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تاریخ پذیرش95/6/29 :

تاریخ دریافت95/2/11 :

چکیده:
زمينه و هدف :سالمونال در انسان بيماری های مختلف مانند تب روده ،حصبه و شبه حصبه ،عفونت خون و
مسموميت های غذایی را ایجاد می کند .گوشت و شيرخام از مهم ترین منابع آلودگی انسان به سالمونال می باشند .از
این رو در این تحقيق به بررسی آلودگی سالمونال تيفی موریوم و سالمونال اینترتيدیس گوشت های قرمز و سفيد خام در
سطح شهرستان شهرکرد پرداخته شد.
روش بررسی :در این مطالعه توصيفی -مقطعی ،تعداد  360نمونه شامل  98نمونه گوشت گاو 36 ،نمونه
گوشت شتر 75 ،نمونه گوشت گوسفند 62 ،نمونه گوشت بز و  89نمونه گوشت مرغ ،از مراکز عرضه شهرستان
شهرکرد جمع آوری و از نظر آلودگی به سالمونال به روش کشت ،آزمون های بيوشيميایی و آزمون  PCRمورد
آزمایش قرار گرفتند .در ادامه سالمونال تيفی موریوم و سالمونال اینترتيدیس جدا شده از نظر ژن های حدت
 invA, rfbj, fliC, fljB, spV, sefAمورد بررسی قرار گرفتند.
یافته ها :در این تحقيق در مجموع  54نمونه از  360نمونه به گونه های سالمونال آلوده بودند .بيشترین آلودگی
در گوشت مرغ ( )%31/64در نمونه گوشت گاو ( ،)%13/26گوشت بز ( ،)%8/06گوشت گوسفند ( )%8و گوشت
شتر ( )%5/5مشاهده شد .از مجموع  54جدایه سالمونال 24 ،ایزوله آلوده به سالمونال تيفی موریوم و  20ایزوله
آلوده به سالمونال اینترتيدیس و  10ایزوله مربوط به سایر سروتيپ های سالمونال بود .بررسی ژن های حدت
ایزوله ها نشان داد تمام آن ها حامل ژن های مورد بررسی بودند.
نتيجه گيری :نتایج حاصله بيانگر این است که درصد قابل توجهی از نمونه های گوشت های قرمز و سفيد
دارای آلودگی سالمونالیی هستند .از این رو الزم است با کنترلهای بهداشتی و نظارت دقيق در کشتارگاه ها از
ميزان آلودگی گوشت کاسته شود.
واژه های کليدی :سالمونال تيفی موریوم ،سالمونال اینترتيدیس ،گوشت قرمز ،گوشت مرغ.

مقدمه:
امروزه با پیشرفت تکنولوژی علوم و صنایع

در میان افرادی که به ضعف سیستم ایمنی و یا سوء

غذایی بیماری های ناشی از غذا به عنوان مهم ترین

تغذیه مبتال هستند ،در حال افزایش است ( .)2پیدایش

مسأله در جهان می باشد .در سراسر جهان صدها میلیون

پاتوژن های منتقله از غذا و اثرات آن ها بر روی سالمت

انسان به بیماری های قابل انتقال از طریق غذا و آب مبتال

عمومی جامعه یکی از مهم ترین چالش های ایجاد شده

هستند ( .)1این مشکل در کشورهای در حال توسعه و

در سیستم مراقبت بهداشت می باشد .گونه های سالمونال
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از جمله این پاتوژن های نوظهور جهانی می باشد که

سالمونال از خانواده انتروباکتریاسه است .این

از طریق انتقال توسط مواد غذایی ،بیماری های منتقله از

باکتری گرم منفی ،فاقد اسپور و میله ای شکل است

غذا را روز به روز افزایش داده و آن را به یک معضل

که توسط فالژلهای اطرافی حرکت می کند (.)13

بهداشتی در جهان تبدیل کرده است .مطالعات اپیدمیولوژی

بر اساس آخرین طبقه بندی اعضای جنس سالمونال

نشان داده که غذاهای با منشاء حیوانی مخزن عمده

به دو گونه سالمونال انتریکا و سالمونال بونگوری تقسیم

بیماری هایی هستند که توسط غذا منتقل میشود ( .)3از

می شود .سالمونال انتریکا ،بر اساس ویژگی های بیوشیمیایی و

بین باکتری های بیماری زا ،گونه های سالمونال ،لیستریا

همولوژی  DNAشامل  7زیر گونه است که هر کدام دارای

ویرسینا در محدوده گوناگونی از مواد غذایی شامل

شامل سروتایپ های مختلفی هستند .بیشتر آن ها برای انسان و

گوشت ،فرآوردههای گوشتی ،لبنیات و سبزیجات

حیوان بیماری زا هستند و عموماً انتقال بیماری از طریق آب و
غذا صورت می گیرد ( .)14،7از بین سروتتیپ های مختلف

شایع اند ( .)4آلودگی مواد غذایی با این پاتوژن ها

سالمونال سروتیپ های سالمونال انتریتیدیس و سالمونال تیفی

ممکن است در مراحل مختلف زنجیره غذایی شامل

موریوم در مقام اول عفونت های غذایی قرار دارند و دارای

تولید ،فرآوری ،توزیع ،خرده فروشی ها ،یا آماده نمودن

شیوع گسترده ای در آسیا (کره ،ژاپن و تایلند) میباشند (.)15

ایجاد شود ( .)5بیماری سالمونلوزیس که توسط

سالمونال تیفی موریوم از جمله گونه های است که عالوه بر

گونه های جنس سالمونال ایجاد میشود در سال 1984

دارا بودن میزبان های زیاد دارای مقاومت محیطی باال نیز

به عنوان عامل تهدید کننده جدید و جدی جهت
سالمت عمومی توسط سازمان بهداشت جهانی

می باشند ،لذا قدرت تکثیر و زنده به مدت طوالنی در محیط

FAO

و نمونه های غذایی را دارند ( .)16،17با توجه به اینکه

اعالم گردید ( .)6گاستروآنتریت حاد ،تب روده ای

سالمونال به عنوان یک میکروارگانیسم مقاوم در مواد غذایی

تیفوئید یا پاراتیفوئید ،عفونت های سیستمیک و گاهی

مطرح می باشد ،آزمایش های میکروبیولوژی مواد غذایی

سپتی سمی کشنده از جمله موارد ایجاد شده توسط

برای حضور این پاتوژن الزامی است .روش های تشخیصی

سالمونال هستند (.)7

مولکولی مانند  Multiplex PCRدر کنار کشت و سایر

سالمونلوزیس یکی از بیماری های عمده ناشی

روش های باکتری شناسی می تواند در تأیید تشخیص کمک

از مواد غذایی است که اخیراً منجر به نگرانی هایی در

کننده باشد (.)12

سطح بهداشت عمومی شده است ( .)8اولین گزارش

اگرچه مطالعات محدودی در خصوص بررسی

مربوط به شیوع عفونت غذایی ناشی از سالمونال توسط

وضعیت برخی مواد غذایی به سالمونال در تعدادی از

گارتنر در سال  1888در آلمان بود ( .)9در مطالعات

استان های کشور طی سالیان گذشته انجام شده ،اما گزارش

متعدد شیوع سالمونولوزیس در کشورهای مختلف از

ثبت شده ای محدودی از مقاومت ضد میکروبی و ژن های

 %2/74تا  %3/8گزارش شده است ( .)10،8این باکتری

حدت سالمونالهای جدا شده از انواع گوشت قرمز و سفید

تقریباً  25میلیون عفونت و حدود  200000مرگ در

در استان چهارمحال و بختیاری و استان های همجوار

سطح جهان ایجاد می نماید ( .)11با توجه به میزان

وجود دارد ،لذا نظر به اهمیت گوشت و فرآورده های

مرگ و میر باال این مسأله به عنوان خطر جدی تلقی

آن در رژیم غذایی و نقش گوشت در انتقال باکتری های

میگردد .نظر به پژوهش ها و اطالعات آماری موجود

بیماری زا چون سالمونال ،بر آن شدیم تا شیوع سالمونال را

محصوالتی از جمله گوشت مرغ ،گوشت گاو ،تخم

در گوشت قرمز و مرغ عرضه شده به صورت بسته بندی و

مرغ ،ماهی و شیر منشاء سالمونلوزیس های ناشی از

غیر بسته بندی را در شهرستان شهرکرد مورد بررسی قرار

مواد غذایی گزارش شده اند (.)12

گیرد .عالوه بر آن عوامل حدت در سروتیپ های سالمونال
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تیفی موریوم و سالموتال اینترتیدیس به روش واکنش

نمونه ها در دور  14000 rpmبه مدت  10دقیقه مایع رویی

زنجیره ای پلیمراز مورد بررسی قرار گرفت.

رسوب به عنوان منبع  DNAاستفاده شد (.)12
آزمایش  PCRجهت ردیابی ژن های مورد مطالعه

روش بررسی:

شامل ( invAجهت تشخیص جنس سالمونال) ،ژن

در این مطالعه توصیفی -مقطعی در فاصله زمانی

( STM4492جهت تشخیص گونه سالمونال تیفی موریوم)،

مهر تا آذر سال  1393از مناطق مختلف شهرستان شهرکرد

ژن ( sdfجهت تشخیص گونه سالمونال انتریتیدیس) و

 360نمونه گوشت شامل 89 :نمونه گوشت مرغ 75 ،نمونه

ژن های حدت  spV ،fliB ،fliC ،rfbJ ،invAو ،sefA

گوشت گوسفند 98 ،نمونه گوشت گاو 62 ،نمونه گوشت

توسط زوج پرایمرهای اختصاصی که به طور خالصه در

بز و  36نمونه گوشت شتر ،به طور تصادفی ساده از

جدول شماره  1آورده شده انجام گردید ( .)19برای انجام

قصابی ها و مراکز عرضه گوشت سفید و قرمز جمع آوری

 PCRاز دستگاه

و در اسرع وقت در شرایط سترون به آزمایشگاه کنترل

استفاده شد .واکنش  PCRدر حجم  25میکرولیتر واجد

کیفی دانشگاه آزاد اسالمی منتقل شد.

 2/5میلی لیتر بافر  1/5 ،PCR10Xمیلی لیتر کلرید منیزیوم،

)Master cycle gradient (Ependorf

 25گرم از نمونه ها به  225سی سی محیط پیش

 200میکرومول  1 ،dNTP Mixمیکرومول زوج پرایمر

غنی کننده آب پپتونه منتقل شد و در گرمخانه در دمای

 1 ،F,Rواحد آنزیم  Tag DNA Polymeraseو

 37درجه سانتی گراد به مدت  24ساعت قرار داده شد.

 5میکرولیتر از  DNAمربوط به هر ایزوله انجام شد.

سپس یک سی سی از محیط پیش غنی کننده به محیط

برنامه حرارتی مورد نظر با توجه به نوع ژن

سلنیت سیستئن منتقل و به مدت  24ساعت گرمخانه

متفاوت بوده و به شرح زیر انتخاب گردید .برای ژن invA

گذاری شد ،در ادامه از محیط سلنیت سیستئین در محیط

یک سیکل  94درجه به مدت  6دقیقه 34 ،سیکل تکراری

سالمونال -شیگال آگار و برلیانت گرین آگار به صورت

 95درجه  1دقیقه 59 ،درجه  1دقیقه و  10ثانیه 72 ،درجه

خطی کشت داده شد و به مدت  24ساعت به ترتیب در

 1دقیقه و  30ثانیه و یک سیکل انتهایی  72درجه  8دقیقه.

دمای در  37درجه سانتی گراد و  41درجه سانتی گراد

در مورد ژن های  STM4492و  Sdfیک سیکل  94درجه

گرمخانه گذاری شدند .پرگنه های بی رنگ با مرکز

 6دقیقه 40 ،سیکل تکراری  94درجه  50ثانیه 56 ،درجه

سیاه در محیط سالمونال -شیگال آگار و پر گنه های زرد

 1دقیقه 72 ،درجه  70ثانیه و یک سیکل انتهایی  72درجه
fliC ،rfbj ،invA

و

رنگ با مرکز سیاه در محیط برلیانت آگار به عنوان

 8دقیقه .در مورد ژن های

پرگنههای مشکوک انتخاب و جهت تست های تکمیلی

یک سیکل  94درجه  6دقیقه 35 ،سیکل تکراری

چون تست اوره TSI ،و  IMVICمورد آزمایش قرار

 94درجه  60ثانیه 57 ،درجه  1دقیقه 72 ،درجه  60ثانیه و

گرفتند .باکتری هایی که از نظر آزمون های بیوشیمیایی،

یک سیکل انتهایی  72درجه  8دقیقه .در مورد ژن های

سالمونال تشخیص داده شدند ،جهت تأیید تشخیص به

 spVو  sefAیک سیکل  94درجه  6دقیقه 35 ،سیکل

روش مولکولی مورد آزمایش قرار گرفتند.

تکراری  94درجه  60ثانیه 57 ،درجه  1دقیقه 72 ،درجه

fljB

جهت استخراج  DNAباکتری های مورد نظر از

 60ثانیه و یک سیکل انتهایی  72درجه  8دقیقه (.)20

روش جوشاندن استفاده شده است .به این منظور نمونه های

جهت ردیابی محصول مورد نظر از ژل  %2آگارز استفاده

تأیید شده آلوده به سالمونال را در محیط آب پپتونه کشت

شد .جهت تهیه ژل  2گرم پودر آگارز در  100میلی لیتر

داده بعد از گذشت  24ساعت  100میکرولیتر از کشت

بافر TBEذوب و بعد از اضافه کردن  5میکرولیتر رنگ

یک شبه باکتری در محیط مایع آب پپتونه با  500میکرولیتر

( DNA safe stainساخت شرکت سینا ژن -ایران) به آن

آب مقطر به مدت  10دقیقه جوشانده شد پس از سانتریفوژ

در قالب مخصوص الکتروفورز  +096ریخته شد .برای
90
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انجام الکتروفورز  15میکرولیتر از محصول  PCRبا

فسفات دارای بار منفی بوده و به سمت قطب مثبت

 3میکرولیتر رنگ نشانگر که ترکیبی از رنگ برومو

حرکت می کنند .جهت تعیین اندازه باند مورد نظر در

فنل بلو و یک ماده غلیظ و چسبنده مانند سوکروز یا

الکتروفورز از مارکر  DNAاستفاده گردید .الکتروفورز

گلیسرول می باشد .مخلوط و در چاهک ژل منتقل

در ولتاژ ثابت  90ولت به مدت حدود  30دقیقه انجام

گردید .مولکول های  DNAبه دلیل دارا بودن گروه

گرفت (تصاویر شماره  1و .)2

جدول شماره  :1توالی پرایمرهای مورد استفاده جهت ردیابی ژن های مورد مطالعه در سالمونال تيفی موریوم و

سالمونال اینترتيدیس
نام ژن
*InvA

نام پرایمر
Styinva-JHO-2Right

AAACGTTGAAAAACTGAGGA

Styina-JHO-2left

TCGTCATTCCATTACCTACC

Sdf-F

AAATGTGTTTTATCTGATGCAAGAGG

Sdf-R

GTTCGTTCTTCTGGTACTTACGATGAC

STM4492-F

ACAGCTTGGCCTACGCGAG

STM4492-R

AGCAACCGTTCGGCCTGAC

ST139-s

GTGAAATTATCGCCACGTTCGGGCAA

St141-as

TCATCGCACCGTCAAAGGAACC

Rfbj-s

CCAGCACCAGTTCCAACTTGATAC

Rfbj-as

GGCTTCCGGCTTTATTGGTAAGCA

FLic-s

ATAGCCATCTTACCAGTTCCCCC

FLic-as

GCTGCAACTGTTACAGGATATGCC

FLjb-s

ACGAATGGTACGGCTTCTGTAACC

FLjb-as

TACCGTCGATAGTAACGACTTCGC

S1

GCCGTACACGAGCTTATAGA

S2

ACCTACAGGGGCACAATAAC

SEFA2

GCAGCGGTTACTATTGCAGC

SEFA4

TGAGACAGGGACATTTAGCG

Sdf

STM 4492

توالی پرایمر 5′-3′

invA

rfbJ

fliC

fljB

Spv

sefA

وزن محصول ()bp

199
299
759
284
663
183
526
260
310

* :ژن تعیین جنس سالمونال.
جهت آنالیز آماری نتایج حاصل از ردیابی سروتیپ های

نرم افزار آماری  SPSSو مدل های آماری مربع کای و دقیق

سالمونال تیفی موریوم و سالمونال اینترتیدیس در نمونه های

فیشر با سطح اطمینان  %95استفاده شد .در این آزمون ارتباط

گوشت خام مورد مطالعه و بررسی انواع ژن های حدت از

معنی داری بین دو داده در نظر گرفته شد.
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تصویر شماره  :1ژل حاصل از الکتروفورز محصول

PCR

این ژل مربوط به ژن های  759( STM4492جفت باز) 310( sefA ،جفت باز) 183( fljC ،جفت باز) و  526( fliBجفت باز) در
سالمونال تیفی موریوم می باشد .ستون  =Mمارکر  100جفت بازی ( DNAفرمنتاس ،لیتوانی).

تصویر شماره  :2ژل حاصل از الکتروفورز محصول

PCR

این ژل مربوط به ژن های  199( invAجفت باز) 260( spv ،جفت باز) 299( sdf ،جفت باز) و  663( rfbJجفت باز) در
سالمونال اینترتیدیس می باشد .ستون  =Mمارکر  100جفت بازی ( DNAفرمنتاس ،لیتوانی).

یافته ها:
در مطالعه حاضر از روش کشت و  PCRجهت

( )%31/46و به دنبال آن گوشت گاو (،)%13/26

شناسایی گونه های سالمونال تیفی موریوم و سالمونال

گوشت بز ( ،)%8/06گوشت گوسفند ( )%8و گوشت

اینترتیدیس و تعیین فراوانی حضور انواع ژن های حدت

شتر ( )%5/5بود.

ایزوله های جدا شده از گوشت های قرمز و سفید

با توجه به جدول شماره  2از بین  54ایزوله

استفاده شد .جدول شماره  2آلودگی گوشت های قرمز

سالمونالی جدا سازی شده در مرحله کشت ،بر پایه

و سفید به سالمونال تیفی موریوم و سالمونال اینترتیدیس

آزمون های واکنش زنجیره ای پلیمراز مشخص شد،

را نشان می دهد .بر پایه این نتایج مجموعاً  54نمونه از

 24نمونه آلوده به سالمونال تیفی موریوم 20 ،نمونه

 360نمونه گوشت قرمز و سفید به سالمونال آلوده بودند.

آلوده به سالمونال اینترتیدیس می باشند .همچنین در

بیشترین شیوع آلودگی مربوط به نمونه گوشت مرغ

بین نمونهها  8نمونه همزمان به سالمونال تیفی موریوم و
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سالمونال اینترتیدیس آلودگی وجود داشت 10 ،ایزوله

در تجزیه و تحلیل آماری نتایج اختالف آماری

مربوط به سایر سروتیپ های سالمونال بود که تشخیص

معنی داری بین میزان آلودگی نمونه های گوشت شتر و

گونه نشد.

گوشت مرغ مشاهده شد .در آزمون دقیق فیشر اختالف

در بخش دیگری از مطالعه به بررسی ژن های

آماری معنی داری بین آلودگی با سروتیپ های سالمونال

حدت  invA, rfbj, fliC, fljB, spV, sefAدر گونههای

تیفی موریوم و سالمونال اینترتیدیس در ایزوله های جدا

سالمونال تیفی موریوم و سالمونال اینترتیدیس جدا شده از

شده از گوشت مرغ و نیز بین سروتیپ سالمونال

نمونه ها پرداخته شد که نتایج نشان داد ،تمام ایزوله ها حامل

اینترتیدیس جدا شده از نمونه گوشت مرغ با گوشت

ژن های حدت invA, rfbj, fliC, fljB, spV, sefAبودند.

شتر ،گوسفند و بز مشاهده شد.

جدول شماره  :2درصد فراوانی آلودگی نمونه های گوشت به سالمونال تيفی موریوم و سالمونال اینترتيدیس در
گوشت خام قرمز و سفيد
تعداد

درصد فراوانی نمونه های

سالمونال

سالمونال

آلودگی

سایر

نمونه

سالمونال مثبت

تيفی موریوم

اینتریدیدیس

همزمان

سروتيپ ها

گوشت گاو

98

13/26

7

4

3

2

گوشت گوسفند

75

8

3

2

1

1

گوشت بز

62

8/06

3

1

1

1

گوشت شتر

36

5/5

2

-

-

-

گوشت مرغ

89

31/46

9

13

4

6

جمع کل

360

15

24

20

8

10

نوع نمونه

بحث:
طی سالهای اخیر وقوع بیماری های میکروبی

وجود سالمونال را در مواد غذایی نشان دهد .زمان برای

ناشی از مواد غذایی نه تنها در کشورهای در حال توسعه

پیشگیری از فاجعه در حال وقوع ناشی از همه گیری

با فقر بهداشتی بلکه در کشورهای توسعه یافته با استاندارد

سالمونلوز فاکتور بسیار مهمی است و می تواند منجر به

باالی بهداشتی نیز رو به افزایش بوده است .باکتری

قطع به موقع چرخه عفونت گردد (.)22

سالمونال از خطرناک ترین عوامل بیماری ناشی از غذا

نتایج مطالعه حاضر طی کشت میکروبی،

بوده است که دارای گسترش جغرافیایی وسیعی است و

آزمون های بیوشیمیایی و تأیید تشخیص به روش

قادر به ایجاد عفونت در طیف وسیعی از موجودات زنده

واکنش زنجیره ای پلیمراز نشان داد که از میان  98نمونه

از جمله انسان ،حیوانات و طیور می باشد (.)21

گوشت گاو  75 ،%13/26نمونه گوسفند  62 ،%8نمونه

اولین قدم در راه حل مشکل ،شناخت دقیق

بز  36 ،%8/06نمونه شتر  89 ،%5/5نمونه مرغ  %31/46و

ابعاد و جزییات آن است که بدون ارزیابی دقیق میزان

در مجموع از  360نمونه  54نمونه  %15آلوده به

شیوع سالمونال در گوشتهای مختلف نمی توان به

سالمونال بودند.

مشکالت پی برد و برای شناسایی منابع آلودگی روشی

در مطالعه  Ejetaوهمکاران که به منظور شیوع

سریع ،حساس و دقیق الزم است تا با دقت و سرعت باال

سروتیپ های سالمونال در گوشت گاو ،گوسفند و
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خوک در اتیوپی انجام شد %7/14 .گوشت گاو،

اینترتیدیس بیشتر می باشد .همچنین در پژوهش سلطان

گوسفند و خوک آلوده به سالمونال بودهاند (.)23

دالل و همکاران %8/47 ،نمونه های گوشت مرغ و

بررسی حکیمی و همکاران در خصوص جدا کردن

 %8/28از گوشت های قرمز به سالمونال آلوده بودند

سالمونال از وسایل و محل کار گوشت فروشی های

که در این بین سهم سالمونال اینترتیدیس  %8/9اعالم

تهران نیز نشان داد  %8نمونه ها آلوده به سالمونال

گردید ( .)18در مطالعه ای دیگر  Yangو همکاران

بوده اند %5/37.سالمونال اینترتیدیس از سالمونالهای

انجام دادند ،میزان آلودگی گوشت های مختلف به

جدا شده %50 ،سالمونال تیفی موریوم و  %5/12سالمونال

گونه های سالمونال را در چین به شرح زیر گزارش

پاراتیفی  Bتعیین گردید %12 .چرخ گوشت ها%8 ،

کردتد %54 :از نمونه های مرغ %31 ،از نمونه های

تخته های برش %8 ،وسایل کار و  %4یخچال های

خوک %17 ،از نمونه های گاو و  %20از نمونه های

نمونه برداری شده به سالمونال آلوده بودند و

گوشت بره به سالمونال آلوده بوده که از این میان

در مجموع در  %12گوشت فروشی ها آلودگی

سالمونال انتریتیدیس  ،%5/31تیفی موریوم ،%4/13

سالمونالیی مشاهده شد که نشان دهنده چرخه روند

سوبرا  %10و ایندیانا  %7/9بیشترین شیوع را در گونه های

انتقال آلودگی در طی مراحل فرآوری و توزیع

یافت شده داشتند ( .)27این تحقیق نیز بیانگر تعداد

گوشت است ( .)24نصرتی و همکاران در مرکز

بیشتر آلودگی در گوشت مرغ نسبت به سایر گوشت ها

درمانی بیمارستان مفید آلودگی گوشت گاو به

می باشد که تأییدکننده نتایج حاضر می باشد.
بررسی ژن های حدت

سالمونال را  %8/8اعالم نمودند .در حالی که آلودگی

invA, rfbj, fliC, fljB

گوشت مرغ به سالمونال دیده نشد ( .)21نتایج تحقیقات

از گونه های سالم ونال تیفی موریوم و ژن های حدت

فوق همگی بیانگر آلودگی سالمونالیی در گوشت قرمز

 spvو  sefAاز سالمونال اینترتیدیس جدا شده از

می باشد که در تحقیق حاضر نیز چنین نتایجی حاصل

نمونه های مورد مطالعه حاکی از آن است که تمام

شد .همچنین در مطالعه پورجعفر و همکاران ،با بررسی

ایزوله ها حامل ژن های حدت مذکور بودند .به طور

 384نمونه گوشت شتر تک کوهانه کشتار شده در

مشابهی مطالعه ای از عمادی چاشنی و همکاران در

نجف آباد پرداخت که از این تعداد تنها سه مورد مثبت

خصوص بررسی خصوص یات گونه های سالمونال جدا

که شامل یک مورد آلودگی به سالمونال پارا تیفی و

شده از جوجه های کبابی در شمال ایران حاکی از

دو مورد آلودگی به سالمونال تیفی موریوم گزارش

حضور تمام ژن های حدت مورد اشاره در سالمونالی

گردید که حاکی از آلودگی بسیار پایین گوشت شتر

جدا شده از نمونه ها می باشد ( .)19شایگان و

می باشد (.)25

همکاران نیز در بررسی فاکتورهای ویروالنس گونه های

در مطالعه ای که تاج بخش و همکاران بر روی

سالمونال تیفی موریوم و سالمونال اینترتیدیس در شیر و

گوشت مرغ انجام دادند ،نشان داد  %28از نمونه های

فرآورده های لبنی نشان دادند که ژن های  spvو

گوشت مرغ آلودگی سالمونالیی داشته که از این تعداد

 sefAدر تمام ایزوله های سالمونال اینترتیدیس و

 %50آن را سالمونال تیفی موریوم تشکیل داده

ژن های  invA, rfbj, fliC, fljBنیز در تمام

است ( .)26نتایج ممتاز و همکاران بر روی  620نمونه

ایزوله های سالمونال تیفی موریوم حضور داشتند که نتایج

مرغ بیانگر آلودگی الشه های مرغ به سالمونال تیفی

مشابه نتایج تحقیق حاضر می باشد ( .)28همچنین

موریوم و سالمونال اینترتیدیس (به ترتیب  %42/8و

مطالعه ای از کوچک زاده و همکاران ،حاکی از حضور

 %35/7الشه های آلوده به سالمونال) می باشد ( .)20در

ژن  invAدر تمام سالمونالهای جدا شده از  103مدفوع

مطالعه ما نیز میزان سالمونال تیفی موریوم از سالمونال

حیوان مورد بررسی بوده است (.)29
94

مهشید زاهدی و همکاران

شیوع آلودگی سالمونال اینترتیدیس و سالمونال تیفی موریوم

،مراکز فروش برای جلوگیری از آلودگی متقاطع

:نتیجه گیری

رعایت موارد بهداشتی در مراکز عرضه گوشت توسط

در مجموع نتایج مطالعه حاضر و مطالعات قبلی

 و شناسایی نقاطHACCP  رعایت اصول،فروشنده ها

بیانگر آلودگی گوشت مرغ با فراوانی بیشتر و همچنین

بحرانی در پروسه تولید گوشت و ایجاد آگاهی

گوشت قرمز به سالمونال می باشد و با توجه به اهمیت

عمومی آموزش روش های جلوگیری و سالم سازی

گوشت در رژیم غذایی و احتمال بروز عفونت از طریق

...  انجماد و،مواد غذایی مشکوک از طریق پختن

گوشت های آلوده به سالمونال تشخیص سریع آلودگی

.پیشنهاد می گردد

سالمونالیی اهمیت بیشتری پیدا می کند که روش واکنش
.زنجیره ای پلیمراز دارای حساسیت باالیی می باشد

:تشکر و قدردانی

از این رو برای جلوگیری از آلودگی با

13330507931011 این مقاله منتج از پایان نامه (کد

،سالمونال بهسازی و تجهیز کشتارگاه های صنعتی

) در رشته کارشناسی ارشد میکروبیولوژی93/5/1 مورخ

نظارت دقیق بهداشتی در مراحل مختلف کشتار و

دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد می باشد که بدینوسیله

 رعایت اصول بهداشتی توسط،بسته بندی گوشت

از کلیه افرادی که در انجام این پایان نامه همکاری

 نظارت و کنترل مراحل مختلف نگهداری و،کارگران

. سپاسگزاری می نماییم،نموده اند
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Background and aims: Salmonella, which causes different diseases in human, such as typhoid,
paratyphoid, septicemia, and salmonellosis (food poisoning). Food products such as meat and
raw milk are the most common sources of human salmonella infection. Therefore, in this
research, it was studied the Salmonella typhimurium and Salmonella enteritidis contamination of
raw red and white meat in Shahrekord.
Methods: This was a cross-sectional study, 360 samples of different types of meat (98 samples
of cow, 36 samples of camel, 75 samples of sheep, 62 samples of goat, and 89 samples of
chicken) were collected from sale centers in Shahrekrd town, and was tested about contamination
by bacterial culture, biochemical, and PCR tests. In the following, S.typhimurium and S.entertidis
isolated on the bases of intensity gens invA, rfbj, fliC, fljB, spV, sefA were studied.
Results: In this study, 54 meat samples were contaminated with salmonella. The highest rate of
contamination was observed in chicken (31.64%) while the contaminated rate in cow, goat,
sheep, and camel was 13.26%, 8.06%, 8%, and 5.5%, respectively. In addition, out of
54 isolated, 24 were contaminated with and 20 with Salmonella entertidis. The rest 10 isolated
were contaminated with other serotypes. Prevalence of intensity gens of isolations show that all
of them included reviewed gens.
Conclusion: The findings show that the red and white meat is contaminated with salmonella.
Therefore it is necessary to reduce this contamination in slaughterhouses with hygienic controls
and strict supervision.
Keywords: Salmonella tiphimurium, Salmonella enteritidis, Red meat, Chicken meat.
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