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ВСТУП 

Одним із пріоритетних завдань ветеринарної медицини є поліпшення 

якості продуктів харчування й сировини, захист країни від поширення 

збудників, розробка та виробництво засобів діагностики й профілактики 

інфекційних захворювань людини й тварин. Серед обов’язкових досліджень 

харчових продуктів тваринного походження, що регламентовані міжнародними 

вимогами, є детекція збудників токсикоінфекцій, зокрема Listeria 

monocytogenes. 

Лістеріоз (Listeriosis) – зооантропонозне інфекційне захворювання, що 

характеризується проявом різноманітних клінічних симптомів як у тварин, так і 

в людей та високою летальністю. Головну небезпеку в розповсюдженні 

лістеріозу становлять хворі тварини, контаміновані корми та продукти 

харчування [6, 18, 19]. Особливістю лістеріозу є тривале лістеріоносійство: 

носії збудника можуть відігравати певну роль у виникненні та збереженні 

стаціонарних вогнищ хвороби. В останні роки під впливом антропогенного 

тиску зазнають змін біологічні властивості збудників харчових токсикоінфекцій 

[16, 21]. Рід Listeria належить до родини Listeriaceae, класифікація якої 

базується на філогенетичному аналізі. До роду входять 16 видів, серед яких 

найбільш актуальним в етіології лістеріозу є L. monocytogenes, одним із 

специфічних факторів патогенності якої є термолабільний гемолізин 

лістеріолізин О – гемолізин, який зумовлює руйнування мембрани фаголізисом. 

Його вважають основним фактором вірулентності лістерій [12, 13]. Однак 

відомо, що за певних умов активність продукування лістеріолізину О 

знижується. Це призводить до ускладнення диференціальної діагностики при 

бактеріологічних дослідженнях. Крім L. monocytogenes, цей фактор 

патогенності є в L.ivanovii та L. seeligeri, що важливо враховувати при 

проведенні мікробіологічних досліджень та конструюванні видоспецифічних 

праймерів. Розрізняють 16 серологічних варіантів лістерій (залежно від 

комбінації соматичних і джгутикових  антигенів). Найбільш вивченою є 
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антигенна структура в L. monocytogenes, а її серологічні варіанти 4b, 1/2b, 1/2a 

викликають 90% усіх лістеріозів людини, найбільш патогенним є 4в. На 

сьогодні одним із прогресивних та ефективних методів індикації збудників 

інфекційних захворювань є полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР), яка дає 

можливість виявляти ДНК збудника в тих випадках, коли мікробіологічні 

методи не забезпечують його виявлення та ідентифікацію [25, 30].  

Молекулярно-біологічні методи дослідження багато важать у сучасній 

медицині та ветеринарії. Перевагами ПЛР як одного із сучасних молекулярно-

біологічних методів діагностики інфекційних захворювань є пряме виявлення 

збудника, висока чутливість та специфічність методу, а також можливість 

виявлення латентної форми перебігу інфекції. Сьогодні накопичено достатньо 

експериментальних даних, які свідчать про ефективність використання ПЛР у 

комплексі з мікробіологічними й серологічними методами для діагностики 

інфекційних захворювань та токсикоінфекцій. Цей факт зумовив появу на 

ринку ветеринарних імунобіологічних засобів значної кількості діагностичних 

наборів, у яких використовується ПЛР. Однак слід пам’ятати, що згідно з ISO 

17025 упровадження в практику діагностичної лабораторії будь-якого 

аналітичного методу повинно супроводжуватися його внутрішньо-

лабораторною валідацією (оцінкою придатності методу). Валідація є особливо 

важливою в процесі розробки нових методик, коли вона є не метою, а засобом, 

який дозволяє своєчасно виявити недоліки та усунути їх [1, 17]. 

Мета дослідження. Визначення специфічності, чутливості та 

відтворюваності методики ідентифікації Listeria monocytogenes методом 

полімеразної ланцюгової реакції в реальному часі. 
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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

1.1 Характеристика збудників лістеріозу та методів його діагностики  

Бактерії роду Listeria широко розповсюджені в природі. Вони, володіючи 

різними адаптаційними можливостями, можуть мешкати, окрім організму 

людини та тварини, також в об’єктах навколишнього середовища, маючи 

здатність при цьому за низьких температур накопичуватися в них (грунт, вода, 

рослини) та зберігати, а за сприятливих умов і підвищувати, свою 

вірулентність. Лістерії як факультативні психрофіли ростуть у широкому 

температурному діапазоні: 1-45 ˚С. При чому за низьких температур (6-8 ˚С) 

вони ще й здатні посилювати свої патогенні властивості. Не випадково їх 

називають «мікробом холодильника». Так, наприклад, за даними 

Волянського Ю. Л. протягом 1990-1995 років було досліджено 2132 зразки з 

об’єктів навколишнього середовища на території України (водопровідна вода, 

вода шахтових колодязів, вода відкритих водойм, стоки каналізацій, грунт та 

ін.), із яких 353 були позитивними [11, 24]. 

Лістеріям властива мінливість: температура культивування нижча 

оптимальної сприяє зміні форми клітин: у процесі вирощування на твердих 

середовищах колонії типової S-форми набувають R-форму, під впливом 

несприятливих факторів – утворюють L-форми (можуть формувати капсули під 

час перебування в морській воді), під впливом УФ-променів – 

радіорезистентних мутантів [15, 26]. 

Збудник − грампозитивні паличкоподібні дрібні бактерії (залежно від 

умов культивування можуть набувати кокоподібну та овоїдну форми) розміром 

0,5-2×0,3-0,6 мкм із заокругленими кінцями, спор та капсул не утворюють, 

мають джгутики, рухомий факультативний анаероб. У мазках розміщуються 

поодинці, парами (переважно під кутом), паралельно одна одній: палісадами 

(частокіл), невеликими ланцюжками. Лістерії ферментують глюкозу, 

каталазопозитивні, оксидазонегативні. 
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Температурний оптимум культивування лістерій – у межах 30-37 ˚С. 

Можуть розмножуватися за високої концентрації кухонної солі (до 10 %), є 

мікроаерофілами. Лістерії здатні до внутрішньоклітинного паразитування [4, 

27, 28]. 

Існує декілька варіантів класифікації Listeria spp. на серотипи. Антигенна 

будова бактерій роду Listeria складна: у них виявлено 15 соматичних 

термостабільних О- (I-XV) та 5 термолабільних джгутикових Н-антигенів (A, B, 

C, D, E). Є дані про наявність 17 соматичних антигенів. За комбінацією цих 

антигенів виділяють 4 серотипи (1,2,3,4), при чому серотип 4 розділяють на два 

субтипи: 4а та 4b. Кожен із серотипів містить 6 різних О-антигенів (I, II, III, IV, 

Vab, Vac) та 4 фактори Н-антигенів (A, B, C, D). У людей здебільшого 

виділяють серотипи 1 та 4, у тварин – 2 і 3. За іншими даними, за О- та Н-

антигенам лістерії діляться на 16 серологічних варіантів. За класифікацією 

H. Seeliger, L. Rocourt, виділяють два серотипи, що, на думку 

Волянського Ю. Л. та Тартаковського І. С., є неповноцінним розділенням та має 

неповне практичне значення при проведенні діагностики. Так, серовари з 1/2А 

по 3С об’єднані в першу серогрупу, а інші серовари – у другу [6, 10, 12, 23, 27]. 

За даними В. Ф. Москаленко, у США переважна більшість лістерій 

відноситься до серотипів 4а, 4b, 4ab, 4c, у Європі – до серотипів 1/2a, 1/2b, 1/2c 

[4]. 

Так, за даними Bergeys Manual, ВАМ, І. С. Тартаковського, у табл. 1 

наведено серологію Listeria spp. [6, 7, 21]. 

Хоча існують різні дані щодо кількості виділених сероварів L. 

monocytogenes (16 сероварів, 13 сероварів, 9 сероварів), безперечним є те, що 

більша частина випадків захворювання пов’язана із сероварами 4b, 1/2а, 1/2b 

[14, 22, 27]. 

За даними багатьох дослідників, серед зазначених ізолятів найбільш 

небезпечним в епідеміологічному значенні є серовар 4b [16, 19]. 
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Таблиця 1 

Серологія видів Listeria spp. 

Вид Listeria spp. Серотипи 

L.monocytogenes 1/2a, 1/2b, 1/2c, 3a, 3b, 3c, 4a, 4ab, 4b, 4c, 4d, 4e, «7» 

L.ivanovii 5 

L.innocua 4ab, 6a, 6b 

L.welshimeri 6a, 6b 

L.seegligeri 1/2b, 4c, 4d, 6b 

 

Розробка ефективних засобів та способів, спрямованих на своєчасну 

діагностику та попередження масового розповсюдження лістеріозу, на сьогодні 

залишається актуальним питанням ветеринарної науки та практики. 

Ще починаючи з 90-х років розроблялися та випробувалися експрес-

методи для прискореної діагностики лістеріозу. До них належать 

імунофлюоресценція, імуноферментний аналіз, моноклональні антитіла, 

радіоімунологічний метод, ДНК-зонди, ПЛР, проточна цитометрія [9, 13]. 

Жодний метод із вищезазначених на той час не знайшов широкого 

використання в клінічній діагностиці лістеріозу, тому ці методи постійно 

вдосконалюються, проводиться пошук високоспецифічних та нуклеотидних 

маркерів. Узагалі серологічні методи та ПЛР для прижиттєвої діагностики є 

важливими при вивченні поширення лістеріоносійства та виявлення приховано 

хворих тварин. Так, як альтернативний експрес-метод рекомендується 

використання імуноаналізатора Vidas, який відповідає параметрам чутливості, 

специфічності та може бути використаний як скринінговий метод виявлення 

L.monocytogenes. Проте в разі позитивного результату необхідне підтвердження 

бактеріологічним методом [6, 22]. 

Класичні методи бактеріологічного аналізу для ізоляції Listeria 

monocytogenes є достатньо трудомісткими та вимагають тривалого часу. 

Перспективним методом для прискореної ідентифікації мікроорганізмів є 
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полімеразна ланцюгова реакція в різних її модифікаціях, яка дозволяє протягом 

короткого часу (10-24 год) ідентифікувати збудника з досить низькою 

початковою концентрацією бактеріального обсіменіння. 

 

1.2 Перспективи використання молекулярно-біологічних методів для 

ідентифікації L.monocytogenes 

Відкриття методу полімеразної ланцюгової реакції стало однією із 

найбільш видатних подій у галузі молекулярної біології за останні десятиріччя. 

Це дозволило підняти медичну, зокрема ветеринарну діагностику, на якісно 

новий рівень. Уперше склад інгредієнтів, що входять до реакційної суміші для 

постановки полімеразної ланцюгової реакції, та основні принципи 

використання праймерів (коротких штучно синтезованих молекул ДНК) для 

одержання копій ДНК були описані Kleppe зі співавт. у 1971 р. Однак у той час 

ця ідея залишилася нереалізованою, та й не була продемонстрована основна 

риса ПЛР: експонентне збільшення кількості копій фрагмента вихідної ДНК як 

результат реакції. У 1983 р. Kary Mullis запропонував метод, який став надалі 

відомим як полімеразна ланцюгова реакція. Суть методу полягала в 

багаторазовому копіюванні (ампліфікації) в пробірці певних ділянок ДНК у 

процесі повторюваних температурних циклів. На кожному циклі ампліфікації 

синтезовані раніше фрагменти заново копіюються ДНК-полімеразою. Завдяки 

цьому відбувається багаторазове збільшення кількості специфічних фрагментів 

ДНК у мільйони разів, що значно спрощує подальший аналіз [8]. 

Крім простого збільшення числа копій ДНК, ПЛР дозволяє проводити 

безліч інших маніпуляцій із генетичним матеріалом  і широко використовується 

в біологічній і медичній практиці, наприклад, для клонування генів, уведення 

мутацій, виділення нових генів, секвенування, створення й визначення 

генетично модифікованих організмів, діагностики захворювань (спадкових, 

інфекційних і паразитарних), ідентифікації малих кількостей ДНК, 

установлення батьківства. 
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ПЛР у лабораторній діагностиці інфекцій характеризується швидкістю, 

неперевершеною чутливістю й високою специфічністю, що дозволяє виявляти 

мікроорганізми, присутні в дуже низьких концентраціях (1-10 збудників у 

пробі). При цьому ДНК інфекційних агентів можуть бути достатньо ефективно 

екстраговані з будь-якої біологічної рідини або тканини, а також із проб 

об’єктів навколишнього середовища (ґрунтів, вод і так далі) та продуктів 

харчування. На сьогодні ветеринарними фахівцями вже розроблені тест-

системи для діагностики методом ПЛР таких захворювань, як туберкульоз, 

сибірка, лейкоз, чума великої рогатої худоби, сказ, ящур, бруцельоз, 

кампілобактеріоз, хламідіоз, африканська чума свиней та інші. 

Результати даних щодо застосування ПЛР для діагностики лістеріозу 

свідчать про її специфічність та високу чутливість. Є інформація про підбір 

праймерів ампліфікації фрагменту гену рlcА, що кодує необхідну для 

вірулентності L.monocytogenes фосфатидилінозитолспецифічну фосфоліпазу; за 

праймерами, що направляли синтез хромосоми з генами рrfA, рlcА, hly, які 

кодують регулюючий білок PrfA, фосфоліпазу PI-PLC та лістеріолізин О 

відповідно. При аналізі клінічного матеріалу (крові, ліквору, навколоплідної 

рідини, плаценти) є дані з використання ПЛР із праймерами на основі 

послідовностей гену лістеріолізину О (hly) або фосфоліпази (plcA) [12-14, 20]. 

Є дані з виділення зразків методом рестрикційного аналізу ДНК з 

електрофорезом у пульсуючому полі, автори якого вважають цей метод 

перспективним для практичного використання. 

В останні роки достовірними вважають методи, що грунтуються на 

виявленні ознак патогенності або аналізі рибосомальної ДНК (16S, 26s pРНК). 

Метод гетерогенного гібридизаційного аналізу нуклеїнових кислот грунтується 

на принципі гібридизації ділянки бактеріального геному. Мішенню в реакції 

ДНК-РНК гібридизації є послідовність ДНК, яка кодує продукцію білка 

лістеріолізину О. Одним із сучасних методів диференціації є ПЛР-ПДРФ 

(полімеразна ланцюгова реакція, поєднана з аналізом поліморфізму довжини 



10 
 

рестракційних фрагментів), який показав наявність штамоспецифічного 

поліморфізму ділянки хромосоми L.monoсуtogenes, що містить prfA та plcA. 

У зв’язку зі значними недоліками серо- та фаготипування лістерій більша 

увага приділяється молекулярному типуванню Listeria monocytogenes. 

Використання пульс-електрофорезу та ПЛР є найбільш перспективним для 

типування вірулентних штамів Listeria [29, 30]. 

Згідно з ISO 17025 впровадження в практику діагностичної лабораторії 

будь-якого аналітичного методу повинно супроводжуватися його 

внутрішньолабораторною валідацією (оцінкою придатності методу). 

Необхідність валідації аналітичних методик не викликає сумніву, оскільки вона 

дозволяє виявити всі фактори, що можуть вплинути на процес дослідження та 

призвести до отримання помилкових результатів. Особливо важливою валідація 

є в процесі розробки нових методик, коли вона є не метою, а засобом, що 

дозволяє своєчасно виявити недоліки та усунути їх [5, 17]. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Дослідження за темою роботи проводили в нaукoвo-дoсліднoму відділі 

мoлекулярнo-діaгнoстичних дoсліджень Укрaїнської лaбoрaтoрії якoсті тa 

безпеки прoдукції AПК.  

Метою роботи було визначення специфічності, чутливості та 

відтворюваності методики ідентифікації Listeria monocytogenes методом 

полімеразної ланцюгової реакції в реальному часі. Оцінка придатності 

проводилася згідно із стандартною схемою з використанням посібника 

CITAC/EURACHEM [5].  

2.1 Матеріал дослідження 

Біологічні властивості штамів L. monocytogenes вивчали відповідно до 

«ДСТУ ISO 11290-1:2003 Мікробіологія харчових продуктів та кормів для 

тварин. Горизонтальний метод виявлення та підрахування Listeria 

monocytogenes. Частина 1» [2]. Використовували поживні середовища та 

реагенти виробництва компанії Himedia. Виготовлення та контроль якості 

поживних середовищ здійснювали відповідно до «ДСТУ EN ISO 11133:2014 

Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Готування, вироблення, 

зберігання, випробування культуральних середовищ» [3]. 

Для контруювання праймерів використовували ділянку гену HlyA, що 

кодує бактеріальний токсин лістеріолізин за даними Національного центру 

біотехнологічної інформації (NCBI). Нуклеотидну послідовність праймерів та 

флуоресцентних зондів для L. monocytogenes було підібрано з використанням 

програми Primer Express (Applied Biosystems). Перевірку специфічності 

методики проводили з використанням референтних зразків та польових ізолятів 

L. monocytogenes сероваріантів 1/2А, 1/2В, 3А, 4В в S– та L- формах 

протопластного та сферопластного типів; як негативні контролі 

використовували референтні та польові зразки Listeria: L. ivanovii, L. seegligeri, 

L. welshimeri, L. innocua; Staphylococcus aureus АТСС 25923, Escherichia coli 
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АТСС 25922, Rhodococcus equi, Bacillus subtilis ATCC 6633, Yersinia 

enterocolitica. 

2.2 Методи дослідження 

Збагачення культури Listeria monocytogenes на поживному середовищі. 

Із метою первинного збагачення досліджувані штами Listeria 

monocytogenes інкубували в середовищі для первинного збагачення 

(половинному середовищі Фрейзера) впродовж 24 годин при температурі        

30 ±1 0С. Із метою вторинного збагачення 0,1 см3 отриманої культури 

первинного збагачення інокулювали в 10 см3 середовища Фрейзера, інкубували 

впродовж 48 годин при температурі 37 0С. Із метою отримання характерних для 

Listeria spp. колоній культури, отримані із середовища вторинного збагачення, 

пересівали на селективні середовища Palcam та Oxford у чашки Петрі, 

інкубували 24 години при температурі 37 0С (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Пересівання культур L. monocytogenes  

на селективні середовища 
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На середовищі Palcam типові для Listeria spp. колонії дрібні (діаметром до 

1,5-2 мм), сіро-зеленого або оливково-зеленого забарвлення з чорним ореолом 

(рис. 2), на 48 годину культивування – із запалим центром (у вигляді ґудзика). 

На середовищі Oxford типові для Listeria spp. колонії дрібні (діаметром до 

1 мм), сіруватого кольору з чорним ореолом, на 48 годину культивування –  до 

2 мм у діаметрі, із запалим центром (у вигляді ґудзика). 

 

 

Рис. 2. Дослідження культур Listeria spp., вирощених на різних 

поживних середовищах 

 

Виділення ДНК із біологічного матеріалу. 

Для виділення ДНК із досліджуваних зразків використовували 

комерційний "ДНК-сорб" (AmpliSens, Росiйська Федерація). 

При проведені аналізу використовують пробірки об’ємом 1,5 см3. 

1) Лізуючий розчин (якщо він зберігався при температурі від +2 до + 8 

°С) прогрівали при температурі + 60–65 °С до повного розчинення кристалів. 
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2) Відбирали необхідну кількість одноразових пробірок (включно з 

негативним контролем виділення) об’ємом 1,5 мл та вносили по 500 мкл 

лізуючого розчину. Пробірки промаркували. 

3) У пробірки з лізуючим розчином вносили по 100 мкл досліджуваних 

проб, використовуючи при цьому наконечники з аерозольним бар’єром. У 

пробірку для негативного контролю виділення (НКВ) додавали 100 мкл 

стерильного фізіологічного розчину (рис. 3). 

4) Пробірки ретельно перемішували на змішувачі (Vortex) і вміст  

осаджували на мікроцентрифузі (5 с при 5 тис. об/хв).  

 

 

Рис. 3. Екстракція нуклеїнової кислоти з культур Listeria spp. 

 

5) Ретельно ресуспендували універсальний сорбент на вортексі. У кожну 

пробірку окремим наконечником додавали по 25 мкл універсального сорбенту. 

Перемішували на вортексі та залишали в штативі на 1 хв, потім ще раз 

перемішували й залишали в штативі на 5 хв.  
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6) Потім пробірки центрифугували впродовж 30 с при 10 тис. об/хв для 

осадження сорбенту. Видаляли надосадову рідину, використовуючи вакуумний 

аспіратор та окремий наконечник для кожної проби.  

7) Додавали в пробірки по 400 мкл Розчину для відмивання 1. 

Перемішували на змішувачі (Vortex) до повного ресуспендування сорбенту, 

центрифугували 30 с при 10 тис. об/хв. Надосадову рідину видаляли, 

використовуючи вакуумний аспіратор та окремий наконечник для кожної 

проби.  

8) Додавали в пробірки по 500 мкл Розчину для відмивання 2. Ретельно 

перемішували на змішувачі (Vortex), центрифугували 30 с при 10 тис. об/хв на 

мікроцентрифузі. Надосадову рідину видаляли, використовуючи вакуумний 

аспіратор та окремий наконечник для кожної проби.  

9) Повторювали процедуру, зазначену в пункті 8. 

10) Потім пробірки інкубували в термостаті за температури 65 °С 

упродовж 5–10 хв для підсушування сорбенту. При підсушуванні кришки 

пробірок повинні бути відкритими.  

12) У пробірки додавали по 50 мкл ТЕ-буфера для елюції ДНК/РНК. 

Перемішували на змішувачі (Vortex) та інкубували в термостат за температури 

60 °С упродовж 5 хв періодично перемішуючи.  

13) Пробірки центрифугувати на максимальних оборотах (12–13 тис. 

об/хв) протягом 1 хв. Надосадова рідина містить очищену ДНК. Отримані 

проби готові до постановки ПЛР. Очищену ДНК можна зберігати до 4 год за 

температури від 2 до 8°С. Для тривалого зберігання необхідно надосадову 

рідину, не захоплюючи сорбент, перенести в стерильну пробірку й зберігати за 

температури не вище мінус 68 °С упродовж року. 

Для екстракції нуклеїнової кислоти 1 мл збагаченої (підрощеної) 

культури бактерій центрифугували при 13,5 тис. об/хв упродовж 2 хв і 

видаляли супернатант. Бактеріальний осад ресуспендували у 200 мкл 

ТЕ-буферу та інкубували в термостаті за температури 95°С упродовж 5 хв. 

Потім клітинний дебріс осаджували центрифугуванням при 5 тис. об/хв 
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упродовж 2 хв і відбирали 180–190 мкл супернатанту, який використовували в 

ПЛР.  

Проведення полімеразної ланцюгової реакції в реальному часі. 

Реакцію ампліфікації проводили в реакційній суміші об’ємом 25 мкл, яка 

містила ПЛР буфер, 2,5 мМ MgCl2, 2,0 мМ кожного з 

дезоксинуклеотидтрифосфатів, 0,5 мкМ прямого й зворотнього праймерів, 0,25 

мкМ флуоресцентного зонду (міченого барвником FAM) та по 0,25 од Taq-

ДНК-полімерази [9].  

Під час проведення кожного аналізу необхідно використовувати 

контрольні зразки: позитивний контрольний зразок (ПКЗ) та негативний 

контрольний зразок (НКЗ), які додають по 5,0 мкл у пробірки з готовою 

реакційною сумішшю (рис. 4). 

 

Рис. 4. Підготовка проб для проведення  

полімеразної ланцюгової реакції 

Ампліфікацію проводили на приладі CFX 96 (BioRad) згідно з 

інструкцією до приладу з температурним профілем, наведеним у табл. 2. 
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Таблиця 2.  

Умови ампліфікації ДНК Listeria monocytogenes 

№ 

п/п 
Етапи 

Температура, 

ºС 
Час 

Кількість 

циклів 

1 Початкова денатурація ДНК 95 5хв 1 

2 

Денатурація ДНК 95 20 с 

45 Відпалювання праймерів 55* 30 с 

Елонгація ланцюгів ДНК 72 30 с 

* Стадія ПЛР, на якій проводили зчитування даних флуоресценції по 

каналу FAM  

 

Облік та інтерпретація результатів.  

Облік результатів ПЛР аналізу проводили за наявності або відсутності 

перетину кривої флуоресценції із встановленою на відповідному рівні 

пороговою лінією, що відповідає наявності або відсутності значення 

граничного циклу Ct. 

Результати аналізу вважаються достовірними, якщо значення Ct по 

каналу FAM позитивного контрольного зразку (ПКЗ) менше або дорівнює 35 

(Ct≤35).  

Зразок вважають позитивним щодо виявлення ДНК Listeria 

monocytogenes, якщо значення Ct по каналу FAM менше або дорівнює 40 

(Ct≤40), що свідчить про ампліфікацію специфічного гену Listeria 

monocytogenes.  

Зразок вважають негативним, якщо значення Ct по каналу FAM відсутнє.  

Результати аналізу не враховуються при: 

- відсутності ампліфікації позитивного контрольного зразку (ПКЗ) по 

каналу FAM; 

- присутності ампліфікації в негативному контрольному зразку (НКЗ) по 

каналах FAM; 
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- значенні Ct досліджуваних зразків або позитивного контролю по каналу 

FAM більшому за 40 (Ct>40); 

- великій розбіжності результатів у повторах.  

У цих випадках проводиться повторне випробування. 
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РОЗДІЛ 3 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

Важливим параметром оцінки придатності ПЛР-методики є її 

специфічність, а також відсутність перехресних чи неспецифічних реакцій. На 

етапі конструювання праймерів і TaqMan-зондів для запропонованого 

діагностичного тесту як мішень було обрано ділянку гену HlyA, що кодує 

бактеріальний токсин лістеріолізин. Для перевірки специфічності праймерів для 

ідентифікації Listeria monocytogenes використовували різні штами Listeria 

monocytogenes, а також інші збудники (табл. 3). 

Таблиця 3.  

Перелік позитивних та негативних зразків для випробувань 

№ зразка Опис зразка 
Результати 

дослідження 

1 Lіsteria ivanovii ATCC 19119 (iv) Негативний  

2 Lіsteria seeligeri ATCC 35967 (sel) Негативний  

3 L. innoema (inn) Негативний  

4 Lіsteria welchimeri 0313w Негативний  

5 L. monocytogenes АТСС 19112 Позитивний 

6 L. monocytogenes 4В Харків 2009 Позитивний 

7 L. monocytogenes 4В Пулави 2010 Позитивний 

8 L. monocytogenes 4В Позитивний 

9 L. monocytogenes 1/2а Харків 2009 Позитивний 

10 L. monocytogenes 1/2В Пулави 2010 Позитивний 

11 L. monocytogenes 2006 Позитивний 

12 L. monocytogenes2006 Позитивний 

13 L. monocytogenes2006 Позитивний 

14 B. subtilis-44p Негативний  

15 S. enteritidis Негативний  

16 P. multicida Негативний  

17 Rodococcus Негативний  

18 Yersinia Негативний  

19 E. coli Негативний  

20 St. aureus Негативний  
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За результатами дослідження специфічності праймерів для визначення 

Listeria monocytogenes (табл. 4) позитивні значення було отримано при 

ідентифікації різних штамів Listeria monocytogenes. Перехресних реакцій з 

іншими штамами лістерій та іншими видами мікроорганізмів не відзначали. 

Таблиця 4.  

Результати дослідження специфічності праймерів для визначення 

Listeria monocytogenes 

№ п/п Зразок 
Значення CtFAM  

(цільова послідовність) 

1 L. ivanovii (iv) – 

2 L. seeligeri (sel) – 

3 L. innoema (inn) – 

4 L. welchimeri – 

5 L. monocytogenes АТСС 19112 17,29 

6 L. monocytogenes 4В Харків 2009 23,95 

7 L. monocytogenes 4В Пулави 2010 22,61 

8 L. monocytogenes 4В 23,47 

9 L. monocytogenes 1/2а Харків 2009 22,71 

10 L. monocytogenes 1/2В Пулави 2010 27,61 

11 L. monocytogenes 2006 16,22 

12 L. monocytogenes2006 15,68 

13 L. monocytogenes2006 16,26 

14 B. subtilis-44p – 

15 S. enteritidis – 

16 P. multicida – 

17 Rodococcus – 

18 Yersinia – 

19 E. coli – 

20 St. aureus – 

 

Дослідження чутливості (limit of detection).  

Одним з основних параметрів оцінки придатності ПЛР-методик є 

визначення їх чутливості (limit of detection), що характеризує найменшу 

кількість чи концентрацію цільової ДНК у зразку, що може бути виявлена, але 
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не обов’язково кількісно оцінена. Чутливість праймерів для ідентифікації L. 

monocytogenes досліджували шляхом постановки серії серійних розведень 

культури L. monocytogenes (АТСС 19112) від 1х106 до 1х101 КУО/см3 (рис. 5). 

Серійні розведення Listeria monocytogenes АТСС 19112 отримали відповідно до 

«ДСТУ ISO 6887-1:2003 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. 

Готування досліджуваних проб, вихідної суспензії та десятикратних розведень 

для мікробіологічного дослідження. Частина 1. Загальні правила готування 

вихідної суспензії та десятикратних розведень».  

 

 

Рис. 5. Облік результатів дослідження чутливості методики 

 

На рис. 6. показано криві ампліфікації, отримані при ампліфікації 

серійних розведень культури L. monocytogenes від 1х106 до 1х101 КУО/см3, а на 

рис. 7 наведено значення граничного циклу Ct. 
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Рис 6. Криві ампліфікації, отримані при постановці серійних розведень від 

1х106 до 1х101 КУО/см3 L. monocytogenes 

 

 

Рис. 7. Значення граничного циклу Ct, отримані при постановці серійних 

розведень від 1х106 до 1х101 КУО/см3 L. monocytogenes 

Як видно з наведених даних, чутливість запропонованих праймерів для 

ідентифікації L. monocytogenes становить 10 КУО/см3 (CtFAM – 38,69). 

За отриманими кривими ампліфікації (рис. 6) визначали також лінійність 

та ефективність ампліфікації. Результати оцінювали за допомогою регресійного 

аналізу та побудови калібрувального графіку залежності значення порогового 

циклу (Ct) від логарифму початкової концентрації субстрату (рис. 8) 
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Рис. 8. Калібрувальні графіки залежності граничного циклу (Ct) від log 

початкової кількості копій цільової послідовності. L. monocytogenes 

 

Слід відзначити чітку пряму залежність отриманих значень граничного 

циклу Ct від логарифму початкової концентрації субстрату (R2 ≥ 0,99). 

Отримане значення нахилу калібрувального графіку (-3,61) свідчить про 

задовільну ефективність ампліфікації даного методу на рівні 89,2 %. 

(задовільними значеннями кута нахилу калібрувальних графіків для методу 

ПЛР у реальному часі є значення в межах від -3,1 до -3,6). 

Збіжність методу.  

Збіжність результатів тест-системи відображає, наскільки відрізняються 

між собою отримані значення Сt за багаторазового визначення одного й того ж 

зразка в однакових умовах. Кількісно збіжність результатів оцінюють за такими 

показниками, як стандартне відхилення та коефіцієнт варіації, що 

обраховується за формулою:  

�� =  
��

�� ����
 × ��� %, 

де CV – коефіцієнт варіації; 

    SD – стандартне відхилення; 

    Ct mean – середнє значення Ct для 3-х повторів. 
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Збіжність результатів при використанні діагностичного набору повинна 

бути достатньо високою, відсутні статистично значимі розбіжності результатів 

дослідження зразків у 3-х повторах. При цьому обраховане значення SD і CV 

для кожного досліджуваного зразка повинно бути нижчим від прийнятого для 

методу значення SD (SD≤0,5) та CV (CV ≤3,5). 

Дослідження збіжності.  

Для дослідження збіжності проводили постановку серійних розведень 

культури L. monocytogenes (АТСС 19112) у діапазоні концентрацій від 1х106 до 

1х101 КУО/см3 у 3 повторах. Результати наведені в табл. 5. 

Таблиця 5.  

Результати збіжності методики ідентифікації Listeria monocytogenes 

методом ПЛР у реальному часі 

Концентрація 

мікроорганізмів, 

КУО/см3 

Отримане значення Ct 

по каналу FAM/Green 

Середнє 

значення 

Ct за 

FAM 

SD,  

%  

CV,  

% 1 

повтор 

2 

повтор 

3 

повтор 

1х106 14,69 14,63 14,51 14,61 0,07 0,48 

1х105 15,97 15,94 16,06 15,99 0,05 0,31 

1х104 23,61 23,42 22,73 23,25 0,37 1,59 

1х103 26,37 26,88 26,45 26,57 0,40 1,51 

1х102 28,57 27,78 27,34 27,89 0,50 1,79 

1х101 31,26 31,80 31,20 31,42 0,26 0,83 

0,1х101 35,65 35,59 35,75 35,66 0,065 0,18 

 

За результатами, наведеними у табл. 3, %CV<%CVv можна дійти висновку 

про задовільну збіжність результатів якісного виявлення ДНК Listeria 

monocytogenes на рівні не менше 10 КУО/см3. 

Отже, результати проведеної внутрішньолабораторної валідації (оцінки 

придатності) методики ідентифікації Listeria monocytogenes методом 
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полімеразної ланцюгової реакції в реальному часі за показниками 

специфічності, чутливості та відтворюваності дають підстави на впровадження 

запропонованої методики в лабораторіях ветеринарної медицини для 

діагностики лістеріозу, викликаного Listeria monocytogenes. 
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ВИСНОВКИ 

1. При дослідженні специфічності ПЛР-методики для ідентифікації 

Listeria monocytogenes методом полімеразної ланцюгової реакції в реальному 

часі позитивні результати  було отримано під час ідентифікації бактерій виду 

Listeria monocytogenes сероваріантів 1/2А, 1/2В, 3А, 4В. Перехресних реакцій із 

гетерологічними зразками інших видів не реєстрували. 

2. Поріг чутливості засобу забезпечував детекцію ДНК досліджених 

культур L. monocytogenes у зразках із мінімальною концентрацією збудника 

1х101 КУО/см3.  

3. При постановці серійних розведень культури L. monocytogenes 

установлено чітку пряму залежність отриманих значень граничного циклу Ct 

від логарифму початкової концентрації субстрату (R2 ≥ 0,99). Отримане 

значення нахилу калібрувального графіку (-3,61) свідчить про задовільну 

ефективність ампліфікації даного методу на рівні 89,2 %.  

4. Результати внутрішньолабораторної валідації методики ідентифікації 

Listeria monocytogenes методом полімеразної ланцюгової реакції в реальному 

часі за показниками специфічності, чутливості та збіжності дають підстави 

рекомендувати до практичного використання запропоновану методику в 

лабораторіях ветеринарної медицини для діагностики лістеріозу, викликаного 

Listeria monocytogenes. 
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АНОТАЦІЯ 

Серед обов’язкових досліджень харчових продуктів тваринного 

походження, що регламентовані міжнародними вимогами, є детекція збудників 

токсикоінфекцій, зокрема Listeria monocytogenes. Класичні методи 

бактеріологічного аналізу для ізоляції Listeria monocytogenes є достатньо 

трудомісткими та вимагають чимало часу. Перспективним методом для 

прискореної ідентифікації мікроорганізмів є полімеразна ланцюгова реакція в 

різних її модифікаціях, яка дозволяє протягом короткого часу (10-24 год) 

ідентифікувати збудника з досить низькою початковою концентрацією 

бактеріального обсіменіння. 

Водночас згідно з ISO 17025 впровадження в практику діагностичної 

лабораторії будь-якого аналітичного методу повинно супроводжуватися його 

внутрішньолабораторною валідацією. 

Метою роботи було визначення специфічності, чутливості та 

відтворюваності методики ідентифікації Listeria monocytogenes методом 

полімеразної ланцюгової реакції в реальному часі. 

Для досягнення мети було поставлено такі завдання: 

 проаналізувати літературу та нормативні документи щодо 

використання молекулярно-біологічних методів досліджень для діагностики 

лістеріозу; 

 теоретично ознайомитися з основними методами молекулярно-

біологічних досліджень та принципами їх проведення й засвоїти методику 

проведення ПЛР у реальному часі на прикладі ідентифікації Listeria 

monocytogenes; 

 провести оцінку придатності застосовуваної методики й засвоїти 

принципи проведення валідації ПЛР-методик. 

Матеріал і методи дослідження. Біологічні властивості штамів L. 

monocytogenes вивчали відповідно до «ДСТУ ISO 11290-1:2003 Мікробіологія 

харчових продуктів та кормів для тварин. Горизонтальний метод виявлення та 
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підрахування Listeria monocytogenes. Частина 1». Ідентифікацію Listeria 

monocytogenes проводили методом полімеразної ланцюгової реакції в 

реальному часі. Перевірку специфічності методики проводили з використанням 

референтних зразків та польових ізолятів L. monocytogenes сероваріантів 1/2А, 

1/2В, 3А, 4В в S– та L- формах протопластного та сферопластного типів; як 

негативні контролі використовували референтні та польові зразки Listeria: L. 

ivanovii, L. seegligeri, L. welshimeri, L. innocua; Staphylococcus aureus АТСС 

25923, Escherichia coli АТСС 25922, Rhodococcus equi, Bacillus subtilis ATCC 

6633, Yersinia enterocolitica. 

За результатами проведеної валідації ПЛР-методики для ідентифікації 

Listeria monocytogenes методом полімеразної ланцюгової реакції в реальному 

часі було встановлено: чутливість аналізу становить 1х101 КУО/см3; коефіцієнт 

лінійної регресії калібрувальної кривої при постановці серійних розведень 

культури L. monocytogenes становить R2 ≥ 0,99; отримані значення нахилу 

калібрувальних графіків (-3,61) свідчать про задовільну ефективність 

ампліфікації; хибнонегативних і хибнопозитивних результатів не відзначалося, 

що свідчить про можливість ефективного практичного використання 

запропонованої методики ідентифікації Listeria monocytogenes. 
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