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شناسایی اشریشیا کلی  O157:H7از گوشت گاوهای کشتار شده در کشتارگاه
شهرستان رفسنجان با استفاده از تکنیک PCR
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رضا شاهرخ آبادی ،*1ابراهیم رحیمی ،2حسن ممتاز ،3راحله پورصاحبی

 -1باشگاه پژوهشگران جوان ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد ،شهرکرد ،ایران

 -2گروه کنترل و بهداشت مواد غذایی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد ،شهرکرد ،ایران
 -3گروه میکروبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد ،شهرکرد ،ایران
 -4دانش آموخته دکترای حرفهای دامپزشکی ،دانشگاه باهنر کرمان ،کرمان ،ایران
تاریخ دریافت 03 :اردیبهشت 1931

تاریخ پذیرش 2 :شهریور 1931

چکیده
اشریشيا كلي O157:H7به عنوان يك عامل اسهال ،كوليت خونريزي دهنده و سندرم اورمي هموليتيك در سراسر جهان

شناخته شده است .گوشت آلوده به مدفوع حيواني احتماًالًال منبع اصلي عفونت اشریشیا کلی  O157:H7در نمونههاي گوشت

يباشد .اين مطالعه با هدف بررسي ميزان شيوع اشریشيا كلي  O157:H7در نمونههای گوشت گاو كشتارشده در كشتارگاه
م

شهرستان رفسنجان صورت گرفت .این مطالعه به صورت توصیفی -تحلیلی ،از اردیبهشت تا بهمن  90 31انجام پذیرفت .در این

مطالعه تعداد  841الشه مورد بررسی قرار گرفت .نمونهها از برش سطحی عضله گردن گرفته شد و پس از نمونهبرداری سریعا
یهای مشکوک به اشریشيا كلي
کشت و آنالیز میکروبی بر روی نمونهها صورت گرفته و کلن 

O157:H7

توسط تکنیک

 Polymerase Chain reactionمورد ارزیابی قرار گرفت .میزان آلودگی نمونهها به اشریشیا کلی و اشریشیا کلی  O157:H7بر

اساس آزمون کشت به ترتیب  ) 24 / 32 %( 63و  )6/57%( 10مثبت بودند .از این تعداد  6نمونه ( )4/ 05 %در آزمون  PCRبه عنوان

اشریشيا كلي O157:H7تشخیص داده شدند .شیوع فصلی اشریشيا كلي O157:H7نشان داد که بیشترین شیوع آلودگی نمونههای
يتواند به عنوان يك مخزن بالقوه
اخذ شده در فصل تابستان میباشد ( .)P<0.05نتايج اين مطالعه نشان داد كه گوشت گاو م 

براي اشریشيا كلي  O157:H7مطرح باشد و گوشت گاو ممكن است به عنوان يك حامل در انتقال اين پاتوژن به انسان عمل
کند.

کلمات کلیدی ،PCR :اشریشیا کلی  ،O157:H7گوشت گاو
*نویسنده مسئول :رضا شاهرخ آبادی
آدرس :باشگاه پژوهشگران جوان رفسنجان ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد ،شهرکرد ،ایران .تلفن13 39169 3 091 :
پست الکترونیکReza.vet64@gmail.com :
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مقدمه

اشریشيا كلي  O157:H7بهعنوان يكي

از عوامل

نظر ژنت يكي

سبب يافتن روشهای زيادي براي

جداسازي اين سويهها نظير عدم قدرت تخمير

يهاي منتقل شونده به وسيله
اصلي ايجادكننده بيمار 

سوربيتول و عدم توليد بتا دي گلوكورونيداز است كه

لبني ،سبزيجات و آب شناخته شده است ( ، 8،13

يباشند .از اين جهت با ساختن محيطهاي انتخابي
م 

مواد غذا يي از جمله گوشت ،فرآوردههاي گوشتي و
 15و .)81در بين حيوانات گاو به عنوان مهمترين مخزن
يباشد (  .) 23اگرچه گوسفند ،بز ،خوك،
اين باكتري م 
سگ ،گربه ،بوقلمون ،جوجه و غاز نيز به عنوان

مخازن اين باكتري گزارش شدهاند (  14و  .) 15اشریشيا
كلي  O157:H7به عنوان مهمترين سروتيپ گروه

یرود و نقش
اشریشيا كلي انتروهموراژيك به شمار م 

بيشتر انواع اشریشيا كلي قادر به انجام دادن آن

نظير سوربيتول مك کان يك آگار ،سف كي سيم پتاسيم
تلوريت سوربيتول مك کان يك

آگار و سف كي سيم

پتاسيم تلوريت رامنوز سوربيتول مك کان يك آگار
يتوان اين سويهها را غربالگري كرد .از دیگر روش
م 
دقيق رديابي اين پاتوژن روش ملكولي ()PCR
يباشد ،كه در سالهاي اخير موردتوجه قرار گرفته
م 

يهایي چون كوليت خونريزي
به سزا يي در وقوع بيمار 

است (  .) 20با توجه به اهمیت اشرشيا كلي  O157:H7و

يكند (  .) 16سندرم اورمی
اورمي هموليتيك ايفا م 

یتوان
متعددی در ایران صورت گرفته که از آن جمله م 

دهنده ،پورپورا ترومبوسيتوپني ايديوپاتي و سندرم
همولتیک در  7-2درصد بیماران اتفاق افتاده و در 5-3
یگردد ( .)22در این
درصد موارد منجر به مرگ م 
بیماری اغلب قربانیان معموال کودکان یا افراد
سالخورده میباشند .از عالئم ناشی از این بیماری
یتوان به درد شدید شکمی ،اسهال آبکی ،اسهال
م 
خونی ،متعاقب آن آنمی همولیتیک ،ترومبوسایتوپنی و
يهاي ياد شده
نارسایی حاد کلیوی اشاره نمود .بيمار 
يتواند با بروز ناگهاني ،تمامي گروههاي سني را
م 
یزا در كشورهاي زيادي
درگير كند .این عامل بیمار 
از جمله كشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه یافت
شده است ( .)1اگر چه اثبات شده است كه باكتري
يشود و از
فوق در تمامي نواحي جغرافيا يي يافت م 
مواد غذا يي

مختلف جدا شده است ولي ميزان

جداسازي آن در مناطق مختلف بسيار متفاوت گزارش
شده است كه اين امر بسته به نوع ماده غذا يي بررسي
شده ،فصل نمونه گيري و روشهاي جداسازي باكتري
متفاوت بوده است (  12و  .) 17هموژن بودن اين سويه از

نقش آنها در بهداشت و سالمتی جامعه مطالعات
به مطالعات  Rahimو  Shekarfroushاشاره

نمود(20و .)21بر این اساس این مطالعه جهت شناسایی
اشریشیا کلی  O157:H7در کشتارگاه دام شهرستان
رفسنجان انجام پذیرفت.
مواد و روش کار

این مطالعه توصیفی -تحلیلی از اردیبهشت تا بهمن

 90 31انجام پذیرفت .از آن جا يي كه وضعيت آلودگي
نمونههای گوشت مانند يك متغير دو جمله اي رفتار
مي كند به اين معنی كه نمونههای گوشت از نظر
آلودگي در يکي از دو گروه سالم و آلوده قرار
یگيرند و براي متغيرهاي دو جمله اي اندازه نمونه
م 
یآید.
تصادفي از رابطه  n= Z²×P×(1-P)/d²بدست م 
بر این اساس در این مطالعه تعداد  841نمونه گوشت
گاو به روش تصادفی از گاوهای کشتار شده در
کشتارگاه رفسنجان جمعآوری گردید .نمونهگیری در
انتهای خط کشتار و در شرایط استریل از برش سطحی

شناسایی اشریشیا کلی  O157:H7از گوشت گاوهای ...
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عضله گردن در اندازه  10 × 10 ×0/3سانتیمتر انجام

شد .کمّیّیت و کیفیت  DNAاستخراج شده به دو روش

گرفت و پس از هر بار نمونهگیری نمونهها در کنار یخ

اسپکترومتری با طول موج  260نانومتر و الکتروفورز

و با رعایت اصول استاندارد به آزمایشگاه تخصصی

روی ژل آگارز  1درصد مورد ارزیابی قرار گرفت.

دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد منتقل و حد اکثر

 DNAاستخراج شده تا زمان انجام  PCRدر فریزر - 20

ظرف  12ساعت پس از نمونهگیری از نظر آلودگی

یگراد نگهداری شدند .برای انجام آزمون
درجه سانت 

اشریشیا کلی  O157:H7مورد ارزیابی قرار گرفته و
یپذیرفت .تعداد نمونههاي
مراحل جداسازی انجام م 

 PCRغلظت بهینه مواد به کار رفته در واکنش  PCRدر
حجم  50میکرولیتر شامل  5میکرولیتر بافر  PCRبا

اخذ شده در فصول بهار ،تابستان ،پاییز ،زمستان به

غلظت  2 ، 10 Xمیلی موالر  200 ،MgCl2میکرون موالر

ترتیب  30 ، 45 ، 42 ،13بود كه بر اساس مطالعات مشابه

 2 ،dNTPمیکروموالر از هر پرایمر 1 ،واحد آنزیم

در نظر گرفته شد (  20و  .) 21جهت جستجوی اشریشیا

کلی و اشریشیا کلی  10 ،O157:H7گرم از هر نمونه
به صورت هموژن شده به  90میلی لیتر آبگوشت

 DNAپلیمراز  1 ،Taqمیکروگرم  DNAاز هر نمونه
مهای فوق لوله
بود .سپس از افزودن اجزای  PCRحج 
در داخل دستگاه ترموسایکلر ( Mastercycler

تریپتون سوی ( )TSBساخت شرکت مرک آلمان

 )Gradient, Ependorf, Germanyقرار داده شدند و

حاوی مکمل نووبیوسین ( ) 20 mg/lاضافه شد و

برنامه حرارتی به صورت زیر تنظیم شد :یک سیکل 94

برای  81- 24ساعت در گرمخانه  37درجه سانتیگراد

درجه سانتیگراد برای 6دقیقه 34 ،سیکل  94درجه

انکوبه شدند .در ادامه  100میکرولیتر از نمونه غنی شده

سانتیگراد برای  1دقیقه 58 ،درجه سانتیگراد برای یک

مورد نظر در محیط ائوزین متیلن بلو و مک کانکی

دقیقه 72 ،درجه سانتیگراد برای  1دقیقه و یک مرحله

سوربیتول دار( )SMAساخت شرکت مرک آلمان

نهایی  72درجه سانتیگرادی برای  10دقیقه ،محصوالت

حاوی مکمل سفکسیم و تلئوریت پتاسیم کشت و

 PCRژل اگارز  1/5درصد حاوی اتیدیوم برمائید

بمدت  24ساعت در گرمخانه  37درجه سانتیگراد

الکتروفروز گردید و با نور ماورای بنفش مشاهده و

انکوبه شدند .جهت تائید تشخیص پرگنههای مشکوک

مورد بررسی قرار گرفت (  .) 20در این مطالعه از سوش

آیرون ( )TSIو آزمون آیم ویک ( )IMViCاستفاده

عنوان کنترل مثبت و از آب مقطر به عنوان کنترل منفی

اشریشیا کلی از کشت برروی محیط تریپل شوگر

استاندارد آزمایشگاهی اشریشیا کلی  O157:H7به

شد ( .)22همچنین پرگنههای سوربیتول منفی جهت

استفاده شد .نتایج حاصله در دو سطح آمار توصیفی

 O157:H7به وسیله PCR

شامل فراوانی و درصد و آمار استنباطی با استفاده از

تائید تشخیص اشریشیا کلی

با استفاده از دو پرایمر مخصوص تشخیص ژنهای

آزمون کای ( )χ²و نرم افزار  SPSS/17.1تجزیه و

 O157و  )fiC( H7مورد بررسی قرار گرفت ( 9و ) 19

تحلیل گردیدند .سطح معنی دار برای تحلیل آماری

(جدول شماره .)1جهت استخراج  DNAاز کیت

 P<0/05در نظر گرفته شد.

استخراج  DNAساخت شرکت سیناژن ایران استفاده
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ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ /دوره ﻫﺸﺘﻢ ،ﺷﻤﺎره اول ،1391 ،ﭘﻴﺎﭘﻲ 24
ﺟﺪول ﺷﻤﺎره :1ﺗﻮاﻟﻲ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي ژنﻫﺎي
رﻓﺮاﻧﺲ

ﻃﻮل ﻣﺤﺼﻮل

)Paton et al ( 1997

259bp

)Gannon et al. (1997

625bp

 O157و  H7ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺷﺮﻳﺸﻴﺎ ﻛﻠﻲ O157:H7

Organism

ﺳﻜﺎﻧﺲ ﭘﺮاﻳﻤﺮ
́ F: 5 ́ -CGGACATCCATGTGATATGG-3
́ R:5 ́-TTGCCTATGTACAGCTAATCC -3
́ F : 5 ́- GCGCTGTCGAGTTCTATCGAGC -3
́ R: 5 ́- CAACGGTGACTTTATCGCCATTCC -3

O157
(FliC) H7

ﻻﺷﻪﻫﺎي ﮔﺎو ﺑﻪ اﺷﺮﻳﺸﻴﺎ ﻛﻠﻲ  O157:H7در ﻃﻮل

ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮنﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮيﺷﻨﺎﺳﻲ  36ﻧﻤﻮﻧﻪ از

ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  6/66درﺻﺪ و 8/88

ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ) 24/32درﺻﺪ( آﻟﻮده

درﺻﺪ ﺑﻮد .اﻳﻦ ﭘﺎﺗﻮژن از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي اﺧﺬ ﺷﺪه در ﻃﻮل

ﺑﻪ اﺷﺮﻳﺸﻴﺎ ﻛﻠﻲ ﺑﻮدﻧﺪ و از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  10ﻧﻤﻮﻧﻪ )6/75

ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺟﺪا ﻧﺸﺪ .ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ

درﺻﺪ( ﺑﺮاﺳﺎس وﻳﮋﮔﻲ ﻋﺪم ﺗﺨﻤﻴﺮ ﺳﻮرﺑﻴﺘﻮل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ وﻗﻮع آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ

ﺳﺮوﺗﻴﭗ ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ اﺷﺮﻳﺸﻴﺎ ﻛﻠﻲ  O157:H7ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ

ﺑﻪ اﺷﺮﻳﺸﻴﺎ ﻛﻠﻲ و اﺷﺮﻳﺸﻴﺎ ﻛﻠﻲ  O157:H7در ﻓﺼﻮل

ﺷﺪﻧﺪ .در اداﻣﻪ ﺳﻮشﻫﺎي ﺳﻮرﺑﻴﺘﻮل ﻣﻨﻔﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﺋﻴﺪ

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )) (P<0.05ﺟﺪول ﺷﻤﺎره.(2

ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺷﺮﻳﺸﻴﺎ ﻛﻠﻲ  O157:H7ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش

ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از آزﻣﻮن ﻛﺸﺖ اﺧﺘﻼف

 PCRو ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار

آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲداري ﺑﻴﻦ وﻗﻮع آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ

ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد از 10

اﺷﺮﻳﺸﻴﺎ ﻛﻠﻲ  O157:H7در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل

ﺳﻮش ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه  6ﻣﻮرد اﺷﺮﻳﺸﻴﺎ

ﻛﻠﻲO157:H7

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ.

ﺑﻮده اﺳﺖ و در  4ﻣﻮرد اﺷﺮﻳﺸﻴﺎ ﻛﻠﻲ  O157:H7ﺗﺎﺋﻴﺪ
ﻧﺸﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره1و .(2ﻣﻴﺰان وﻗﻮع آﻟﻮدﮔﻲ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره  :1ﻧﺘﺎﻳﺞ  PCRژن  O157ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ در

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره  :2ﻧﺘﺎﻳﺞ  PCRژن  H7ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ در

ژل آﮔﺎرز  1/5درﺻﺪ

ژل آﮔﺎرز  1/5درﺻﺪ

ﺳﺘﻮن  :Mﻣﺎرﻛﺮ  ،100 bpﺳﺘﻮن  :1ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ

ﺳﺘﻮن  :Mﻣﺎرﻛﺮ  ،100 bpﺳﺘﻮن  :1ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ

ﺳﺘﻮن  :2ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ ،ﺳﺘﻮن 3و  :4ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ

ﺳﺘﻮن  :2ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ ،ﺳﺘﻮن 3و  :4ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ

شناسایی اشریشیا کلی  O157:H7از گوشت گاوهای ...
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جدول شماره -2میزان آلودگی نمونههای گوشت گاو کشتار شده در شهرستان رفسنجان در فصول مختلف سال
فصل

تعداد نمونه

بهار

نمونههای آلوده به اشریشیا کلی

تعداد
تابستان

مجموع

33/ 34

تعداد

درصد
10

3

براساس آزمون PCR

تعداد

درصد

03

10

2

6/ 66

45

15

33/4

5

11/11

4

8/ 88

42

7

16 /7

0

0

0

0

31

4

13

1

3/22

0

0

841

63

24 / 32

10

24 / 32

6

پاییز
زمستان

درصد

آلوده به اشریشیا کلی O157

برپایه عدم تخمیر سوربیتول

آلوده به اشریشیا کلی O157

4/ 05

 P<0/05در مقایسه بین فصول مختلف بر اساس آزمون PCR

بحث و نتیجهگیری

اشریشیا کلی به عنوان بخشی از فلور میکروبی روده

انسان و بسیاری از حیوانات نقش مهمی در میکروب

 O157:H7در اصفهان با استفاده از تکنیک 6/4 PCR
درصد گزارش نموده اند ،کمتر است (  .) 20در
مطالعهای دیگر  Hajianو همکاران میزان آلودگی

شناسی غذا و آب به عنوان شاخص آلودگی مدفوعی

اشریشیا کلی  O157:H7در گوشت گاو  2/2درصد

حیوانی در سال  1890مشخص گردید .درحالی که

میزانآلودگی اشریشیا کلی  O157:H7در گوشت گاو

کها مشخص شد ( .) 15
وقوع بیماری در مهد کود 

آمریکا (  28درصد) بوده که از میزان اندازه گیری شده

بر عهده دارد( .)8ارتباط بین اشریشیا کلی و بیماریهای

گزارش نمودند که کمتر از این مطالعه بود ( .) 10

ارتباط آن با بیماریهای انسانی در سال  1940به دنبال

کشور هلند ( 10 /4درصد) ،انگلیس ( 13 /4درصد)

یهایی
باکتری اشریشیا کلی  O157:H7از جمله باکتر 

است که در سالهای اخیر باعث همهگیریهایی در
برخی از نفاط جهان شده است و توجه محققان و

دستاندرکاران بهداشتی را به خود معطوف نموده

یباشد ( 6 ،1و  .) 12همچنین میزان
در این مطالعه بیشتر م 

اشریشیا کلی  O157:H7درگوشت گاو جداسازی شده

در این مطالعه نسبت به ایرلند(صفر) ،ایتالیا (3/6

درصد) ،سوئیس ( 2/3درصد) و آرژانتین ( 3/8درصد)

است .با توجه به اینکه عامل اصلی انتشار مخزن اصلی

بیشتر میباشد ( 7 ،5 ،4و  .) 17تفاوت در نتایج حاصله

گزارشهای موجود مربوط به آلودگی این محصوالت

ناشی از روش نمونهبرداری (نمونه گوشت الشه،

اشریشیا کلی  O157:H7گاو و محصوالت و

یتواند
از اندازهگیری میزان اشریشیا کلی  O157:H7م 

بوده است (  12و  .) 17شیوع این پاتوژن در گوشت و

مدفوع ،فراوردههای گوشتی گوشت بستهبندی شده در

محصوالت حاصل از گوشت گاو بین صفر تا 27 /8
درصد گزارش شده است (3،2و  .) 17در این مطالعه
میزان آلودگی گوشت گاوهای کشتار شده در
شهرستان رفسنجان به اشریشیا کلی 4/ 05 O157:H7

درصد شناسایی گردید که از میزان آلودگی گزارش

شده توسط  Rahimiو همکاران که میزان شیوع

آلودگی گوشت گاوهای کشتار شده به اشریشیا کلی

مراکز عرضه) ،اندازه و تعداد نمونه انتخابی و روش
جداسازی باشد ( .)1در این مطالعه بیشترین میزان
آلودگی جداسازی شده در فصل تابستان بود که با
مطالعات  Hancockو  Elderهمخوانی دارد ( 6و.)11
مطالعه حاضر اولين گزارش از وضعيت آلودگي الشه

گاوهای شهرستان رفسنجان به اشریشیا کلی O157:H7

يباشد و حا يك
م 

از آن است كه مصرف گوشت

42  پیاپی، 1391 ، شماره اول، دوره هشتم/نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی
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Epidemiology and Infection 119: 245-50
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مپز شده گاو مي تواند در انتقال اين پاتوژن به انسان
 ني
 نظارت دقيق و، لذا ضرورت كنترل.نقش داشته باشد
 حمل و،رعايت اصول بهداشت در طول پروسه كشتار
يتواند در كاهش آلودگي متقاطع
 نقل و نگهداري م
 همچنين با توجه به مخاطرات ناشي از اين.مؤثر باشد
باكتري در موادغذا يي ضرورت بررسي اتيولوژ يكي
اين باكتري در مواد غذا يي و راههاي انتقال آن به
لتر در ساير
 يرسد و مطالعات كام
 انسان الزم به نظر م
 همچنين پخت كامل.يگردد
 مناطق كشور پيشنهاد م
.یگردد
 گوشت قبل از مصرف توصيه م
تقدیر و تشکر

از شبکه دامپزشکی شهرستان رفسنجان و دانشگاه

علوم پزشکی رفسنجان که ما را در این مطالعه یاری
 همچنین از باشگاه.نموده اند کمال تشکر را داریم
ی واحد
 پژوهشگران جوان و دانشگاه آزاد اسالم
 امکانات آزمایشگاهی و،شهرکرد که در تامین بودجه
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Abstract: Escherichia coli O157:H7 is now recognized as an important cause of
diarrhea, hemorrhagia colitis and hemolytic-uremic syndrome worldwide. Meat
contaminated with animal feces is probably the major source of the E. coli O157:H7.
In this study, we investigated the prevalence of E. coli O157:H7 in meat samples of
bovine in Rafsanjan, Iran. This was a descriptive - analytical and descriptive study,
which was conducted from April 2011 to February 2012. A total of 148 bovine
carcasses were sampled by surface section of neck meat taken immediately after
slaughter analyzed using microbiological examinations. Suspected colonies to E. coli
O157:H7 were confirmed by a specific polymerase chain reaction method (PCR). The
results showed that the contamination rate of samples to E. coli and E. coli O157:H7
were 36(24/32%) and 10(6/75%), respectively, six samples (4/05%) were identified as
E. coli O157:H7, using polymerase chain reaction. Seasonal distribution showed that
the highest prevalence of E. coli and E. coli O157:H7 occurred in summer samples
(P<0.05).These results indicate that bovine can be a reservoir for E. coli O157:H7
and bovine meat may serve as a vehicle for the pathogen transmission to human.
Keywords: Escherichia coli O157:H7, Bovine meat, PCR
*Corresponding author: Shahrokhabadi, R.
Address: Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, Islamic Azad University. Tel: 09133916931
Email: Reza.vet64@gmail.com

