،باعث

گردیده تا باکتری لیستتریا به عنوان یک بیماریزای بسیار
خطرناک در وتنعت مواد غذایی مطرح باشد ( .)3لیستریوز
در زنتان بتاردار بته ستتتق جنین و تولد نوزادانی با عالیم
عاونت خونی و یا مننتیت منتن میگردد .افرادی که دارای
نق ستتتیستتتتم ایمنی ستتتتند مانند مبتالیان به ایدز،
دریافتکنندگان عضتتتو پیوندی و افراد مبتال به ستتترطان
بیشتتتتر در معرض ابتال بته لیستتتتریوز قرار میگیرند (.)0
بعضی از محققین تالش نمودهاند که این باکتری را با روش
پیستیآر و بدون استتااده از روش ای غنیسازی و کشت
مورد شتناسایی قرار د ند ولی این روش ا نیازمند عملیات
پیچیده استتررا ژنوم باکت ری است و حساسیت تست نی
کا ش مییابد ( .)5جداسازی لیستریا مونوسیتوژن از مواد
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غتذایی بتا روش کشتتتت و شتتتناستتتایی آن با روش ای
بیوشتتتیمیایی نیازمند  3-2روز زمان میباشتتتد .از این رو
وجود روش ای ستتتریع و کاربردی برای شتتتناستتتایی این
بتاکتری در مواد غذایی نیازی ضتتتروری استتتت که به این
من ور روش تتایی متتاننتتد پیستتتیآر نی مورد توجتته قرار
گرفتهاند ( .)5در این راستا مطالعهای با دف بررسی می ان
فراوانی لیستریا مونوسیتوژن در شیر ای محلی شدر کرمان
به دو روش فنوتی ی (کشتتت) و مولکولی (پیستتیآر) انجام
شد.

مواد و روشها
در این تحقیق 51 ،نمونه شتتیر محلی از ستتطش مراک
عرضتتته فرآورده ای لبنی محلی در شتتتدر کرمان به طور
تصتتادفی جمعآوری و مورد بررستتی قرار گرفت .می ان 31
ستتتیستتتی از نمونه شتتتیر در لوله ای فالکونی استتتتریل
جمعآوری و با حاظ زنجیره سترد به آزمایشگاه منتقل شد.
ر نمونه در دمای آزمایشتتتگاه ( 25درجه ستتتانتیگراد) به
مدت  15دقیقه در دور  3111rpmستتانتریایوژ و ستت
مایع رویی دور ریرته شتد و از رسوب باقیمانده برای انجام
آزمایش ا استتااده شتد .جدت غنیستازی باکتری لیستریا
مونوستیتوژن به روش کشت به یک لیتر محی کشت مولر
ینتون براث 0 ،گرم عصتتتاره مرمر و  2گرم قنتتد گلوک
اضتافه گردید و در دمای  25درجه سانتیگراد به مدت 02
ستاعت قرار داده شتد .پ از غنیسازی نمونه ا در محی
کشتتت ای اختصتتاوتتی لیستتتریا شتتامل :محی کشتتت
کروموژنیک اتاویانی 1و پالکام آگار ،2کشتتتت داده شتتتدند.
آزمون کتاتاالز ،ترمیر قند ای رامنوز و زایلوز نی برای ر
کلنی رشتد یافته در محی کشت ای اختصاوی انجام شد
( .)6جدت شتناستایی مولکولی باکتری از روش پیسیآر و
دستتتگاه ترمال ستتایکلر مدل  ،BIORADستتاخت امریکا
استتااده گردید .استررا  DNAبه روش ستونی با کاربرد
کیتت ( GTPپیشتتتگامان انتقال ژن) با شتتتماره کاتالو
 DM05050مطتابق دستتتتورالعمل کیت انجام شتتتد .به

Ottaviani

1
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من ور شتتناستتایی باکتری لیستتتریا مونوستتیتوژن از کیت
اختصتاوتی شتناسایی این باکتری ا به نام  IGFبا شماره
کاتالو  IGF139استتااده شد .پ از استررا ،DNA
زیر ود المینار و در شتترای استتتریل مواد موجود در کیت
خار و روی ظرف یخ قرار داده شتتد .ر یک از تیوب ا به
مدت چند ثانیه به آرامی ورتک شتد .مرلو پیسیآر در
حجم  25میکرولیتر تدیته گردیتتد .بتته تعتتداد نمونتته تتا از
میکروتیوب ای  1/2میلیلیتر استتتریل روی ظرف یخ قرار
داده شتتتده و نامگذاری گردیدند .به عنوان کنترل منای از
آب مقطر یونی ه استتتااده شتتد .کنترل مثبت م در کیت
موجود بود .به ر لوله  21میکرولیتر از مرلو پیسیآر و
 1/3میکرولیتر از آن یم  -DNAتک پلیمراز اضتتافه شتتد و
تیوب ا است ت ین شتتتدند .ست ت به ر تیوب به می ان 5
میکرولیتر از  DNAاستتتررا شتتده اضتتافه گردید .درب
تیوب ا بسته و اس ین شدند و پ ازآن به مدت  5-3ثانیه
ورتک شده و بر طبق برنامه دمایی ذیل در دستگاه ترمال
ستایکلر قرار گرفتند (جدول  .)1محصول پیسیآر را با ژل
آگارز یک دروتد الکتروفورز نموده و باند ای ایجاد شده با
دستتتتگتاه ژل داک کیتاژن بررستتتی گردیدند .مارکر مورد
استتتتااده در این تحقیق Gene ruler DNA Ladder
 Mixستتاخت شتترکت فرمنتاز با فاوتتل  111جات باز از
 111تا  1311جات باز بود.

یافتهها
نتاین نشتان داد که  31نمونه از شیر ای غیرپاستوری ه
براساو روش کشت نسبت به لیستریا مونوسیتوژن آلودگی
نشتان دادند .رشد باکتری در محی کشت اتاویانی با ایجاد
کلنی ای به رنگ ستتتب تیره و بر محی کشتتتت پالکام به
رنگ تیره مشتر گردید (شکل ای  1و  .)2نتاین آزمون
قند ا ،نشتان داد که جدایه ای لیستتریا مونوسیتوژن قادر
به ترمیر قند رامنوز بوده و واکنش مثبت (تشتکیل استتید)
بتا ایجتاد رنگ زرد مشتتتر گردید .کلیه جدایه ا دارای
تست کاتاالز مثبت بودند.

PALCAM agar

2
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جدول  -1مراحل و پروتکل دمایی واکنش پیسیآر
مراحل واکنش

زمان

دما (سانتیگراد)

سیکل

واسرشت اولیه
واسرشت

 3دقیقه
 31ثانیه

40
40

1
2

اتصال پرایمر

 31ثانیه

62

3

پلیمری اسیون
پلیمری اسیون ندایی
*

 61ثانیه
 2دقیقه
35

22
22
(Cycle )2-0

0
5
*

شکل  -1کشت لیستریا مونوسیتوژن بر محی کشت کروموژنیک اتاویانی

شکل  -2کشت لیستریا مونوسیتوژن بر محی پالکام
نتاین نشتان داد که  22نمونه بر استاو روش پیسیآر
نستبت به لیستتریا مونوستیتوژن آلودگی داشتتند .شکل 3
نتاین الکتروفورز ژل و باند ای تشتتتکیل شتتتده را نشتتتان

مید د .بر استتاو دستتتورالعمل کیت شتتناستتایی لیستتتریا
مونوستیتوژن  ،مشتا ده باند  226جات بازی نشتتانه حضور
این باکتری در نمونه مورد آزمایش میباشد.
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226

شکل  -3تصویر ژل الکتروفورز محصول پیسیآر با استااده از آغازگر اختصاوی لیستریا مونوسیتوژن
باند ای  226 bpدر  2نمونهی مثبت نشتان داده شده
استتتت .نمونه ای 2-1؛ کنترل مثبت؛ کنترل منای؛ M:
Marker

جداسازی شده از لبنیات بر روی  21نمونه جمعآوری شده
از فرآورده ای لبنی مرتل در شتدر ای تدران و بابلسر از
خرداد متاه  1341تتا مرداد ماه  1341به روش پیستتتیآر
استتتااده شتتد که در مجموع  11مورد آلودگی با لیستتتریا
مونوستتیتوژن  0 ،مورد لیستتتریا اینوکوآ 2 ،1مورد لیستتتریا
ولشتیمری 2و  1مورد لیستریا سلیگری 3در نمونه ای شیر،
پنیر معمولی و پنیر نرم شتتناستتایی گردید ( .)2در مطالعه
دیگری که بر روی شتتیوع گونه ای لیستتتریا در شتتیر خام
عرضه شده در سطش شدرستان اوادان با روش پیشندادی
سازمان کشاورزی امریکا ( )USDHروش ای بیوشیمیایی
و واکنش پیسیآر انجام شد 41 ،نمونه شیر خام جمعآوری
شتده از ستطش شدرستان اوادان  5نمونه آلوده به لیستریا
بودند که  0نمونه دارای لیستتریا مونوسیتوژن و یک نمونه
لیستتریا ستیلیگری بودند .با توجه به بررسی انجام شده به
این نتیجه رستیدند که مصتترف شتتیرخام و بستتتنی سنتی
ستتبب بروز خطرات جدی در ستتالمت جامعه میشتتود و
اجباری شتتدن استتتاندارد جستتت و جوی لیستتتریا در مواد

1

3

بحث و نتیجهگیری
از آن جا که شیوع لیستریوز میتواند عوارض ناخوشایند
و جبرانناپذیری را در سالمندان ،افراد مبتال به نق ایمنی
و زنان باردار ایجاد نماید ،لذا استتتااده از روش ای دقیق و
مطمئن ،جدت دستتتیابی و شتتناستتایی این باکتری امری
بستتیار ضتتروری استتت ( .)2از طرفی ،یکی از علل شتتیوع
لیستتتتریوز غذایی در جوامع مرتل و از جمله کشتتتور ما،
ایران ،مصتترف شتتیر و پنیر ای تدیه شتتده به روش ستتنتی
استتت .به دلیل ا میت لیستتتریا مونوستتیتوژن در بدداشتتت
مواد غذایی و نی ستالمت عمومی افراد جامعه ،پتو ش ای
گوناگونی در بسیاری از کشور ا و از جمله کشور ما بر روی
این باکتری انجام شتده است .نوروزی و مکاران)1342( ،
در مطالعهی ارزیابی ژن  actAدر لیستتتریا مونوستتیتوژن

L. innocua
L. welshimeri

2

L. seeligeri
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غذایی حستاو به ن ر میرستد ( .)4لیستریا مونوسیتوژن
به طور گستتتترده در خاک ،آب ،گیا ان ،مواد خوراکی،
مدفوع و به خصتوص در آب ،سیلو ،سب یجات و علوفه ای
کدنته و ک تکزده وجود دارد و یکی از مدمترین منابع
عاونت در حیوانات ا لی و وحشتتی به شتتمار میآید (.)11
بیماری لیستتتریوز ستتال ا استتت که به عنوان یکی از
بیماری ای مشتتترک بین انستتان و بستتیاری از حیوانات
ا لی و وحشتتی و برخی از پرندگان شتتناخته شتتده استتت.
لیستتریا به ویته گونه لیستریا مونوسیتوژن به علت شیوع و
می ان مر و میر باال مورد توجه بستتیاری از محققین بوده
استت .این باکتری مچنین مسئول بسیاری از اپیدمی ای
مستتمومیت غذایی به ویته در کشتتور ای وتتنعتی استتت
( .)11موارد تکگیری لیستریوز در سال ای اخیر در برخی
از کشتتتور ا شتتتروع به اف ایش نمود که اکثر آندا مراه با
مصترف غذا ای حاوی لیستریا مونوسیتوژن بودند .بنابراین
امروزه لیستتتریوز انستتانی را بیماری میدانند که عمدتاً به
وستتتیله مواد غذایی آلوده منتقل میشتتتود ( .)12شتتتیر
پاستوری ه و غیرپاستوری ه و پنیر به عنوان منبع مهگیری
عمومی شناخته شده است ( .)13لیستریا مونوسیتوژن قادر
به رشتد در شتیر غیرپاستتوری ه میباشد و احتمال اف ایش
ارگانیستتم در طول نگدداری در مرازن نگدداری شتتیر در
گاوداری ا و ستتیلو ا وجود دارد .تحقیقات نشتتان مید د
شتروع لیستریوز وابستگی به فصل دارد به طوری که شیوع
بیماری در فصتتل زمستتتان بیشتتتر گ ارش شتتده استتت که
ممکن استت به دلیل آن باشتد که در فصتل زمستان دام ا
بیشتر با غذای سیلو شده تغذیه میشوند و نی آبستنی دام
زمینه را برای ابتال مستتتعد میکند منبع اوتتلی آلودگی در
شتیر خام ،آلودگی شتیر با مدفوع است ( .)10در مطالعهی
نیقتین گاله و مکاران ،)2110( ،از  010نمونه شتتیر خام
گرفته شتتده  51مورد لیستتتریا مونوستتیتوژن جدا گردید
( .)15طی اولین مطتالعتهای که در ایران در ستتتال 1322
توستت جاللی و مکاران بر روی لیستتتریا در مواد غذایی
مرتل انجام گرفت می ان آلودگی لبنیات  1/3درود بوده
استت ( .)16مچنین ،در مطالعهی مشتاقی و محمدپور در
ستال  1322که در شتتدرکرد بر روی  511نمونه شتتیر خام
وورت گرفت ،شیوع لیستریا  2/2درود بود که  1/6درود
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از آن ا مربو به لیستتریا مونوسیتوژن و  1/6درود آن ا
لیستتتریا اینوکوا بوده استتت ( .)12در تحقیقی دیگری که
توستت رحیمی و مکاران در ستتال  1324بر روی فراوانی
گونه ای لیستتریا در شتیرخام ،پنیر و بستنی سنتی عرضه
شده در شدرکرد و شیراز انجام شد از  122نمونه که شامل
شتتیرخام گاو ( 05نمونه) ،شتتیر خام گوستتاند ( 32نمونه)،
پنیر سنتی ( 01نمونه) و بستنی سنتی ( 64نمونه) به طور
تصتادفی جمعآوری شد از مجموع  122نمونه  20نمونه از
ن ر آلودگی به لیستریا مثبت شناخته شدند .شیوع لیستریا
در شتیر خام گاو و شیر خام گوساند ،پنیر سنتی و بستنی
ستتتنتی به ترتیب  %20/0 ،%3/1 ،%11/1و  %13/3بود .در
این پتو ش بیشتترین گونه جداسازی شده لیستریا اینوکوا
( )%62/5و در بقیه موارد لیستتتریا مونوستتیتوژن ()%32/5
شتناسایی گردید .نتاین حاول از این بررسی مشر نمود
که خطر بالقوه مستتمومیّت ناشتتی از مصتترف شتتیر خام و
فرآورده ای لبنی غیرپاستتتتوری ه به لیستتتتریا وجود دارد
( .)12با در ن رگرفتن این موضتتوع که شتتیوع لیستتتریا در
مناطقی که آب و وایی ستترد دارند و از ستتتیلو استتتتااده
میکنند ،بیشتتر از مناطق گرم و خشک است و با توجه به
اقلیم سترد این منطقه و استتتااده از سیلو در دامداری ای
این منطقته و حجم بتاالی نمونه نستتتبت به جامعه آماری
تحقیق انجام شده نتیجه به دست آمده در این تحقیق دور
از انت تتار نیستتتت .در مطتتالعتته دیگری نی کتته رحیمی و
مکاران در ستتتال  1341در چدار محال برتیاری بر روی
 241نمونه مواد غذایی شتامل پنیر ،بستتنی ،کره و کشتتک
انجام دادند شتیوع لیستریا به ترتیب  %2/5 ،%16/2 ،%15و
 %2/2بوده استتتت ( .)14تااوت در شتتترای جوی منطقه
کرمان به دلیل آب و وای گرم و خشتتتک و احتماالً نحوه
تغذیه دام ا سبب ایجاد اختالف در این دو بررسی میباشد.
در مطالعهی محمودی در ستتال  1324که در نورآباد انجام
شتد شتیوع لیستریا مونوسیتوژن در شیر خام و پنیر ساید
در دو کارخانه مورد بررستتی قرار گرفت که در کارخانه اول
به ترتیب  1/2و  3/3دروتتتد و در کارخانه دوم  3/3و 6/2
درود به دست آمد ( .)21اما در یچ یک از نمونه ا ماست
و دوغ لیستتریا مونوستیتوژن یافت نشد که ممکن است به
علت  pHپایین این محصتتوالت باشتتد .می ان شتتیوع در دو
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کتارختانته متااوت بود که میتواند به این دلیل باشتتتد که
شتتیر ای جمعآوری شتتده از مراک مرتل بوده استتت از
طرفی آب و وا و شرای نگدداری در گسترش این آلودگی
بستیار موثر است به طوری که در یک منطقه می ان شیوع
بته علتت شتتترای نگدداری متااوت دام ا باعث ایجاد این
تااوت شتتده و مشتتا ده گردید که می ان آلودگی در شتتیر
خام نستتبت به پنیر کمتر استتت .طی تحقیقی که توستت
جاللی و عابدی در ستتال  1322در اوتتادان بر روی 612
نمونته اختذ شتتتده از مواد غذایی مرتل انجام گرفت 0/6
دروتد نمونه ا آلوده به لیستریا بودند ،که در بین این 0/6
دروتتتد نمونتته تتای آلوده  1/2دروتتتد آندتا لیستتتتریتتا
مونوستتیتوژن یافت شتتد .که می ان آلودگی در ستتب یجات،
گوشتتتت و لبنیات به ترتیب  6/2 ،1/3و  1/2دروتتتد بوده
استتت ( .)16رحیمیان ظری در ستتال  1322در مطالعهای
به جستجوی لیستریا مونوسیتوژن در شیر خام و پاستوری ه
استتان کردستان پرداخته بود که پ از اتمام آزمایش ای
بتاکتریولوژی از بین  111نمونته شتتتیر ختام  6مورد ()%6
باکتری لیستریا مونوسیتوژن و از بین  111مورد نمونه شیر
پتاستتتتوری ه  1مورد ( )%1جدا گردید ( .)21در مطالعه ی
مشتابه که در سال  1340توس عبدی و مکاران بر روی
 241نمونه فرآورده ای لبنی سنتی و شیر خام عرضه شده
در ستطش شتدرستان اوادان انجام شد  21نمونه ()%14/2
بته گونه ای مرتل لیستتتتریا آلوده بودند .که در بین آندا
بیشتترین می ان آلودگی مربو به بستنی با می ان %14/0
بوده استتتت مابقی نمونه ای آلوده به ترتیب :خامه،%11/1
شتتیرخام  %5/04و فرنی %0/12بوده استتت ( .)22در این
مطالعه یچ کدام از نمونه ای کشتتک ،ماستتت و دوغ آلوده
به لیستتتریا نبودند .لیستتتریا اینوکوا با  %5/00متداولترین
گونته لیستتتتریتتا جتتدا شتتتده بود و پ از آن لیستتتتریتتا
مونوستیتوژن با می ان  %1/36و لیستریا سیلیگری با می ان
 %1/3آلوده بودند .وجود دامداری ای وتنعتی ،شرای آب
و وایی و استااده از سیلو در مناطق مرتل از عوامل مؤثر
در فرا م آوردن شتترای الزم برای رشتتد باکتری لیستتتریا
بوده است .شرای مشابه در نگدداری و نحوه تغذیه دام ا و
آب و وا در مطالعات انجام شتده با شدرستان کرمان باعث
ن دیک بودن نتاین تحقیق حاضتتر با تحقیقات انجام شتتده
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توستتت شتتتاملو و مکتاران ،)1340( ،عبدی و مکاران،
( )1340و جاللی و عابدی )1322( ،شده است که این خود
نشتتتاند نتده تاثیر اقلیم و تغذیه در شتتتیوع این باکتری
میباشتد ( 22 ،16و  .)23نتاین حاول از این تحقیق نشان
داد که آلودگی شتتیر ای غیرپاستتتوری ه که از مراک فروش
جمعآوری شتتد ،بستتیار زیاد بوده استتت بهطوری که از 51
نمونه شتتیر غیرپاستتتوری ه  31نمونه به روش کشتتت مثبت
شتتدند و  22نمونه شتتیر ،با آزمایش پیستتیآر به باکتری
لیستتریا مونوسیتوژن آلودگی نشان دادند .به این معنی که
در  31مورد کشتتت لیستتتریا مثبت شتتده ولی تندا در 22
نمونه روش پیسیآر مثبت گردید .در ر حال مثبت شدن
تست ا ،نشاند نده عدم رعایت موازین بدداشتی در مراک
فروش ،حمل و نقل و یا نگام دوشتتتیدن شتتتیر باشتتتد.
مچنین نتاین حاوتل از پتو ش حاضر نشان داد که دقت
و حستاستیت پیستیآر برای بررستی و تشتتری لیستریا
مونوستیتوژن بیشتتر از روش کشت میکروبی است و روش
پیستتیآر مدت زمان کمتری (حدود  20ستتاعت) در مقابل
 0الی  6روز برای کشت میکروبی و در ندایت تشری الزم
دارد .بنتابراین کشتتتت میکروب تا کته جدتت تشتتتری
شتتناستتایی باکتری ا در اکثر آزمایشتتگاه ا به کار میرود
زمتتانبر بوده و ثتتانیتاً بتتاعتتث اف ایش تعتتداد میکروب تتای
بیماریزا و غیربیماریزا در شتترای آزمایشتتگا ی میگردد.
لذا امروزه در برخی آزمایشتتگاه ا روش پیستتیآر جایگ ین
روش ای کشت شده است ،به این معنی که قطعهای از ژن
مربو مورد شتتتناستتتایی قرار گرفته و پرایمر ای مربوطه
تولید میشتوند ،با استااده از این پرایمر ا میتوان باکتری
لیستتریا مونوستیتوژن را در شیر را شناسایی نمود .با توجه
به نتاین حاوتتل و وجود مراک فروش فراورده ای لبنی در
ستتطش شتتدر کرمان ،جدت کا ش بار میکروبی شتتیر و در
نتیجه حاظ ستتتالمت جامعه و پیشتتتگیری از بیماری ای
مرتب با این نوع از آلودگی پیشتتنداد میشتتود که ضتتمن
ن تتارت بیشتتتتر و ترصتتتصتتتی بر مراک تدیتته و فروش
فرآورده تای لبنی ،آموزش ای الزم جدت رعایت اوتتتول
بدداشتتتی به کلیه افرادی که در زمینه تدیه ،حمل و نقل و
فروش شتیر در حال فعالیت ستند ،اراهه شود .مچنین با
توجته به انتقال آلودگی از دام به انستتتان ،ن ارت بر مراک
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Abstract
Listeria monocytogenes is a gram-positive bacterium that causes listeriosis in humans and animals and is present
in most foods including dairy and milk. Listeria monocytogenes can cause abortion and mastitis in cattle. In
humans, as well as infections in pregnant women, fetuses, and a newborn baby are seen as meningitis septicemia.
Despite these microorganisms in milk can be considered as a health indicator. In this study, 50 samples of raw and
unpasteurized milk in the city of Kerman were collected and transferred to the laboratory by observing the cold
chain. The culture was performed on a Listeria-specific culture medium and phenotypic identification was
performed. For molecular identification, the DNA of bacteria identified by the phenotypic method was extracted
using a commercial kit. Listeria monocytogenes was detected by using a special IGF kit to identify this bacterium
from the Iranian Gene Fanavaran Company. The PCR product was electrophoresed with 1% gel and specific bands
were observed. The results showed that 30 and 27 samples of unpasteurized milk showed contamination against
Listeria monocytogenes based on the methods performed, culture, and PCR, respectively. This shows the attention
and observance of hygienic conditions during the production and preparation of milk and the necessity of using
pasteurized milk.
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