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جداسازی و فراوانی اشریشیاکلی  O157:H7از مزارع پرورش شترمرغ استان
لرستان با استفاده از روش کشت و واکنش زنجیرهای پلیمراز چندگانه
سپیده اسدی ،1نعمت شمس ،*2سیدمحمد نایبآقایی

3

 -1کارشناسی ارشد ناپیوسته باکتریشناسی ،گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد ،ایران
 -2استادیار ،گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد ،ایران

بشناسی ،گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
 -3دانشجوی دکترای تخصصی میکرو 
تاریخ دریافت59/ 12 /5 :

تاریخ پذیرش96 /3/1 :

چکیده
اشریشیاکلی  O157:H7در سراسر دنیا بهعنوان یک عامل مهم اسهال ،کولیت خونریزی دهنده و سندروم اورمی همولیتیک
شناخته شده است .مخزن اصلی و طبیعی اشریشیاکلی  O157:H7حیوانات اهلی و وحشی میباشند که باکتری را از طریق مدفوع

خود در محیط منتشر میکنند .هدف این مطالعه جداسازی و تعیین شیوع اشریشیاکلی  O157:H7در نمونههای مدفوع مزارع
پرورشی شترمرغ با استفاده از کشت و واکنش زنجیرهای پلیمراز چند گانه در استان لرستان بود .در این بررسی توصیفی -مقطعی

در مجموع یکصدنمونه مدفوع شترمرغ طی ماههای فروردین تا خرداد سال  1394جمع آوری گردید .ده گرم نمونه مدفوع به ّآّآب

گوشت تریپتونسوی حاوی مکمل نووبیوسین ( )TSB-nاضافه گردید .جهت غربالگری ،کلیه نمونههای غنی شده بر روی محیط

انتخابی مکانکیآگار سوربیتولدار حاوی مکمل سفکسیم و تلوریت پتاسیم ( )CT-SMACکشت داده شد .سپس کلیه جدایههای

سوربیتول منفی اشریشیا کلی با استفاده از پرایمرهای اختصاصی با آزمون  PCRچندگانه مورد ارزیابی قرارگرفتند .از یکصد نمونه

مدفوع ،بعد از غنی سازی و کشت در محیط انتخابی  ،CT-SMACپرگنههای سوربیتول منفی از  15نمونه (  15درصد) جدا
گردید .در آزمون واکنش زنجیرهای پلیمراز چندگانه تنها  4جدایه ( 4درصد) به عنوان اشریشیاکلی  O157:H7شناسایی شدند.

مطالعه حاضر اولین گزارش جداسازی و تشخیص اشریشیاکلی  O157:H7از نمونههای مدفوع شترمرغ در ایران میباشد .این
بررسی اهمیت مدفوع شتر مرغ را به عنوان مخزنی از اشریشیاکلی  O157:H7نشان میدهد.

کلمات کلیدی :جداسازی ،شیوع ،اشریشیاکلی  ، O157:H7شترمرغ ،مدفوع
٭ نویسنده مسئول :نعمت شمس

آدرس :گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد -ایران .تلفن066 - 09 1 20 1 33 :

پست الکترونیکnematshams1386@yahoo.com :
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مقدمه

اشریشیا کلی انتروهموراژ كي

 O157:H7به عن ـــ وان

یکی از مهمترین عوامل اس ـــ هال خ ـــ وني یا كول ـــي ت

هموراژ كــي

( )HCمیباشد که در موارد حاد منجر به

ایجاد س ــ ندرم اورميک همولیت كــي

( )HUSو

ترومبوت كي

( )TTPو در

پورپوراي ترومبوس يـ توپن كي

نهایت مرگ میشود ( .) 21 ، 15 ،9 ،5 ،3اشریشیا کلی

 O157:H7با تولید شیگاتوکسین و از طریق موادغذایی
آلوده به این باکتری بویژه گوشت نپخته و نیمپز و نیز

شیر خام و غیر پاستوریزه در ایجاد بیماریهای منتقل
شونده توسط مواد غذایی نقش دارد (  .) 17از مهمترین
مواد غذایی که در همهگیریهای مختلف احتمال

آلودگی آنها با باکتری اشریشیاکلی  O157:H7وجود
دارد ،میتوان به همبرگر ،گوشت چرخ کرده ،شیر،

ومواد پروتئینی با کیفیت از منابع جدید از جمله شترمرغ
در دو دهه اخیر مورد توجه بسیاری از کشورها قرار
گرفته و با توسعه تجارت این محصوالت الگوهای
جدید تغذیهای در دنیا در حال شکلگیری است و در
این راستا با افزایش تقاضا برای گوشت و محصوالت
جانبی شترمرغ ،تولید ،پرورش و تجارت شترمرغ در
برخی از کشورها از جمله ایران مورد توجه قرارگرفته
است .پرورش شترمرغ در ایران از اواسط دهه  70با
واردات تعدادی تخم نطفهدار به کشور آغاز گردید .از
آن زمان تاکنون پرورش این پرنده در کشور گسترش
یافته است و اکنون در بیشتر استانها مزارع پرورش
شترمرغ دائر میباشد (  .) 29استان لرستان به لحاظ
موقعیت جغرافیایی و اقلیمی یکی از مکانهای مناسب
جهت احداث مزارع پرورش شترمرغ میباشد .با توجه

ماست ،پنیر ،سبزیجات ،آب میوهها (بهویژه آب سیب)،

به پایین بودن دوز عفونی اشریشیاکلی

فوق در تمامی نواحی جغرافیایی یافت میشود و از مواد

بهداشت و سالمت انسان از یک طرف و نبود اطالعات

جوانه ترب و یونجه اشاره کرد ( .) 23 ،8 ،4 ،2باکتری
غذایی مختلف جدا شده است ولی میزان جداسازی آن

O157:H7

(کمتر از  50تا  00 1باکتری)(  ) 21و اهمیت آن در
کافی درخصوص میزان آلودگی مزارع پرورشی

در مناطق مختلف بسیار متفاوت گزارش شده است .که

شترمرغ استان به این باکتری از سوی دیگر ،این مطالعه

نمونهگیری و روشهای جداسازی باکتری متفاوت بوده

 O157:H7از نمونههای مدفوع در سطح مزارع

این امر بسته به نوع ماده غذایی بررسی شده ،فصل
است .نشخوار کنند گان اصلی به ویژه گاو ،گوسفند و
بز اصلیترین مخازن این باکتری محسوب میشوند اما
این سویه از پرندگان اهلی و وحشی مانند :بوقلمون،
پرندگان دریایی ،پرندگان زینتی ،مرغ نوروزی و سایر
حیوانات نظیر اسب ،سگ ،گربه ،خوک ،آهو و شیر و.
نیز جدا گردیده است ( .) 29 ، 27 ، 10

جداسازی اشریشیاکلی  O157:H7از گونههای جانوری

که هم به عنوان میزبانان واقعی یا صرفًاًا میزبانان اتفاقی

عمل مینمایند ،از نظر بهداشت محیط و مواد غذایی
مهم و با اهمیت تلقی میشود .توسعه تجارت گوشت

با هدف جداسازی و تعیین شیوع اشریشیاکلی
پرورشی شترمرغ استان لرستان انجام گردید.

مواد و روشکار
مطالعه حاضر به صورت توصیفی -مقطعی در بهار
 1394بر روی یکصد نمونه مدفوع شتر مرغ که به
صورت تصادفی از سطح مزارع پرورشی جمع آوری
گردید ،انجام گرفت .نمونهها در ظروف استریل جمع-
آوری و در اسرع وقت در کنار یخ به آزمایشگاه
میکروب شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان
جهت انجام مراحل بعدی انتقال داده شدند .به منظور

غنی سازی  01گرم از نمونههای مدفوع به  522میلی-

جداسازی و فراوانی اشریشیا کلی99 ...
لیتر آب گوشت تریپتون سوی (Merck, ( )TSB

دقیقه (واسرشت سازی) 55 ،درجه سانتیگراد  1دقیقه

 )Germanyحاوی مکمل نووبیوسین () 20 mg/l

(اتصال پرایمر) 72 ،درجه سانتیگراد  1دقیقه (گسترش

( )Merck, Germanyاضافه شد و به مدت  24ساعت

پرایمر) و  72درجه سانتیگراد  7دقیقه (گسترش نهایی)

در دمای  73درجه سانتی گراد انکوبه گردید .نمونههای

با  30سیکل انجام شد .در این مطالعه از سویه استاندارد

غنی شده بر روی محیط سوربیتول مککانکی آگار

آزمایشگاهی اشریشیاکلی  O157:H7اخذ شده از

( )Merck, Germany( )SMACحاوی  0/ 05میلیگرم

دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران به عنوان کنترل

در لیتر سفکسیم ( )Oxoid, UKو  2/5میلیگرم در لیتر

مثبت و از آب مقطر به عنوان کنترل منفی استفاده شد.

تلوریت پتاسیم ( )Oxoid, UKکشت داده شدند و پس

دستگاه

الکتروفورز

محصوالت

PCR

توسط

از  24ساعت انکوبه کردن در دمای  73درجه سانتی-

الکتروفورز ( )Padideh Nojen Pars, Iranبر روی ژل

گراد ،کلنیهای سوربیتول منفی خالص سازی گردید

آگاروز  )Sigma, USA( ٪1/5و با استفاده از رنگ

( .) 19

 )SinaClon, Iran(Safe Stainانجام شد .ژلها با

جهت بررسی حضور ژنهای  O157و  H7در جدایه-

های سوربیتول منفی و تشخیص نهایی اشریشیاکلی

 O157:H7از آزمون PCRچندگانه با استفاده از دو
جفت پرایمر اختصاصی (جدول شماره SinaClon, ( )1

 )Iranبرای تشخیص ژنهای  )rfb(O157و )flic(H7
استفاده گردید (  .) 25 ، 13جهت استخراج  DNAاز
کیت استخراج  DNAساخت شرکت سیناژن
( )Sinagen, Iranاستفاده شد .کمیت و کیفیت DNA

استخراج شده به روش اسپکترومتری با طول موج 260
نانومتر مورد ارزیابی قرار گرفت .نمونههای DNA

استخراج شده تا زمان انجام  PCRدر فریزر  - 20درجه
سانتی گراد نگهداری شدند .برای انجام آزمون PCR

غلظت بهینه مواد به کار رفته در واکنش  PCRدر حجم
25

میکرولیتر شامل  9میکروموالر ازمسترمیکس

( 1 ،)Ampliqon C, Denmarkمیکروموالر از هر
پرایمر 2 ،میکروگرم  DNAاز هر نمونه و باقیمانده
حجم آب استریل استفاده شد .آزمون  PCRچندگانه
با استفاده از دستگاه ترموسایکلر ( Primus

 )96,Germanyبا شرایط دمایی  94درجه سانتیگراد 5
دقیقه (واسرشت سازی ابتدایی) 94 ،درجه سانتیگراد 1

استفاده از دستگاه ژل داک ()Syngene, England
مورد بررسی قرار گرفتند.
نتایج

بر اساس آزمونهای باکتری شناسی از مجموعه نمونه-

های مورد مطالعه تعداد  15جدایه (  15درصد) بر اساس
ویژگی عدم تخمیر سوربیتول بر روی محیط  SMACبه

عنوان سروتیپ مشکوک به اشریشیاکلی

O157:H7

شناسایی گردید .در ادامه کلیه جدایههای سوربیتول

منفی جهت تشخیص نهایی اشریشیاکلی  O157:H7با

استفاده از پرایمرهای اختصاصی به روش PCR

چندگانه مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج نشان داد از 15

جدایه اشریشیا کلی سوربیتول منفی ،تنها  4جدایه (4

درصد) بطور همزمان واجد هر دو ژن  O157و  H7بودند

که به عنوان اشریشیاکلی  O157:H7در نظر گرفته

شدند و  6جدایه تنها واجد ژن  H7و  2جدایه تنها واجد

ژن  O157و سه جدایه نیز فاقد هر دو ژن مذکور بودند
(شکل .)1
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شکل :1نتایج الکتروفورز محصوالت  :PCRچاهک  :1مارکر  ،100bpچاهک  :2کنترل مثبتاشریشیاکلی ،O157:H7چاهک  :3کنترل منفی،

چاهک  4و  :5نمونه های مثبت اشریشیاکلی واجد ژن ،O157چاهک  :6نمونههای منفی از نظر ژن  O157و  ،H7چاهک  7و  :9نمونههای مثبت
اشریشیاکلی واجد هر دو ژن O157و  ،H7چاهک  8و  : 10نمونههای مثبت اشریشیاکلی واجد ژنH7
جدول شماره :1پرایمرهای ژنهای O157وH7جهت تشخیص اشریشیاکلی O157:H7
منابع
25
13

اندازه
()bp

952
526

توالی پرایمر

'3

'5

نام پرایمر

CGG ACA TCC ATGTGA TATGG

F

TTG CCT ATG TAC AGC TAA TCC

R

GCGCTGTCGAGT TCT ATC GAGC
CAA CGG TGA CTTTATCGC CA TTCC

F
R

O 157
H7

بحث و نتیجهگیری

باشد ،بیشتر بررسیها و مطالعات موجود مربوط به

باکتری اشریشیاکلی  O157:H7از جمله باکتریهایی

آلودگی این دامها و فرآوردههای تهیه شده از آنها بوده

است که در سالهای اخیر توجه محققان و دست
اندرکاران بهداشتی را به لحاظ بروز همهگیریهایی که
داشته است ،به خود معطوف نموده است .به طور کلی
در کشورهای در حال توسعه پژوهشهای وسیعی در

مورد شیوع و بیماریزایی باکتری اشریشیاکلی

 O157:H7در حیوانات صورت گرفته است .با توجه به
اینکه مخزن اصلی اشریشیاکلی  O157:H7دامهای

اهلی نظیر گاو ،گوسفند و محصوالت غذایی آنها می-

است (،11 ،9 ،7

 .) 15اگرچه اشريشيا كلي

شیگاتوکسینزای گروه سرمی )STEC O157(O157
در جوجههاي گوشتی ،بوقلم ــ ون ،كب ــ وتر و پرن ــ دگان
وح ــ شي از قب ــي ل م ــ رغ نوروزی ،پرندگان دريا يي و
غاز گزارش شده است (  .) 26بررسیهای انجام شده

جهت تعیین میزان شیوع سروتیپ اشریشیاکلی

 O157:H7در گوشت الشه و مدفوع پرندگان اهلی،

جداسازی و فراوانی اشریشیا کلی101 ...

وحشی و زینتی در ایران و سایر کشورها نتایج متفاوتی

اردک اهلی ،مرغ مینا و باز) حامل سویههای STEC

نشان میدهد.

هستند ( .) 18

آکایا و همکاران (  ) 2006در ترکیه میزان آلودگی الشه

نتایج بررسی حاضر با بعضی از مطالعات انجام گرفته بر

بهاشریشیاکلی  O157:H7را در  90 1نمونه گوشت

روی پرندگان زینتی در ایران و سایر کشورها متفاوت

طیور  1/ 05درصد گزارش نمودند ( .)1در پژوهش

میباشد .در مطالعه طهماسبی و همکاران (  )41 20با

رحيمي و همکاران (  )01 20بر روي گوشت بوقلمون در

بررسی  652نمونه مدفوعی از پرندگان زینتی (مرغ

اصفهان ،از مجموع  240نمونه مورد بررسی با انجام

عشق ،بلدرچین ،بلبل ،طوطی ،مینا ،سهره ،مرغ بهشتی،

تستهاي كشت و بيوشيميا يي  ،میزان آلودگی نمونهها

طاووس و قرقاول) از نقاط مختلف شهرکرد ،در هیچ

به اشريشياكلي24 /2( O157:H7

درصد) گزارش

کدام از نمونههای مورد بررسی اشریشیاکلیمشاهده

گردید که پس از انجام  PCRتنها ( 8/5درصد)

ننمودند (  .) 34نامبردگان در مطالعات جداگانه دیگر که

ازنمونههاي مورد مطالعه به عنوان نمونههاي آلوده به

بر روی  80 1نمونه مدفوع پرندگان زینتی یزد ( 1 50

اشريشياكلي O157:H7شناخته شدند (  .) 28در بررسی

نمونه قناری 30 ،نمونه مرغ عشق) و  80نمونه مدفوع

ژائو و همکاران (  ) 2001که بر روی  212نمونه گوشت

کبوتر خانگی در شهرکرد داشتند ،عدم وجود سروتیپ

مرغ و  194نمونه گوشت بوقلمون در سطح  95سوپر

اشریشیاکلی  O157:H7را دریافتند (  .) 33 ، 32مطالعه

مارکت شهر واشنگتن صورت پذیرفته است میزان

مورابیتو و همکاران (  ) 2001در ایتالیا بر روی  649نمونه

آلودگی به اشریشیا کلی بترتیب  38 /7و  11/9درصد
اعالم گردید لیکن در هیچکدام از نمونههای مورد

مطالعه سویههای شیگاتوکسینزا نظیراشریشیاکلی

 O157:H7یافت ننمودند (  .) 35مطالعه سانتانیلو و
همکاران (  ) 2007بر روی  504نمونه سواپ کلواک
کبوتر در شهر ناپولی ایتالیا نشان داد که تنها  4نمونه
( 0/7درصد) به اشریشیاکلی  O157:H7آلوده هستند

(  .) 30همچنین شر و همکاران (  ) 1998از  99پرندهی

مورد بررسی در ایالت ویسکانسین آمریکا تنها در یک

کبوتر آلودگی به این سروتیپ یافتند (  .) 31کوچک-
زاده و همکاران (  )51 20طی یک بررسی به منظور

تعیین میزان شیوع سویههای شیگاتوکسینزای اشریشیا
کلی ( )STECبر روی  756جدایه اشریشیا کلی که از
 912پرنده متعلق به  38گونه مختلف جداسازی شده
بود ،دریافتند  1/8درصد پرندگان مورد مطالعه (غاز و

مدفوع کبوتر نشان داد که  70نمونه واجد سویههای

نزای اشریشیا کلی هستند اما سروتیپ
شیگاتوکسی 
اشریشیاکلی  O157:H7در هیچ کدام از نمونههای

مورد بررسی یافت نگردید (  .) 24از علل عدم آلودگی

به سروتیپاشریشیاکلی  O157:H7در مطالعات فو 
ق

شاید بتوان به سطح مطلوب بهداشتی ،وضعیت تغذیهای

و محیط زندگی در کبوترهای خانگی در مقایسه با سایر
پرندگان زینتی اشاره کرد که خود باعث تفاوت در
نتایج حاصله میگردد.
بیشترین بررسیها در خصوص میزان آلودگی شترمرغ با

اشریشیا کلی و مقاومت میکروبی این جدایهها در مناطق
مختلف جغرافیایی ایران و سایر کشورها بر روی تخم
این پرنده صورت پذیرفته است.) 29 ،22 ، 16 ،01 ،6( .

تاکنون در ایران هیچ گونه بررسی در خصوص میزان

آلودگی مدفوع مزارع پرورشی شترمرغ به اشریشیاکلی

 O157:H7صورت نگرفته است .مطالعه حاضر اولین
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گزارش از وضعیت آلودگی مدفوع شتر مرغ به

اشریشیاکلی  O157:H7در استان لرستان و ایران

با توجه به اینکه بیشترین حضوراشریشیاکلی

 O157:H7در مدفوع بوده و از این طریق میتواند

میباشد .بررسی حاضر نشان داد تنها  4جدایه (4

باعث آلودگی سطح الشه و گوشت دامها طی مراحل

درصد) در نمونههای مورد بررسی به عنوان اشریشیاکلی

 O157:H7شناسایی شدند .طی مطالعهای در باغ وحش

کشتار شود ،به همین دلیل رعایت اصول بهداشت به
همراه پایش دورهای و منظم باکتری در کلیه مراحل

عراق حمزه و همکاران (  )31 20میزان آلودگی نمونه

نگهداری ،پرورش و کشتار خطر ابتال به عفونتهای

از کشت و سروتایپینگ 3( % 66 /7 ،مورد از  9نمونه)

کاهش میدهد.

مدفوع شترمرغ را به اشریشیاکلی  O157:H7با استفاده

اعالم کردند (  ) 14که با بررسی حاضر بدلیل تعداد کم
نمونهها ،فصل نمونهگیری ،روش بررسی و نیز تفاوت
منطقه جغرافیایی همخوانی ندارد .مطالعه نامبردگان در
ماههای خرداد و تیر (فصول گرم سال) انجام گرفته
است و این در حالی است که بررسی حاضر در فصل
بهار که سردتر است صورت پذیرفته است .بررسیها
نشان داده است که نوعی شیوع فصلی در رابطه با دفع

مدفوعی اشریشیاکلی  O157:H7وجود دارد و حیوانات

در فصول گرم سال ،ارگانیسم را بیشتر دفع مینمایند
( .) 12
مطالعه لی و همکاران در سال  2001در ایالتهای
ایندیانا و اوهایوی ایاالت متحده امریکا که جهت تعیین
میزان آلودگی الشه شترمرغ به اشریشیاکلی O157:H7

و سالمونال انجام گرفت ،نشان داد که هیچکدام از

الشهها به اشریشیاکلی  O157:H7آلوده نمیباشند

(  .) 20از دالیل اختالف با مطالعه حاضر نیز میتوان به
نوع نمونه ،روش بررسی و منطقه جغرافیایی اشاره کرد.
بررسی فوق به جداسازی این ارگانیسم در الشه شتر
مرغ پرداخته است در صورتی که بیشترین حضور

اشریشیاکلی  O157:H7در مدفوع میباشد .احتما ًالًال در
بررسی فوق مراحل نگهداری و حمل و نقل رعایت

اصول بهداشت صورت گرفته و در کاهش آلودگی
مؤثر بوده است.

ناشی از اشریشیاکلی  O157:H7را در سطح جامعه

تشکر و قدردانی
این پژوهش برگرفته ازپایان نامه دانشجویی مقطع
کارشناسی ارشد ناپیوسته باکتری شناسی میباشد لذا
نویسندگان از مساعدت و همکاری معاونت پژوهشی
دانشگاه لرستان ت ــ شکر و ق ــ دردانی مینمایند.
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Abstract: E.coliO157:H7 is recognized globally as an important cause of diarrhea,
hemorrhagic colitis (HC) and haemolytic uremic syndrome (HUS) in humans. The main and
natural reservoirs of E. coliO157:H7 are feces of domestic and wild animals, which shed the
bacteria with their feces into the environment.The aim of the present study was to isolation
and the prevalence determination of E. coliO157:H7 in fecal samples of ostrich farms using
culture and multiplex PCR in Lorestan province. In this cross sectional study, at all 100 fecal
samples of ostrich were collected during March to May 2015. A 10-g of fecal sample was
added to 90 ml of Trypticase soya broth containing novobiocin and all of enrichment samples
were cultured on selective sorbitol Macconkey agar plates supplemented with Cefixime and
tellurite (CT-SMAC) for screening test. All nonsorbitol fermenting isolates were evaluated to
multiplex PCR using specific primers. From 100 fecal samples, after enrichment and selective
plating, 15 (15%) nonsorbitol fermenting were isolated, but only 4 (4%) isolates were
identified as E.coliO157:H7 using multiplex PCR. The present study is the first report on
isolation of E. coliO157:H7 from ostrich feces sample in Iran. This study shows the
importance of ostrich fecal as a reservoir of E. coliO157:H7.
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