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چکیده
سابقه و هدف :سالمونال و  E.coliاز مهم ترین پاتوژنهای مواد ﻏذایی به ویﮋه گوشت مرغ هستند  .تشخیﺺ سریﻊ ،اختصاصی و
همﺰمان این پاتوژنها با شناسایی ژنهای اختصاصی از اهمیت باﻻیی برخوردار است .هدف این مﻄالﻌه تشخیﺺ همﺰمان سالمونال و
 E.coliدر گوشت مرغ بر مبنای تکثیر دو ژن  inv Aو  lamBبا روش  Multiplex PCRبود.
روش کار :تﻌداد  100نمونه گوشت مرغ جمﻊآوری شد .نمونه ها با نرمال سالین شسته شدند و بر روی محیط های بیوشیمیایی کشت
داده شدند .جدایههای سالمونال و  E.coliخالﺺ سازی شدند و استخراج  DNAانجام گرفت .سپس تکثیر همﺰمان ژن های invA
و lamBبا واکنش  Multiplex PCRانجام شد.
یافته ها :از  100نمونه گوشت مرغ 9 ،نمونه و  26نمونه به ترتیب باکتری سالمونال و  ، E.coliبا تست های بیوشیمیایی جداسازی
شدند .نتایج واکنش  Multiplex PCRفراوانی ژن  invAرا در  %9و ژن  lamBرا در  ، %26همچنین فراوانی هم زمان هر دو ژن را
در  ، %1نمونه ها نشان داد.
نتیجه گیری :در این مﻄالﻌه نتایج واکنش  Multiplex PCRکه بر اساس ژنهای بیماریﺰای اختصاصی سالمونال و  E.coliانجام
شد نتایج حاصل از روش تست های بیوشیمیایی را تایید کرد .بنابراین مقایسه نتایج نشان داد واکنش  Multiplex PCRجهت
شناسایی سریﻊ و همﺰمان پاتوژنهای مواد ﻏذ ایی از حساسیت باﻻیی برخوردار است و می تواند به عنوان روشی قابل اعتماد در کنترل
آلودگیهای مواد ﻏذایی مﻄرح باشد.
واژگان کلیدی :گوشت مرغ ،سالمونال ،E.coli ،ژن اختصاصیMultiplex PCR ،
مقدمه

یکی از مشکالت مهم در جوامﻊ بشری ،آلودگی موادﻏذایی
است( .)1لﺰوم سالم بودن ﻏذاهایی با منشأ دامی از نظر
میکروبیولوژی موضوعی است که اخیرا تبلیغات زیادی در مورد
آن صورت گرفته است( .)2آلودگی مواد ﻏذایی را می توان به
دو گروه بﺰرگ تقسیم کرد :آلودگی اولیه که از همان ابتدا با
مواد ﻏذایی همراه است و آلودگی ثانویه که ماده ﻏذایی در
اصل فاقد آلودگی است اما به تدریج در اثر ورود میکروب ها،
تخم یا ﻻرو ،انگل ها  ،مواد شیمیایی و در حین تولید ،حمل و
نقل و تهیه ﻏذا آلوده می شود( .)3یکی از علل آلودگی
موادﻏذایی وجود باکتری و یا سم حاصل از آنها در مواد اولیه

تولیدات ﻏذایی و یا تولیدات ﻏذایی است که باعث آلودگی و
ﻏیر قابل مصرف شدن ﻏذا می گردد( .)1بسیاری از
میکروبها که در گذشته به عنوان عامل مسمومیت ﻏذایی
محسوب نمیشدند اخیراً به عنوان میکروبهای بیماریزا
مﻄرح شدهاند( .)3از مهمترین عوامل تولیدکننده مسمومیت
های ﻏذایی می توان به استافیلوکوک ها ،کلستریدیوم
بوتولینوم و خانواده انتروباکتریاسه که شامل چندین جنس
(اشریشیا ،سالمونال ،شیگال ،انتروباکتر ،کلبسیال ،سراشیا،
پروتئوس) است اشاره نمود(.)4

فصلنامه بیماری های عفونی و گرمسیری  ،سال بیست و سوم  ،شماره 83
شناسایی سالمونال و  E.coliبا 76________________________________________________________________________________________________________ Multiplex PCR

دو باکتری سالمونال و  E.coliاز عوامل ایجاد کننده
مسمومیت گوارشی در بین اعضای خانواده انتروباکتریاسه
هستند( .)5سالمونال در انسان عامل بیماری هایی همچون
گاستروانتریت  ،تب روده ای تیفوئید ،پارا تیفوئید و باکتریمی
است .بیماری زایی گونه های سالمونال با توانایی وارد شدن و
زنده ماندن در سلولهای میﺰبان ارتباط دارد .سالمونلوز یکی از
بیماری های مشترک انسان و حیوان (زئونوز ) است که شایﻊ
ترین مسمومیت های ﻏذایی در جهان را ایجاد می کند و طیور
به ویﮋه مرغ از گسترده ترین مخازن سالمونال به شمار می
رود( E.coli .)4بیماری زای روده ای عامل مهم اسهال در
کشورهای در حال توسﻌه و مکان هایی با فقر بهداشتی می
باشد که بیماری های مهمی در انسان و دام ایجاد می نماید از
آن جمله می توان به سویه های (Avianpathogenic
) APEC E.coliعامل بیماری زایی طیور E.coli)،
 EPEC (Enteropathogenicعامل مسمومیت ﻏذایی در
کودکان و ) UPEC (Uropathogenic E.coliعامل
عفونت دستگاه ادراری در انسان اشاره نمود(.)6
امروزه از روش های مولکولی به عنوان جایگﺰین مناسب به
جای روش های مبتنی بر کشت و تست های بیوشیمیایی،
جهت شناسایی باکتری ها در مواد ﻏذایی آلوده می توان
استفاده کرد .بررسی حضور ژن  invAدر باکتری سالمونال و
ژن  lamBدر باکتری  E.coliروشی مناسب جهت تشخیﺺ
سریﻊ این باکتری ها در نمونه های ﻏذایی آلوده است .ژن
 inv Aدر سالمونال ،کد کننده یک پروتئین درون ﻏشایی
است که مسئول تهاجم و چسبندگی به سلول های اپیتلیال
میﺰبان می باشد و سبب می گردد باکتری به قسمت های
عمقی تر روده نفوذ کند( 6و  .)7حضور این ژن برای جنس
سالمونال اختصاصی است و شامل توالی منحصر به فردی
مخصوص جنس سالمونال است و تکثیر این ژن با  PCRبه
عنوان یک استاندار جهانی به منظور تشخیﺺ جنس سالمونال
شناخته شده است( 8و  .)9ژن  lam Bدر باکتری E.coli
پروتئین اینتگرال ﻏشای خارجی به نام پروتئین  lam Bرا کد
می کند .این پروتئین از زیر واحد های مشابه که به طور
انتخابی به مالتوز و مالتودکسترین ها نفوذ پذیر می باشند،
تشکیل شده است .همچنین پروتئین  lam Bگیرنده برخی از
فاژها مانند  K10و TP1می باشد .این ژن خاص باکتری
 E.coliبوده و برای شناسایی مولکولی این باکتری به طور
اختصاصی استفاده می شود(.)10

با توجه به اهمیت شیوع بیماری های منتقل از مواد ﻏذایی با
منشأ دامی و لﺰوم تشخیﺺ آلودگی آنها به باکتری ها ،هدف از
این مﻄالﻌه شناسایی همﺰمان سالمونال و  E.coliاز طریق
حضور ژن های  invAو  lamBبا روش ، Multiplex PCR
در نمونه های گوشت مرغ بود که روشی سریﻊ و اقتصادی
برای تشخیﺺ آلودگی این منبﻊ ﻏذایی می باشد.
روش کار
این مﻄالﻌه با مراجﻌه به فروشگاه ها و مراکﺰ تهیه مرغ برای
مصارف خانگی صورت گرفت و تﻌداد  100نمونه به طور
تصادفی در ساعات اولیه روز انتخاب شد و نمونه ها در کنار یخ
به آزمایشگاه منتقل شدند .نمونه ها در آزمایشگاه
میکروبیولوژی به پلیت ها انتقال داده شدند و نرمال سالین
 0%/08روی آنها ریخته شد ،بﻌد از گذشته  30دقیقه با
استفاده از سمپلر مقداری از نرمال سالینی که نمونه در آن
ﻏوطه ور بود در محیط کشت مک کانکی و سلنیت  Fبه
صورت چمنی کشت داده و به مدت  24ساعت در انکوباتور
 37درجه سانتیگراد نگهداری شدند .همچنین بﻌد از گذشته
 24ساعت ،برای شناسایی اختصاصی باکتری سالمونال ،نمونه
هایی که کشت سلنیت  Fدر آنها مثبت بود (ایجاد کدورت
شده بود) را بر روی محیط کشت انتخابی  SSیا
سالمونال_شیگال آگار ابتدا به صورت چمنی ،و بﻌد از گذشته
 24ساعت در  37درجه سانتی گراد به صورت  4مرحله ای
کشت داده شدند .سپس از محیط های افتراقی و تست های
بیوشیمیایی برای تﻌیین سویه های جدا شده ،استفاده شد
(محیط های کشت تهیه شده از شرکت مرک المان بودند)
از محیط های کشت زیر برای انجام تست های بیوشیمیایی و
شناسایی سویه ها استفاده شد (محیط های کشت تهیه شده
از شرکت مرک المان بودند)  :.مک کانکی آگار ،سلنیت ، F
سالمونال_شیگال آگار ،تریپل شوگر ایرون آگار ،متیل رد-وگس
پرسکوئر ، SIM ،سیمون سیترات  ،اوره آز و تست های
کاتاﻻز و اکسیداز به این ترتیب که نمونه ها بر روی این
محیط ها ،کشت داده شدند و به مدت  24ساعت در انکوباتور
 37درجه سانتیگراد نگهداری شدند .سپس نتایج بررسی شد.
استخراج ژنوم به روش  Boilingیا جوشاندن و ایجاد شوک
حرارتی صورت گرفت .به این ترتیب که از تک کلنی های
حاصل از کشت  4مرحله ای بر روی محیط کشت
سالمونال_شیگال آگار و محیط کشت مک کانکی به ترتیب
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برای باکتری سالمونال و باکتری  ،E.coliدر محیط ﻻکتوز
براث کشت داده شد .سپس محیط کشت را به مدت 24
ساعت در  37درجه سانتی گراد انکوبه کرده و بﻌد از مخلوط
کردن و همﺰدن( به دلیل یکنواخت شدن محیط کشت) مقدار
 4میلی لیتر از محیط کشت را در لوله ریخته و به مدت 5
دقیقه در دور  g 15000سانتریفوژ گردید .برای دست یابی به
میﺰان بیشتر  ،DNAاین مرحله  2یا  3بار تکرار شد .بﻌد از
مرحله سوم روی رسوب کف لوله ،مقداری آب مقﻄر ریخته و
ورتکس انجام شد تا رسوب حل شود .لوله را درون بن ماری
 100درجه سانتیگراد به مدت  10دقیقه قرار داده بال فاصله
لوله ها را در ظرف یخ به مدت  3دقیقه گذاشته تا به وسیله ی
شوک حرارتی دیواره باکتری متالشی شود .لوله به مدت 3
دقیقه با دور  g10000سانتریفوژ شد ،پروتئین ها ،دیواره
سلولی و مواد اضافی در کف لوله رسوب کردند و  DNAبدون
پوشش در مایه رویی لوله باقی ماند.
با استفاده از دستگاه نانودراپ محلول  DNAرا در طول موج
 260نانومتر (طول موج جذب اسید نوکلئیک) و  280نانومتر

(طول موج جذب پروتئین) اندازه گیری و در نهایت نسبت
جذب نوری محلول های  DNAدر طول موج  260نانومتر به
 280نانومتر ( )260/280که شاخﺺ خلوص  DNAمی
باشد ،بدست آمد .همچنین برای بررسی کیفیت DNA
استخراج شده ،نمونه ژنوم های استخراج شده بر روی ژل آگارز
 1%الکتروفورز شدند.
به منظور ارزیابی حضور ژن  inv Aو  lam Bدر باکتری
های سالمونال و ، E.coliتکثیر ژن ها با استفاده از توالی
جفت پرایمرهایی که تهیه شده توسط شرکت پیشگام بودند و
در جدول  1آورده شده است ،انجام گردید ( .)11حجم نهایی
واکنش  25µlبوده که طبق جدول  2تهیه شد و برنامه
دستگاه  PCRبرای انجام واکنش در جدول شماره  3آورده
شده است.
برای مشاهده باندهای حاصل از تکثیر ژن های مورد مﻄالﻌه
محصوﻻت واکنش  Multiplex PCRبر روی ژل اگاروز %2
برده و الکتروفورز شدند .سپس تصویر باندها بوسیله ژل داک
مشاهده شد.

جدول  -1توالی پرایمرهای تکثیر ژن های )11( invA ،lamB
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جدول  -2مواد و حجم مورد نیاز برای واکنش PCR
غلظت

حجم

مواد

10x

 5میکرو لیتر

کلرید منیزیم

 50میلی مول

 3میلی لیتر

dNTPs

 0/5میکرومول

 1میلی لیتر

آنزیم Taq

 0/2میکرومول

 0/5میلی لیتر

هر یک از پرایمرهای چپ و راست (  4مورد)

 10پیکو مول

 1میلی لیتر

 DNAالگو ( 2مورد)

 0/4میکرومول

 1میلی لیتر

آب

-

 9/5میکرولیتر

حجم نهایی

-

 25میکرولیتر

بافر PCR

جدول  -3برنامه دستگاه برای واکنش  Multiplex PCRبرای ژن هایlamB، invA
زمان

دما

 2دقیقه

95c

واسرشتی اولیه

 30ثانیه

95c

چرخه واسرشت

 30ثانیه

60c

اتصال پرایمر

 2دقیقه

72c

گسترش

 7دقیقه

72c

گسترش نهایی

چرخه به تﻌداد  30سیکل تکرار شد.

مراحل
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رشد سالمونال بر روی محیط سلنیت  Fباعث ایجاد کدورت
شد .رشد سالمونال بر روی محیط سالمونال -شیگال آگار باعث
ایجاد کلنی های زرد متمایل به شفاف که دارای مراکﺰ سیاه
بود شد.
رشد باکتری  E.coliروی محیط مک کانکی آگار با تولید
اسید ،این محیط کشت را به رنگ قرمﺰ و صورتی تبدیل نمود.
نتایج واکنش های بیوشیمیایی برای تشخیﺺ باکتری های
سالمونال و  E.coliدر جدول  4اورده شده است.

یافته ها
در این مﻄالﻌه از  100نمونه گوشت مرغ تازه مورد بررسی
براساس واکنش های بیوشیمیایی  35نمونه آلوده به باکتری
های سالمونال و  E.coliبودند .از این تﻌداد  9نمونه باکتری
سالمونال و  26نمونه باکتری  E.coliشناسایی شد .فقط در
یک نمونه همﺰمان دو باکتری شناسایی شد.

آزمایش

باکتری E.coli

باکتری سالمونال

TSI

A/A

Alk/A H2S

سیترات

-

+

MR

+

+

VP

-

-

اوره

-

-

کاتاالز

+

-

اکسیداز

-

-

( SIMاندول)

+

-

( SIMتولید )H2S

-

+

( SIMحرکت)

+

-

جدول  -4نتایج تست های افتراقی برای تشخیص باکتری های سالمونال وE.coli

در دستگاه نانو دراپ میﺰان جذب نور تمامی  DNAهای
استخراج شده بین  1/8-2بود و باند حاصل از نمونه های
استخراج شده با بردن روی ژل اگاروز  %1مشاهده شد.
پس از انجام واکنش  PCRبرای ژنوم نمونه هایی که آلوده به
باکتری های سالمونال و  E.coliبودند ،محصول  PCRبر روی
ژل اگاروز  %2الکتروفورز شد و باندهای مربوط به ژن invAبا
طول  598 bpمربوط به باکتری سالمونال در  9نمونه و ژن

 lamBبا طول  309 bpمربوط به باکتری  E.coliدر 26
نمونه مشاهده شد .همچنین در یک نمونه حضور هر دو ژن
گﺰارش شد .نتایج تکثیر همﺰمان ژن های  invAو lamB
در باکتری های سالمونال و  ، E.coliبا واکنش PCR
 Multipelxدر شکل  1آورده شده است.
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در باکتری سالمونال و ژن  lam Bبا طول  309 bpدر باکتری .)E.coli

بحث
بیماری های با منشاء ﻏذایی بـه عنوان عوامل اصلی
گاستروانتریت در انسان شناخته شده است و چهره
اپیدمیولوژیک این بیماری ها به سرعت در حال تغییر بوده و
عوامل بیماری زا و ارتباط آن با بیماری های منتقل از طریق
ﻏذا در حال گسترش می باشد .در بین پروتئین های حیوانی،
گوشت طیور در بین مصرف کنندگان از جایگاه خاصی
برخوردار است ( .)12یکی از چالش های عمده بهداشتی
محصوﻻت طیور ،آلودگی گوشت و فرآورده های آن با انواع
میکروارگانیسم های بیماری زا و ایجاد کننده مسمومیت است.
اگر شرایط کشتار ،فرآوری ،حمل و نگهداری گوشت مناسب
نباشد باکتری های مولد فساد و بیماری زا به سرعت رشد
کرده و باعث افت کیفیت گوشت می شوند و سالمت و
بهداشت عمومی نیﺰ در مﻌرض خﻄر قرار می گیرد .بنابراین ره
یافت هایی که بتواند بار میکروبی گوشت و فرآورده های
جانبی آن را در فرآیند کشتار ،بسته بندی و عرضه کاهش
دهد می تواند باعث افﺰایش کیفیت بهداشتی گوشت و در
نتیجه باعث افﺰایش مدت نگهداری گوشت گردد .ســالمونال و
 E.coliاز جملــــه خﻄرناک ترین پاتوژن های باکتری یایی
منتقل شونده از طریق ﻏذا هستند که ساﻻنه موجب بیماری و
حتی مرگ می شوند ،عالوه بــر ایــن ضــررهای اقتصــادی

زیــادی بــه صــنایﻊ ﻏــذایی وارد مــی کننــد .روش های
مرسوم که جهت شناسایی پاتوژن های ﻏذایی استفاده می
شوند زمـان بـر بـوده و عمومـاً از حساسیت پایینی برخوردار
است .بنابراین به کـارگیری روشـی سریﻊ و قابل اطمینان
جهت شناسایی پاتوژن هـای مـواد ﻏـذایی ضروری به نظر می
رسد (.)13
بنابراین در این پﮋوهش به طور همﺰمـان از دو ژن invA
و lamBجهت شناسایی سالمونال و  E.coliدر نمونه های
گوشت مرغ تازه با روش  Multiplex PCRاستفاده شد .در
یک  ، Multiplex PCRبیش از یک توالی هدف با استفاده
از چندین جفت پرایمـر در یک واکنش می تواند تکثیر پیدا
کند .انتخاب جفـت پرایمرهـا در واکنش Multiplex PCR
برای تشخیﺺ هم زمان پاتوژن های منتقله از مواد ﻏذایی با
حساسیت باﻻ و هم چنـین جلـوگیری از واکـنش متقـاطﻊ ،از
اهمیـت ویـﮋه ای برخـوردار اسـت .جفـت پرایمرهای طراحی
شده در این مﻄالﻌه شامل پرایمر  invAبـرای ردیابی تـوالی
 309 bpاز ژن  invAسـالمونال بـود .ژن  invAیکی از ژن
های کروموزومی ویروﻻنس سالمونال و کدکننـده پروتئینی در
ﻏشا داخلـی بـاکتری اسـت کـه مسـئول تهـاجم بـه سلولهای
اپی تلیال میﺰبان است .این ژن دارای توالی های منحصر به
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فردی در ایـن جـنس بـوده و بـه عنـوان یـک هـدف
مناســب بــرای  PCRبــا پتانســیل تشــخیﺺ بــاﻻ
اثبــات شــده اســت ( .)14همچنین اســتفاده از ایــن ژن
بــرای شناسایی سالمونال در نمونه های ﻏذایی در ایــن
جــنس اختصاصی بوده و از حساسیت باﻻیی برخوردار مـی
باشـد .دومـین جفت پرایمر طراحی شده در ایـن مﻄالﻌـه،
پرایمر  lamBبرای ردیابی توالی  538 bpاز ژن  lambدر
باکتری  E.coliبود .ژن  lamBیکی از مهم ترین ژن هـای
ویـروﻻنس ایـن باکتری اسـت .از آنجــایی کــه ایــن ژن در
تمــامی مراحــل رشــد باکتری ،از اوایل فـاز لگـاریتمی تـا
انتهـای فـاز سـکون نسـخه برداری می شود ،به عنوان یک
مارکر مناسـب بـرای شناسـایی این باکتری به حساب می آید.
به منظور مقایسه حساسـیت واکـنش  PCRچندگانه و روش
های سنتی ،برای شناسایی دو پاتوژن در نمونه های گوشت
مرغ تازه ،روش های بیو شیمیایی نیﺰ انجام گرفت .این مﻄالﻌه
نشان داد که از  100نمونه گوشت مرغ تﻌداد  9نمونه باکتری
سالمونال و  26نمونه باکتری  ،E.coliبا واکنش های
بیوشیمیایی رایج جداسازی شد .همچنین انجام روش مولکولی
با واکنش  ،Multiplex PCRفراوانی ژن های  invAو
 lamBرا به ترتیب در  % 9و  %26و فراوانی هم زمان هر دو
ژن را در  ، %1نمونه ها نشان داد.
در مﻄالﻌه ای که در مشهد انجام شده بود میﺰان آلودگی ﻻشه
های طیور گوشتی به باکتری سالمونال مورد ارزیابی قرار گرفته
بود .در ان مﻄالﻌه از  12گله گوشتی تﻌداد  60نمونه سواب از
ناحیه گردن طیور در یکی از کشتارگاه های صنﻌتی اطراف
مشهد اخذ گردید .در این بررسی ،باکتری سالمونال از
 11%/66نمونه ها جداسازی گردید ( .)15در مﻄالﻌه دیگری
در آذربایجان شرقی ،از مجموع  520نمونه گوشتی که شامل
 400نمونه گوشت مرغ بود ،میﺰان شیوع سالمونال % 7/25
تﻌیین گردید ( .)16در کشورهای مختلف میﺰان آلودگی
گوشت مرغ به سالمونال به ترتیب برابر با  5تا  % 25است و
این میﺰان شیوع در کشورهای در حال توسﻌه حتی بیشتر
است .مﻄالﻌات مختلف که در ده سال گذشته انجام شده اند
شیوع آلودگی به سالمونال در مﺰارع پرورش جوجه گوشتی در
ایران از  22/5تا  64/2درصد گﺰارش شده است ( )17و شیوع
آلودگی به سالمونال در گوشت مرغ کشتارگاه های کشور در
مﻄالﻌات انجام شده  11/6درصد تا  47درصد بوده است
( .)18نتایج مﻄالﻌه ای در شهرکرد در سال  1393که با
کشت میکروبی ،آزمون های بیوشیمیایی و تأیید تشخیﺺ به

روش واکنش زنجیره ای پلیمراز همراه بود نشان داد که از
 360نمونه گوشت های مختلف  54نمونه (  ) % 15آلوده به
سالمونال بودند و از این تﻌداد  89نمونه (  ) % 31/46گوشت
مرغ بوده اند ( .)19در مﻄالﻌه ای که در سال  1396توسط
دکتر محمد مهدی سلﻄان دﻻل در استان تهران انجام شد
 630نمونه گوشت مرغ بسته بندی شده و ﻏیر بسته بندی
قصابی ها و مرغ فروشی های جنوب استان تهران جمﻊ آوری
شد و نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که  % 49/2نمونه
گوشت مرغ و  % 8/9نمونه گوشت قرمﺰ آلوده به باکتری
سالمونال بودند ( .)20محققان دیگر نظیر بلی و همکاران ،در
سال  2001سالمونال را به عنوان یک میکروارگانیسم شاخﺺ
در طیور زنده شناسایی نموده ،و این باکتری را در صورت
پخت نامناسب و یا از طریق آلودگی متقاطﻊ ،از اﻏذیه آماده
مصرف جدا نموده اند ( .)21سو و همکاران در سال 2010
ضمن آنکه پتانسیل سﻄوح آلوده به گونه های مختلف
سالمونال را در انتقال آلودگی متقاطﻊ ،قابل توجه تفسیر نموده
اند ،رشد سالمونال را در درجه حرارت یخچالی امکان پذیر
دانسته اند .در مﻄالﻌه آنان گونه های سالمونال در  9مورد (36
 )%از نمونه های مرغ منجمد شده و  13مورد ( 52درصد) از
نمونه های فیله منجمد جدا گردید ( .)22همچنین در مﻄالﻌه
مولکولی منگیستو در سال  2011از  121نمونه بافت مرغ 7
مورد سالمونال جدا شد ( .)23سوریا و همکاران در سال
 2012با مقایسه روش تشخیﺺ کشت و  PCRبه منظور
شناسایی سالمونال نشان دادند که دقت روش  PCRدقیق تر
از روش های کشت می باشد ( .)24در سـال  2014در
برزیـل روولند و همکـاران ،تﻌـداد  237گونـه سـالمونالی
مـرتبط و یا ﻏیرمرتبط با سـالمونلوزیس منتقلـه از طریـق
مـواد ﻏـذایی را مورد مﻄالﻌه قـرار دادنـد .در مﻄالﻌه انان
تمامی سویه هـا از نظـر حضـور ژن  invAمثبـت بودنـد
( .)25نتایج تحقیقات فوق همگی بیانگر آلودگی گوشت مرغ
به سالمونال با بیش از  %7و همراه با حضور ژن  invAمی
باشد که در تحقیق حاضر نیﺰ حضور این باکتری و ژن invA
با فراوانی  %9مشاهده شد و با نتایج تحقیقات گذشته در این
زمینه همخوانی داشت.
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به طور مﻌمول آلودگی با  E. coliدر گوشت مرغ وجود ندارد
به عبارتی آلودگی گوشت مرغ با  E.coliدر فرایند کشتار به
دلیل آلودگی های متقاطﻊ و گاهی در اثر تماس با محتویات
گوارشی ،امری اجتناب ناپذیر است و به مصرف یا عدم مصرف
آنتی بیوتیک در طول پرورش ارتباط ندارد .به عبارتی آلودگی
با  E. coliحتی در سیستم های پرورش بدون آنتی بیوتیک
نیﺰ به عنوان یک دﻏدﻏه و نگرانی بهداشتی گوشت طیور
مﻄرح است .عالوه بر آن بررسی ارتباط رخداد بیماری کلی
ب اسیلوز و آلودگی گوشت مرغ نیﺰ نشان می دهد در بین این
دو پارامتر ارتباطی وجود ندارد .به عبارتی صرف نظر از اینکه
در طول دوره پرورش آلودگی کلی باسیلوز رخ داده یا نداده
باشد امکان آلودگی ﻻشه با  E.coliوجود دارد .اما با توجه به
درصد باﻻتر آلودگی ﻻشه در گله های با سابقه بیماری کلی
باسیلوز ،می توان بیان کرد که احتمال آلودگی ﻻشه در گله
هایی که سابقه بیماری کلی باسیلوز دارند بیشتر است (.)26
 E.coliمی تواند تولیدات دامی از جمله تخم مرغ و گوشت را
آلوده کرده و باعث ایجاد یک مسیر انتقال بیماری از دام به
انسان شود و بدین وسیله دارای پتانسیل ایجادکننده بیماری
مشترک انسان و دام باشد ( .)26در مﻄالﻌه ای که در سال
 1396توسط مرسلی و همکاران انجام شد ،از مجموع 96
نمونه ﻏذای مورد آزمایش 10 ،نمونه  % 10/4به E.coli
آلوده بوده که از این  10نمونه  6مورد آن مربوط به E.coli
سروتایپ  O157بود .با توجه به اینکه  E. coliشاخﺺ
کنترل بهداشتی آب و مواد ﻏذایی است و طبق استاندارد نباید
مواد ﻏذایی فوق به این باکتری آلوده باشند ،آلودگی  %10/4از
نمونه های ﻏذایی مورد آزمایش به این باکتری برای مسئولین
بهداشتی سازمان هشدار دهنده است و می تواند موجب بروز
عفونت و مسمومیت ﻏذایی در بین مصرف کنندگان گردد (.)9
نتایج پﮋوهشی که توسط خانم دکتر نوروزی در سال 1390
انجام شد نشان داد که پایش ژن  lambیک روش مناسب
برای جداسازی  E.coliو شیگال از سایر اعضا انتروباکتریاسه
می باشد ( .)10در سال  1390در یک دوره نمونه برداری در
ارومیه ،تﻌداد  134نمونه گوشت طیور که از نقاط مختلف بدن
ماکیان تهیه شده بود مﻄالﻌه شد و از  37درصد نمونه ها E.
 coliجدا گردید ( .)2در سال  1393در اصفهان مﻄالﻌه ای
به سرپرستی دکتر فرهاد صفرپور دهکردی انجام شد که

گﺰارش مربوط به این پﮋوهش نشان داد از کل نمونه های
جمﻊ آوری شده  % 20/45از نمونه ها آلوده به باکتری E.
 coliبودند ( .)27همچنین در بررسی ممتاز و جمشیدی در
سال  2012از کل  422نمونه گوشت جوجه بررسی شده،
 146نمونه ( )% 34/59آلوده به باکتری  E. coliبودند (.)26
آسنسی و همکاران در سال  1981باکتری های سالمونال و
 E.coliرا از نمونه های مرغ جداسازی کردند ،آن ها برای
شناسایی سریﻊ تر این باکتری های از روش Multiplex
 PCRاستفاده نمودند .همچنین آنها برای تشخیﺺ E.coli
از حضور ژن  lambاستفاده کردند (.)28
تحقیقات فوق بیانگر این است که آلودگی گوشت مرغ با
باکتری  E.coliبا درصد باﻻتری نسبت به باکتری سالمونال
می باشد و با نتایج تحقیق حاضر نیﺰ که الودگی با E.coli
 26%در مقایسه با  %9الودگی با سالمونال مشاهده شده است،
همخوانی داشت .همچنین در ان تحقیقات مشابه با تحقیق
حاضر ،از ژن  lambبه عنوان ژن اختصاصی برای تشخیﺺ
باکتری  E.coliاستفاده شده بود .به عالوه با توجه به اینکه
بیش ترین حضور  E.coliدر مدفوع بوده و از این طریق می
تواند باعث آلودگی سﻄح ﻻشه طی مراحل کشتار شود ،به
همین دلیل رعایت اصول بهداشت به همراه پایش دوره ای و
منظم باکتری در کلیه مراحل نگهداری ،پرورش و کشتار ،خﻄر
ابتال به عفونت های ناشی از  E.coliرا در سﻄح جامﻌه کاهش
می دهد.
بﻄور کلی از بررسی نتایج مﻄالﻌه های ذکر شده و نتایج
مﻄالﻌه حاضر می توان نتیجه گرفت که روش های مولکولی به
مراتب از روش های کشت و تست های بیوشیمیایی دقیق تر،
سریﻊ تر و حساس تر هستند و می توان در زمان کوتاهی
پاتوژن های مهاجم را به وسیله این روش ها شناسایی کرد.
همچنین روش  Multiplex PCRمی تواند جهت تشخیﺺ
سریﻊ و هم زمان دو باکتری سالمونال و  E.coliاز سایر
باکتری های هم خانواده آنها مورد استفاده قرار گیرد.
اختصاصیت این روش بسیار باﻻست ،به طوری که قادر است
یک نوع باکتری را در بین هﺰاران نوع باکتری متفاوت
تشخیﺺ دهد .همچنین انجام این روش بسیار ساده است و با
توجه به اینکه به طور همﺰمان صورت می گیرد نیاز به انجام
 PCRهای متﻌدد جهت تشخیﺺ هر عامل به طور جداگانه
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تغییرات گوناگونی که امروزه در فنوتیپ باکتری های پاتوژن به
صورت طبیﻌی و یا دست کاری های ژنتیکی و عمدی صورت
می گیرد و باعث اختالل در تشخیﺺ این باکتری ها به روش
 که سریﻊPCR  از روش های مولکولی،های سنتی می شود
تر و دقیق تر نیﺰ می باشد به عنوان جایگﺰین مناسب برای
روش های رایج و مرسوم فﻌلی برای شناسایی باکتری ها در
.مواد ﻏذایی آلوده می توان استفاده نمود
تشکر و قدردانی
از گروه میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال
و مدیریت و پرسنل آزمایشگاه پیام نور که ما را در انجام
مراحل این پروژه یاری رساندند کمال تشکر و قدردانی می
.گردد

 از این روش می توان در آزمایشگاه های تشخیﺺ.نمی باشد
مولکولی عوامل عفونی و یا آزمایشگاه های سیار تهیه شده
.جهت بحران ها و شرایط خاص استفاده نمود
نتیجه گیری
PCR نتایج این مﻄالﻌه نشان داد که روش مولکولی
 روشیlam B  وinv A  برای تکثیر ژن هایMultiplex
مناسب جهت تشخیﺺ سریﻊ و همﺰمان باکتری های بیماری
 در نمونه های ﻏذایی آلوده است و میE.coli زای سالمونال و
توان آن را جایگﺰین روش های تشخیﺺ سنتی در آزمایشگاه
های مواد ﻏذایی نمود و با توجه به اهمیت گوشت در رژیم
ﻏذایی و احتمال بروز عفونت از طریق گوشت های آلوده به
این دو باکتری تشخیﺺ سریﻊ آلودگی آنها اهمیت بیشتری
 دارایMultiplex PCR پیدا می کند که روش واکنش
 همچنین با توجه به.حساسیت باﻻیی در این زمینه می باشد
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