نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی

جلد /2شماره /1بهار و تابستان  – 1318صفحات 15-112

بررسی میزان آلودگی گوشت گاو تولیدی در شهرستان زاهدان به اشریشیاکلی با
روش  MPNوتشخیص سویه  O155:H5در نمونههای جدا شده به روش PCR
بهزاد نیکبخت ،1محسن نریمی ،*1سعید

95

ساالری1

 -1گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده دامازشکی ،دانشگاه زابل ،زابل ،ایران.
دریافت مقاله 23 :اسفند  ،1۹۳1بازنگری 2 :اردیالهشت  ،1۹۳1پذیرش نهایی 23 :اردیالهشت 1۹۳1

چکیده
آلییودگی گوشییت گییاو م مییوالً در فراینیید یشییتار اتفییاد میافتیید ،یکییی از بایتریهییای رودهای یییه آلییودگی ناشییی از آن
در بییی انسییان و سیوانییات در همییه ییا پراینییده اسییت ،بییایتری اشریشیییایلی اسییت .یکییی از سییروتیپهای مهیی اییی
بییایتری  Ecoli O151 :H1اسییت یییه عامییل ایدییاد عفونییت و بیمییاری در انسییان میباشیید .هیید از ای ی ملال ییه بررسییی
میییزان آلییودگی گوشییت گییاو تولیییدی در شهرسییتان زاهییدان بییه اشرشیییایلی بییا روش  MPNو تشییلی

سییویه O151:H1

در نمونییههای ییدا شییده بییه روش  PCRاسییت .در طییی ای ی ملال ییه از بهم ی مییاه  1۹۳۱لاایییت تیرمییاه  1۹۳1در طییی
شییش مییاه ت ییداد  ۹۱3نمونییه گوشییت گییاو از بسییتهبندیهای گوشییت رمییز شهرسییتان زاهییدان ،از سییمتهای ملتل ی
الشییه م ی آوری شیید و در آزمایشییگاه بییه روش  ،MPNداسییازی بییایتری اشریشیییایلی مقییاوم بییه سییرارت اندییام شیید.
ت ییداد  1ایزولییه در نهایییت داسییازی شیید .ت یییید نهییایی بییا اسییتفاده از آنییازگر اخت ا ییی rfbبییرای تشییلی :H1
 Ecoli O151بییا اسییتفاده از واییینش  PCRبییود  .تنهییا یییک ایزولییه از ن ییر اییی سییروتیپ ت یییید شیید یییه نشییاندهنده
وشیی یت مناسیی بهداشییتی گوشییتهای تولییید شییده در شهرسییتان زاهییدان میباشیید .در ملال ییه ساشییر بییا بررسییی
مولکییولی ت ییداد  2ایزولییه از بییایتری اشریشیییایلی مقییاوم بییه سییرارت بییه دسییت آم ید یییه در بررس یی ژن  rfbتنهییا یییک
دایییه از ن ییر اشریشیییایلی سییروتیپ  O151:H1ت یی ید شیید .بییا ای ی ملال ییه سرییور ای ی بییایتری در نمونییههای گوشییت
گاو ت یید میشود یه بیانگر ایی میتوانید باشید ییه سریور ایی بیایتری در سیایر فراوردههیای خیام دامیی در ایی اسیتان
نیز باید بررسی و ردیابی شود.

واژگان کلیدی :اشریشیایلی ، MPN ، O151 :H1 ،روش  ، PCRزاهدان

* پست الکترونیک نویسنده مسئول مکاتالهmnajimi@uoz.ac.ir :

بهزاد نیکبخت و همکاران

سییاتیسییمی و مننتیییت اسییت .ای ی پاتوژنهییا عمییدتاً از

مقدمه

98

آلییییودگیهییییای بایتریییییایی در مییییواد نییییذایی از

مییواد نییذایی ماننیید گوشییت و فراوردههییای گوشییتی

مه تری مساهل میورد بییو در سیوزه سیهمت عمیومی

نالتییه ،شیییر و فراوردههییای نیرپاسییتوریزه آن منتقییل

اسییت .بییر خییه افییزایش سییلپ ایمنییی در سییوزه مییواد

میشود .)5
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نیییذایی ،مسیییمومیت ایدیییاد شیییده از میییواد نیییذایی و

گوشیییت الشیییه گیییاو پیییی از یشیییتار عیییاری از

فراوردههای خیام دامیی پیوسیته در سیال افیزایش اسیت

میکروارگانیس اسیت .م میوالًدر طیی اندیام فرآینیدهای

.)۹

یشتاری ،اثیر تمیاو گوشیت بیا پوسیت ،یا و ،دسیت و
و شناسییایی بییایتریهییای ایدادیننییده

لالیییاو ییییارگران ،وسیییایل و تدهییییزات یشیییتار و آب

بیماری بیه من یور ارتقیا سیهمت و ایمنیی نیذا اهمییت

اسییتفاده شییده بییرای شستشییوی الشییهها آلییودگی الشییه

وییتهای دارد .یکییی از بییایتریهییای بیمییاریزای مه ی در

با بایتریها اتفیاد میافتید .بررسیی بیار میکربیی گوشیت

انسیییان اشریشییییایلی اسیییت .نیییدی سیییویه از ایییی

الییل از رسییدن بییه دسییت م ییر یننده امییری شییروری

بییایتری بییه عنییوان پاتوژنهییای بییالقوه در فراوردههییای

اسییت یییه از ای ی بییی بییایتریهییایی یییه در سییهمت و

نیییذایی م رفیییی شیییده اسیییت .یکیییی از سیییویههای

بهداشییت عمییومی مه ی هسییتند در اولویییت م ییباشییند

بیمییاریزای مهیی اشریشیییایلی  *O151:H1اسییت یییه

.)1

تشییلی

بییه عنییوان یکییی از عمییدهتری عوامییل ایدییاد بیمییاری در

اسییتفاده از روشهییای مولکییولی بییر اسییاو واییینش

انسیییان میییورد تو یییه اسیییت .سیییویه اشریشییییایلی

زندیییییرهای پلیمییییراز  ،)PCRمیتوانیییید ییییایگزی

 O151:H1سیییالیانه باعیییو بیییروز میییواردی از میییر

ملمئنییی بییرای روشهییای فنییوتیای در هییت شناسییایی

م ییشییود یییه از طریییص مییواد نییذایی ملتل ی بییه ویییته

میکروارگانسیییی های میییورد ن یییر باشییید .بیییه دلییییل

فراوردههیای خیام دامیی بیه انسیان انتقیال مییابید .ایی

بیمییاریزایی و دوز عفییونی انییدک ،سییازمان بهداشییت

بایتری یادر بیه تولیید سیمی اسیت ییه شیالیه بیه سی

هیییانی ،ت یییییید زیییییادی را بیییر پیییایش مسییییتمر

بییایتری شیییگه اسییت .اشریش ییایلی تولیدیننییده شیییگا

سییویههای  EColiO157:H7دارد یییارگر و همکییاران ،

تویسیییی در دو گیییروه بیییایتریهیییای مولییید یولییییت

 .)1۹11امیا مت سیفانه تیاینون در یشیور میا بیه وییته در

هموراژیک و سندروم اورمیی همولیتییک یرار مییگییرد

مییورد ارزیییابی اییی بییایتری باهیید تشییلی

سییویه

.)5

 O151:H1در فراوردههییای خییام دامییی بییه ویییته گوشییت

بییایتری اشریشیییایلی ییز فلییور طالی ییی در روده

رمییز ،برنامییه نربییالگری خا ییی ا ییرا نشییده اسییت .بییا

تمام سیوانیات خیونگرم اسیت بیهطوری ییه ت یداد ایی

تو ه بیه اهمییت ایی موشیو  ،هید از ملال یه ساشیر

بییایتری در روده انسییان وگوشییتخواران از روده علیی

بررسیییی مییییزان آلیییودگی گوشیییت گیییاو تولییییدی در

خواران بیشیتر اسیت .سریور ایی بیایتری در آب و نیذا

شهرسییتان زاهییدان بییه بییایتری اشرشیییا یلییی بییا روش

آلیودگی میدفوعی و استمیال

سییویه  O151:H1درنمونییههای ییدا

میتواند به عنیوان شیاخ

 MPNو تشییلی

سرور پاتوژنهیای بیمیاریزا باشید .ایی بیایتری عمیدتاً

شده به روش  PCRاست.

مسییئول سییه نییو عفونییت بییالینی در انسییان ،اسییهال و

مواد و روش کار

بیمییییاریهییییای رودهای ،عفونییییت مدییییرای ادراری و
Escherichia coli O157:H7

*

از بهمیی مییاه سییال  1۹۳۱لاایییت تیییر مییاه سییال

بررسی میزان آلودگی گوشت گاو ...

گوشت گیاو از بسیتهبندیهیای گوشیت رمیز شهرسیتان

مییی یشت بریه برا †بیه همیراه لولیه دورهیام و ییک

زاهییدان شییامل  ۱بسییتهبندی) هییر مییاه  13نمونییه اخییذ

لولییه آزمییایش سییاوی مییییی یشییت تریاتییون واتییر

†

گردییید .نمونییهها شییامل سردسییت ،ران ،راسییته ،گییردن و

برداشییته شیید و میییزان  1میلیلیتییر از لولییههای مرالییت

لوهگییاه بییود .مییورد آزمییایش بییرای ییدا سییازی بییایتری

لوریل سولفات برا بیه هیر لولیه تییت شیرایی اسیتریل

اشریشییییایلی یییرار گرفیییت .ت ییییی هوییییت توسیییی

در ینار ش له اشافه شید .ییک لولیه سیاوی بیریه بیرا و

روشهییای بیوشیییمیایی در آزمایشییگاه اندییام گرفییت.

یک لوله تریاتیون واتیر در انکوبیاتور بیا دمیای  11در یه

بییرای ییدا سییازی بییایتری بییه روش بیوشیییمیایی از

سییانتیگراد بییه مییدت  21تییا  11سییاعت گرملانهگییذاری

روش MPNاستفاده شد.

شد و یک لوله بیریه بیرا بیرای ت ییید یلیفیرم مرسلیه
اول در انکوبییاتور بییا دمییای  ۹1در ییه سییانتیگراد بییه

میزان  25گرم گوشیت بیا تیرازو بیا د یت ییک دهی
گییرم وزن شیید و در داخییل پایییت اسییتومایر ریلتییه شیید

مدت  21ساعت گرملانهگذاری شد.

و بیییه آن تییییت شیییرایی اسیییتریل در ینیییار شییی له

ب د از ای زمیان لولیههای بیریه بیرا مرالیت از ن یر

225میلیلیتییر مییییی آب پاتونییه اسییتریل اشییافه شیید.

یییدورت و تشییکیل گییاز در دورهییام در  ۹1در ییه بییا

سییای در داخییل دسییتگاه اسییتومایربه مییدت  ۹3ثانیییه

نتییایج اول بهدسییت آمییده از لولییههای لوریییل سییولفات

همگ ی و یییک دسییت شیید .از میلییول همگیی شییده در

بییرا ملابقییت داده شیید و در ییورت مرالییت بییودن

ینییار ش ی له و زیییر هییود ر تسییازی اندییام شیید سییای

مشییابه نمونییهها و ییود یلیفییرم از مرسلییه استمییالی

برای یشیت بیه یورت  MPNسیه سیری لولیه سیهتایی

ت یید شد .لولیههای تریاتیون واتیر گرملانهگیذاری شیده

یه هر ییدام سیاوی  13میلیلیتیر میییی یشیت لورییل

در دمیییای  11در یییه ب ییید از  21سیییاعت از انکوبیییاتور

سییولفات بییرا * اسییتریل سییاوی لولییه دورهییام اسییت

خییارد شیید و بییه آن نیید لییره م ییر اینییدول†اشییافه

برای یشت آماده شد.

شد .ایداد سلقیه ارنیوانی اینیدول نشیانه سریور بیایتری

در  ۹لولییه اول میییزان  3/1میلیلیتییر از ر ییت یییک

اشرشیایلی مقاوم به سیرارت اسیت .همننیی لولیههیای

ده ی اشییافه شیید .در  ۹لولییه دوم میییزان  3/1میلیلیتییر

بییریه بییرا گرملانهگییذاری شییده در دمییای  11در ییه

از ر ت ییک یدم اشیافه شید و در  ۹لولیه سیوم مییزان

سییانتیگراد نیییز از زمییان  21سییاعت مییورد بررسییی ییرار

 3/1میلیلیتییر از ر ییت یییک هییزارم اشییافه شیید .سییای

میگییرد ولولیههای مرالیت از ن یر تولیید گیاز و ییدورت

لولیییهها بیییه میییدت  21تیییا  11سیییاعت در دمیییای ۹1

ثالت شدند.

در هسییانتیگراد گرملانهگییذاری شییدند و از زمییان 21

بییرای ت یییید نهییایی اشریشیییایلی از مییییی یشییت

سییاعت بییرای رشیید و تولییید گییاز مییورد بررسییی ییرار

ساوی بریه بیرا بیر روی میییی یشیت اهیوزی متییل

گرفتنییید .در نهاییییت ت یییداد لولیییههای مرالیییت از ن یییر

بلو آگیار** یشیت خلیی داده شید .در دمیای  21در یه

یییدورت و تولییید گییاز بییه ترتییی ر ییت بییرای رشیید

سییانتیگراد بییه مییدت  ۹1در ییه گرملانهگییذاری شیید.

استمالی یلیفرم ثالت شید .بیرای ت ییید ایی مرسلیه بیه

و ود هی فلیزی در میییی یشیت  EMBآگیار و یود

*

†

Lauryl sulfate Broth

Brila Broth

†

Trypton Water

†

Keuvax
(Eosin Methylen Blue) EMB

**
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 1۹۳1در یییک دوره زمییانی  ۱ماهییه ،ت ییداد  ۹۱3نمونییه

ت ییداد لولییههای مرالییت دو لولییه سییاوی ده سیسییی

بهزاد نیکبخت و همکاران

اشریشیایلی را ت یید نمود.

111

اسیییتلراد  DNAبیییه روش وشیییاندن اندیییام شییید و

بییرای اسییتلراد  DNAاز بییایتریهییای ت یییید شییده

سییای بییا اسییتفاده از آنازگرهییای  rfbپیشییگام ،ایییران)

اشرشیییایلی در مییییی یشییت نوترینییت آگییار یشییت

بییا روش واییینش پلیمییر از بییایتریهییای اشریشیییایلی

داده میشییود و از یییک پرگنییه تکییی از هییر مییییی بییرای

سییروتیپ  O151:H1شناسییایی و ارزیییابی شیید .ییدول

اسییتلراد  DNAاسییتفاده میشییود .در مرسلییه ب یید،

 1توالی آنازگرهای مورد استفاده را نشان میدهد.
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جدول  -1توالی آغازگرهای ژنrfb
توالی آنازگر’Sequence 5’–3

ژن هد

CGTGATGATGTTGAGTTG
AGATTGGTTGGCATTACTG

نل ییت  DNAاسییتلرا ی بییا دسییتگاه بیوفوتییومتر
اپنییییدور

،آلمییییان) انییییدازهگیری شییییدDNA .

rfb

هییت اندییام واییینش  PCRاز مللییوا آمییاده
DNA 2x master

Taq

پیشییگام ،ایییران) اسییتفاده شیید.

اسیییتلرا ی بیییا نل یییت مییییانگی  133نیییانوگرم بیییر

آنازگرهییای مییورد اسییتفاده در اییی ملال ییه نیییز بییرای

میکرولیتیییر و یییذب نیییوری  2۱3بیییه  213برابیییر ،1/1

ردییییابی ژن  rfbاز شیییریت پیشیییگام تهییییه شییید .در
دول  2آورده شده است.

بهدست آمد.

جدول  -2مواد مورد استفاده در واکنز PCR
نام معرف

غلتت

Taq DNA 2x master

 13برابر

25

آنازگر پیش رو

 133پیکومول

1

آنازگر پی رو

 133پیکو مول

1

آب عاری از ژنوم

-

22

استلرا یDNA

 133نانوگرم بر میکرولیتر

1

سد نهایی

سدیی واییینش  53میکرولیتییر شییامل

حرم به میکرولیتر

53

Taq DNA

گرفییییت .واسرشییییت سییییازی در دمییییای  ۳1در ییییه

 2x masterبییه میییزان  25میکرولیتییر ،آنییازگر پیییش رو

سییانتیگراد بییرای  ۱3ثانیییه ،ات ییال در دمییای  51در ییه

و پییییرو هرییییدام ییییک میکرولیتیییر بیییا نل یییت 13

سییانتیگراد بییه مییدت  ۱3ثانیییه و تکریییر در دمییای 12

پیکومیییول  DNA ،نمونیییه بیییا نللیییت  133نیییانوگرم 1

در ه سانتیگراد بیه میدت  ۱ثانییه یورت گرفیت .ییک

میکرولیتر و  22میکرولیتر آب عاری از ژنوم بود .

مرسلییه واسرشییت سییازی اولیییه در دمییای  ۳1در ییه

وایییینش زندییییرهای پلیمیییراز توسیییی دسیییتگاه

سییانتیگراد بییه مییدت  5د یقییه و یییک مرسلییه تکریییر

MWG AG BIOTECH primus96

نهییایی در دمییای  12در ییه بییرای  13د یقییه نیییز اندییام

ترموسیییایکلر

 )plusدر  ۹5سیییکل و بییا برنامییه سرارتییی زیییر اندییام

شد.

بررسی میزان آلودگی گوشت گاو ...

الکتروفییورز می ییوالت  PCRبهدسییت آمییده روی
ژل آگییارز یییک و نییی در یید بییا رنیی آمیزی اتیییدیوم

مرسله استمیالی در لولیههای لورییل سیولفات بیرا گیاز
ویدورت مرالت نشان دادند.

 DNAمییاریر  133فییت بیییازی سییینایلون ،اییییران)

دورهییام وارد مرسلییه ت یییدی شییدند در ای ی مرسلییه هییر

اسییتفاده شیید .سییای بییا اسییتفاده از دسییتگاه ژل داک

 111مییورد در لولییههای بییریه بییرا ،یییدورت و گییاز

مییدل  )M02 2661 made in EECمییورد مشییاهده و

مرالییت شییدند ولییی تنهییا  1مییورد از ن ییر اشریشیییایلی

عکیبرداری رار گرفت.

مقییاوم بییه سییرارت دارای واییینش اینییدول مرالییت در

نتایج

دمییای  11در ییه بودنیید .یشییت از لولییههای تریاتییون

در اییی ملال ییه از ت ییداد  ۹۱3نمونییه اخییذ شییده از

واتییر و ییرار دادن آن در دمییای  ۹1در ییه سییانتیگییراد

واسدهای بستهبندی ییه بیه یورت مندمید بودنید ب ید

ییهی سییالز فلییزی مربییوا بییه بییایتری اشریش ییایلی را

از اندییام آزمییایش یلیفییرم یانییت ت ییداد  111نمونییه در

نشان دادند شکل .)1

شکل  -1کلنی اشریشیاکلی بر روی محیط EMBآگار

از ت ییداد  111مییورد مرالییت در مرسلییه استمییالی
تنهییا  1مییورد دارای واییینش اینییدول مرالییت در مییییی
یشییت تریاتییون واتییر بودنیید .از اییی بایتریهییا بییرای

تشییلی
وشییاندن

و ییود سییویه  O157 : H7ژنییوم بییه روش
 )13اسییتلراد شیید و بییا اسییتفاده از ژن rfb

وارد واینش  PCRشد.

111
نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی جلد /2شماره /1بهار و تابستان 1318

بروماید یورت گرفیت .بیرای انیدازهگیری سیایز ل یه از

لولییههای یییدورت مرالییت و دارای گییاز در لولییههای

بهزاد نیکبخت و همکاران
شکل -2تصویر باندهای مربوط به جدایه اشریشیاکلی C+، H:157O5کنترل مثبت  S2 ، S1،و S3نمونههای مورد آزمایز است .مارکر  111جفت بازی
است.

112

در اییی بایتریهییا  ،بییا اسییتفاده از روش  PCRبییر

اسیییت ییییه بیییا روشهیییای متیییداول آزمایشیییگاهی

روی  DNAاسیییییتلراد شیییییده از بیییییایتریهیییییای

آن زمیییانبر و مشیییکل اسیییت

اشریشیییایلی ت یییید شییده و الکتروفییورز می

بیوشییییمیایی تشیییلی

نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی جلد /2شماره /1بهار و تابستان 1318

ییول PCR

بنییابرای روش  PCRابییزاری درتمنیید بییرای شناسییایی

بییر روی ژل آگییارز ،بانیید دایییههای مرالییت اشریشیییایلی

د یییص اییی بییایتری از بییی سییویههای اشریشیییایلی

بییا اسییتفاده از ژن  rfbدر میییدوده  123bpییرار گرفییت

است.

و ایی ایزولیهها از ن ییر اشریشییایلی  O157 : H7مییورد

در اییییی ملال ییییه پییییی از اندییییام آزمونهییییای

ت یید ل یی یرار گرفیت .ایی بانید تنهیا در  1داییه از

میکروبشناسییی و نیییز آزمونهییای اولیییه بیوشیییمیایی،

 111بیییایتری دییییده شییید .درسالیییییه در ارزییییابی

از میییان سییویههای اشریشیییایلی ییدا سییازی شییده بییا

فنییوتیای ت ییداد  111دایییه مییورد ت یییید اشریشیییایلی

اسیییتفاده از روش  PCRردییییابی بیییایتری میییورد ن یییر

بیودن یرار گرفیت .نتیایج تکرییر  DNAبیا ژن  rfbتنهیا

اندیییام شییید .درروش  PCRبیییه دلییییل اسیییتفاده از

یییک بییایتری از  1بییایتری اشریشیییایلی  O157 : H7را

آنازگرهییای اخت ا ییی ،توانییایی ازدیییاد و شناسییایی ژن

ت یید نمود شکل.)2

خار شناسایییننده بایتری و ود دارد.

بییایتریهییای اشریشیییایلی باس ییلهای گییرم منفییی،

اشریشییییییایلی سیییییروتیپ  O151:H1بیییییایتری

ایسیییداز منفییی و الیتییوز مرالییت هسییتند یییه در میییی

بیماریزای مریر میرتالی بیا بیماریهیای منتقلیه از نیذا

 ،TSIسییلپ و عمییص مییییی را اسیییدی و زرد م ییینیید و

اسییت ی یه باعییو سییندروم اورمیییک هولیتیییک میشییود.

همییراه بییا تولییید گییاز اسییت .از ن ییر آزمییون سیییترات و

ییدا سییازی اشریشیییایلی  O151:H1از نمونییه مییواد

آزمون VPمنفیی اسیت و وایینش  MRو آزمیون اینیدول

نییذایی نیییاز بییه ننیسییازی و ییدا سییازی بییا میییهییای

آن مرالت اسیت .ایی ارگانیسی ها از ن یر آزمیون لییزی

یشییت اخت ا ییی و تفریقییی دارد امییا اییی میییهییا

دیربویسییییهز*مرالیییت بیییوده و در مدمیییو متییییرک

اخت ا ییییی و افترا ییییی بییییرای سییییویههای خییییار

هسییتند و تسییت هیییدرولیز اوره آنهییا نیییز منفییی اسییت

اشریشیییییایلی نیسییییتند .بییییرای همییییی شناسییییایی

.)۱

سیییروتیپها از نیییذا و میییییی نییییاز بیییه اسیییتفاده از

بحث و نتیرهگیری

روشهییییای سسییییاوتر و د یقتییییر دارد .در ینییییار

ایریییر گزارشهیییای مو یییود دربیییاره سیییتدوی

روشهیییای یشیییت سییینتی و بیوشییییمیایی ،روشهیییای

اشریشیییایلی  O151:H1نشییان میییدهیید یییه گوشییت

مولکولی بیرای شناسیایی اخت ا یی سیویهها بیه یمیک

گاو بیه عنیوان مه تیری می یول دامیی در انتقیال ایی

آمییده اسییت یییه بییرای شناسییایی بایتریهییا بسیییار

بایتری بیمیاریزا بیه انسیان اسیت .ایی ملال یات نشیان

یاربردی میباشند

.)1

م ییدهیید یییه آلییودگی گوشییت گییاو بییه ای ی بییایتری در

 Marshallو همکییییییییاران در سییییییییال  2335در

یشییورهای ملتلیی بسیییار متفییاوت و از ییفر تییا 12

ملال ییهای بییرای بررسییی می ییوالت گوشییت تییازه در
طیی فراینید یشیتار بیا اشرشییایلی

در ییید در نمونیییهها متاییییر اسیییت  .)5از عمیییدهتری

داییه 151 :H1

 Oاندیییام دادنییید ،نمونیییه هیییایی از  23گیییاو گوشیییتی

الشهییای شناسییایی اییی بییایتری در آزمایشییگاه اییی

نمونهبیرداری شیدند و  11۹داییه بایترییایی بیه دسیت
Lysine Decarboxylase

*

بررسی میزان آلودگی گوشت گاو ...

آمیید 1۹ .مییورد از اییی

دایییههییا نشییاندهنییده هییار

ییینی،Enterobacter ،Escherichia ،

Providencia

مییوارد ،بهالییود سساسیییت  PCRدر شناسییایى بییایترى
بیمییاریزا اسییت ،امییا بیشییتری اطهعییات گییزارش شییده

و Serratiaشناسییایی شیید .اشرشیییایلی ییدا شییده بییر

بیییه اخت ا ییییت و سساسییییت آنیییازگر برمیییىگیییردد.

اسییاو ویتگیییهییای رشیید و بیوشیییمیایی شییالیه بییه

بسییییارى از تیقیقیییات بیییر مالنیییاى  PCRییییه روى

دایییه  E. coli O 151 :H1بییود .سساسیییت در ییه

سیرارت بیرای داییههیای داییه 151 :H1

E. coli O

شییاخ

 E. coli O151 :H1بییرای ت یییید اثربلشییی

ردییییابى ژنهیییای وییییروالنی )(Virulenceو ژنهیییای
یدیننییده پروتئی هییای سییلیى یییه عامییل تهییا
اسییت ،بییوده اسییت .مقایسییه بییی

نتییایج یشییت و PCR

ینتییرلهییای فرآینیید در مؤسسییات یشییتار م ییی را

نشییان میییدهیید یییه سساسیییت ،د ییت و اخت ا یییت

مفید دانستند .)۳

روش  PCRبسییییار بیشیییتر از روش یشیییت اسیییت .در

 Beneduceو همکیییییییاران در سیییییییال  233۹در

روش  PCRژنییوم میکروارگانیسیی مییورد ن ییر ردیییابى و

بییییه

استمال ردیابى ارگانیس نییر ف یال ییا میرده نییز و یود

خ و یات یلیی ایی بیایتری ،یدا سیازی و روشهیای

دارد یییه از تفییاوت ییدا سییازی فنییوتیای و ژنییوتیای بییه

شناسییایی آن پرداختنیید .از آن ایییییه اییی بییایتری

شمار میرود.

ملال

ییییهای بییییر روی O151 :H1

coli

E.

یکییی از بایتریهییای بیمییاریزای نییذایی منتقییل شییده از

سیییاسی و همکییاران در سییال  1۹۳5بییا استمیییال

مواد نیذایی اسیت و بیه علیت انتشیار وسیی آن ،عفونیت

آلییودگی گوشییت بییه مییدفو سیییوانی یییه منال ی ا ییلی

با دوز ی همراه بیا عههی شیدید را بیه همیراه دارد .آنهیا

عفونییییت اشریشیییییایلی O151 :H1

در ن ییر گرفتنیید یییه ییدا سییازی بییایتری را بییر مالنییای

گوشییت اسییت ،ملال ییهای باهیید بررسییی میییزان شیییو

عیواملی ماننید دمیا PH ،و AWیرار دهنید ییه ممکی

اشریشییییایلی سیییروتیپ  O151 :H1در نمونیییههای

اسییت رشیید و بقییای  E. coli O151 :H1را در مییواد

گوشییت گییاو یشییتار شییده در یشییتارگاه شهرسییتان

نذایی و در میییی از سیالهیای الیل تییت تی ثیر یرار

یییازرون اندییام دادنیید .ای ی ملال ییه به ییورت تو یییفی-

دهیید .آنهییا روشهییای تشلی ییی بییا مالنییای مولکییولی را

تیلیلییی اندییام پییذیرفت .در اییی ملال ییه ت ییداد 133

مناس ی دانسییتند .تکنیییکهییای  ،PCRامکییان دسییتیابی

الشییه مییورد بررسییی ییرار گرفییت .نمونییهها از بییرش

به ویتگی و سساسییت یدا سیازی ستیی در نمونیههیای

سییییلیی عرییییله گییییردن گرفتییییه شیییید و پییییی از

پینیییده ماننیید نییذا و مییدفو در میییزان ییی را فییراه

نمونییهبرداری سییری اً یشییت و آنییالیز میکروبییی بییر روی

میییینیید .همننییی پیشیینهاد یردنیید یییه ملال ییات

نمونییهها ییورت گرفتییه و یلنیییهییای مشییکوک بییه

بیشییتری باییید در مییورد بررسییی اثییر  awبییر روی بقییا و

اشریشییییایلی O151: H1توسیییی روش  PCRمیییورد

رشد بایتری  E. coli O151 :H1الزم است .)1

ارزیییابی ییرار گرفییت .میییزان آلییودگی نمونییهها بییه

هییت شناسییایی اییی بیمییاری نیییز فایتورهییاى
زییییادى مریییل سریییور بازدارنیییدههای  PCRدر نمونیییه،
شناسییایى سییلولهای زنییده و نیییره زنییده ،اخت ا یییت

در نمونییییههای

اشریشیایلی بیر اسیاو آزمیون یشیت  % 23مرالیت بیود
.)12
از ای ی ت ییداد  1نمونییه  )% 1در آزمییون  PCRبییه

آنیییازگر ،شناسیییایى مسیییتقی ییییا اسیییتفاده از مراسیییل

اشریشیییایلی  O151 :H1تشییلی

نن یىیننییده م ییتواننیید سساسیییت یییک روش شناسییایى

ف یییلی اشریشییییایلی  O151: H1نشیییان داد ییییه

 PCRرا تیییت ت ی ثیر ییرار دهنیید .هیید ا ییلى در تمییام

بیشتری شییو آلیودگی نمونیههای اخیذ شیده در ف یل

داده شیید .شیییو

نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی جلد /2شماره /1بهار و تابستان 1318

در  55و  ۱5در یییه سیییانتیگیییراد ت ییییی شییید .آنهیییا

سییودوموناو آهروژینییوزا اندامگرفتییه اسییت بییر اسییاو

113

بهزاد نیکبخت و همکاران

114

تابستان است .نتیایج ایی ملال یه نشیان داد ییه گوشیت

آنتییژنهیای  O157: H7اندیام گردیید .در ایی ملال یه

گییاو میییتوانیید بییهعنوان یییک ملییزن بییالقوه بییرای

از ت ییییداد  1نمونییییه ،بییییایتری اشریشیییییایلی نیییییر

اشریشیییایلی O151 :H1ملییرح باشیید و گوشییت گییاو

تلمیریننییده سییوربیتول داسییازی گردیدیییه در تسییت

ممکیی اسییت بییهعنوان یییک سامییل در انتقییال اییی

 PCRفقییی یییک نمونییه بییه عنییوان سییروتیپ O151:H1

بییایتری ب یه انسییان عمییل ینیید .یییه نتیدییه ییدا سییازی

مییورد ت یییید ییرار گرفییت .آنهییا نتیدییه گرفتنیید روش

بایتری مشابه ای تیقیص است.

 PCRممکییی اسیییت بیییه عنیییوان یییایگزینی بیییرای

نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی جلد /2شماره /1بهار و تابستان 1318

 Ashganو همکییییاران در سییییال  2315بییییهمن ور

تسییتهییای ایمونولوژیییک یییه سرییور آنتیییژنهییای

ت یییییی شیییییو و شناسییییایی مولکییییولی بییییایتری

پیکییری و تییاژیی را مشییل

مییییننیید مییورد اسییتفاده

اشریشیییایلی سییروتیپ  O157: H7از گوشییت خییام و

رار بگیرد.

می یییوالت گوشیییتی مییی آوری شیییده از عربسیییتان

در مدمییو بییا مقایسییه ملال ییه ساشییر بییا سییایر

سییی ودی ملال یییهای اندیییام دادنییید .طیییی دوره از 25

ملال یات اندییام شییده در داخیل وخییارد میتییوان نتیدییه

ژانویییییه  231۹تییییا  25مییییارو  ۹13 ،2311نمونییییه

گرفییت یییه سرییور بییایتری اشریشیییایلی سییروتیپ 1

گوشیییت از یشیییتارگاهها و بازارهیییای وا ییی در رییییات،

 O151:Hتقریال یاً در بسیییاری از فراوردههییای خییام دامییی

عربسییتان سیی ودی شییامل  233نمونییه گوشییت خییام و

از ملیییه گوشیییت گیییاو ،گوسیییفند و سیییایر سیوانیییات

 113نمونه می یوالت گوشیتی می آوری شید .تدزییه

تولیدیننییده گوشییت رمییز و همننییی در گوشییت طیییور

بیییایتریولوژیکی نمونیییههای گوشیییتی و سیییروتیپهای

و ماهی یدا سیازی شیده اسیت ییه در ید شییو ایی

 E.coliییدا شییده ،داسییازی دایییههییای 2/۳1 11

بایتری در فراوردههای خیام و پلتیه هی متفیاوت اسیت

 )%سیییویه  H:157O 1را نشییییان داد .ییییدا سییییازی1

بییهطوری یییه در نمونییههای خییام بیشییتر بییوده اسییت.

 H:157Oدر گوشییت گییاو ،گوشییت مییرغ و گوشییت خییام

همننییی ثابییت شییده اس یت یییه اسییتفاده از روشهییای

بییه ترتییی 2/5 ،2و  % 2/5بییود ،امییا در بو لمییون خییام

مولکییییولی میتوانیییید بسیییییار یارآمیییید در ردیییییابی و
سییتدوی بییایتری اشریشیییایلی  O151: H1ستییی بییه

دا سازی نشد .)11
مشییییییدی و همکیییییاران در سیییییال  1۹11در
ملال ییییهای ییییدا سییییازی و تشییییلی

میزان ی در نمونههای ملتل باشد.

بییییایتری

در ملال ییه ساشییر بییا بررسییی مولکییولی ت ییداد 2

اشریشیییایلی سییروتیپ  O151: H1از نمونییههییای

ایزولیییه از بیییایتری اشریشییییایلی مقیییاوم بیییه سیییرارت

یییر گوشیییت یییر ییییرده ،مییی آوری شیییده از

بهدست آمید ییه در بررسیی ژن  rfbتنهیا ییک داییه از

فروشییگاههییای عرشییه گوشییت در شهرسییتان مشییهد ،بییه

ن ییر اشریشیییایلی سییروتیپ  O151: H1ت یی ید شیید .بییا

دو روش یشییت مرسییوم و  PCRاندییام دادنیید .در اییی

ایی ملال ییه سرییور ایی بییایتری در نمونییههای گوشییت

ملال ییه ت ییداد  133نمونییه گوشییت ییر یییرده بییه

گییاو ت یییید میشییود یییه بیییانگر ایی میتوانیید باشیید یییه

ییورت ت ییادفی در ف ییل تابسییتان از فروشییگاههییای

سرور ای بیایتری در سیایر فراوردههیای خیام دامیی در

عرشییه گوشییت در سییلپ شهرسییتان م ی آوری یردنیید
و ب ییید از یشیییت در میییهیییای ننییننیییده ،ابتیییدا

ای استان نیز باید بررسی و ردیابی شود.
بییا اسییتفاده از اییی ملال ییه مشییل

شیید یییه

آزمیییایشهیییای بیوشییییمیایی هیییت ت ییییید بیییایتری

اسییتفاده از روش  PCRمیییتوانیید بییهعنوان یییک روش

اشریشیییایلی ییورت گرفییت ،سییای تسییت  PCRبییا

اخت ا یییی بیییرای شناسیییایی بیییایتری اشریشییییایلی

اسییتفاده از پرایمرهییای اخت ا ییی ژنهییای یییدیننییده

 O151:H1م رفییی شییود ،زیییرا اسییتفاده از روشهییایی

... بررسی میزان آلودگی گوشت گاو

پییایش اییی بییایتری در مراسییل ملتلیی یشییتار دام در

 و یشییتهای تفریقییی شناسییایی بییایتریMPN ماننیید

خییی تولییید اندییام پییذیرد تییا نقلییه بیرانییی سرییور ایی

تنهییا بییه داسییازی بییایتری اشریشیییایلی مقییاوم بییه

گییردد و ا ییدامات
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بییایتری در خییی یشییتار مشییل

سییروتیپهای

سییرارت منتهییی میییشییود و تشییلی

پیشییگیرانه بییرای لییوگیری از انتقییال ای ی بییایتری بییه

 سیری تر نتیدیه را سا یل مییینیدPCR خار بیا روش

.سایر می والت ورت پذیرد

و ای ی نتییایج نشییاندهنده ییفیییت نسییالتاً مللییوب ای ی

تشکر و قدردانی

.نو بستهبندی در شهر زاهدان را نشان میدهد

میتییرم

پیشنهادها

بییا تشییکر و ییدردانی از مییدیر یییل و م ییاونی

و پرسیییینل خییییدوم آزمایشییییگاه مریییییزی اداره یییییل

اییی ملال ییه ا ییدامی اولیییه بییرای بررسییی سرییور

دامازشییکی اسییتان سیسییتان و بلو سییتان یییه مو الییات

 در گوشیییتهایO151: H1بیییایتری اشریشییییا یلیییی

اندام ایی تیقییص را فیراه نمیوده و یمیال همکیاری را

. و مولکییییولی اسییییتMPN تولیییییدی بییییه دو روش

.مالذول داشتند

خیییار ایییی بیییایتری در

ازآندیییاییییییه تشیییلی

آزمایشییگاهها اندییام نمیییشییود پیشیینهاد میییشییود یییه
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Summary
Beef contamination usually occurs in the killing process. One of the intestinal bacterial pathogen that causes
disease in human and animals everywhere is bacterial pathogen E. coli. One of the important serotypes of this
bacterium is E. coli O157: H7. The aim of this study was to determine the rate of contamination of beef produced
in Zahedan to E. coli by MPN Method and also O157:H7 strains isolated by PCR. During this study, conducted
within six months from July 1396 to July 1397, 360 beef samples from cattle meat packages of Zahedan City,
from different parts of the carcasses isolates of the heat-resistant E. coli in the laboratory was carried out using
the MPN method. Seventy isolates were finally detected. The final test was performed using a specific primer as
rfb to detect E. coli O157:H7 using a PCR reaction. Only one isolate was confirmed based on this serotype, which
indicates the proper health status of the meat produced in Zahedan. In the present study, a molecular study of 2
isolates of heat-resistant Escherichia coli bacteria was done. In the study of rfb gene, only one isolate in terms of
Escherichia coli serotype 7H: 157O was confirmed. With this study, the presence of this bacterium in beef samples
is confirmed, which can indicate that the presence of this bacterium in other raw animal products in this province
should also be investigated and tracked.
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