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چکیده
سالمونال باکتری گرم منفی میباشد که قادر به ایجاد عفونت در طیف وسیعی از و حیوانات مزرعه مانند گاو ،مرغ ،خوک ،خزندگان و انسان است که از طریق
مواد غذایی آلوده قابل انتقال به انسان میباشد .در این مطالعه از روش  PCRبرای تشخیص سالمونال در روده مرغ استفاده شد .در این پژوهش 100 ،نمونه روده
مرغ بعد کشتار از مرغداریهای اطراف شهرستان ساری تهیه گردید .همه نمونهها با استفاده از آزمایشهای میکروبی و بیوشیمیایی مورد بررسی قرار گرفت.
DNA

نمونهها به وسیله کیت MBSTاستخراج و  PCRبا استفاده از پرایمرهای اختصاصی مربوط به ژنهای  Spicو  rfbjBانجام گردید .نتایج روش کشت

و آزمایشهای بیوشیمیایی بر روی  100نمونه روده مرغ جمع آوری شده 30 ،نمونه سالمونال شناسایی و تشخیص داده شد .بررسی نتایج بر روی  30نمونه
سالمونال ،حضور ژنهای اختصاصی rfbjBو  SpiCرا  50و 100درصد نشان داد .نتایج این بررسی نشان دادکه با توجه به طوالنی بودن روشهای مرسوم
کشت ،واکنش زنجیرهای پلی مراز میتواند یک شیوه تشخیصی دقیق و حساس و سریع در شناسایی و غربالگری باکتری سالمونال باشد.
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Abstract
salmonella is a Gram-negative bacterium that can cause infection in humans and a wide range of animals such
as human and farm animels such as cattle, poultry, pig and reptiles, which can be transmitted to humans through
infected food. In this study, PCR was used to detect salmonella in chicken intestine. In this study, 100 samples
of chicken intestines was prepared from aviculture around the city of Sari. All samples were examined using
biochemical and biological methods. DNA samples was extracted by MBST kit and PCR method was employed
by rfbjB and SpiC primers related to rfbjB and SpiC genes. The results of biochemical testing and culture methods
on 100 samples collected from chicken intestine, 30 Salmonella was detected. Reults showed that all isolated
samples contained SpiC gene and 50% contained rfbjB gene. these results indicate that this PCR assay is a simple,
Rapid, reliable and reproducible method for identification of salmonella that will aid surveillance , prevention and
control of this pathogen.
Key words: salmonella , intestinal chicken, PCR
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مقدمه

ژنهای سطحی میباشد )1،8،9،16،21( .براساس طبقه بند

باکتری سالمونال متعلق به خانواده انتروباکتریاسه است .این

کافمن-وایت ،سالمونال از آنتی ژن سوماتیک  ،oآنتی ژن

باکتری گرم منفی ،میلهای وهوازی به عنوان یکی از مهمترین

پروتئین فالژل  Hو آنتی ژن کپسولی Viتشکیل شده است.

عوامل بیماری زا مشترک بین انسان و دام مطرح میباشد.

( )7،22آنتی ژن oلیپوساکارید غشای خارجی باکتری است

از ویژگیهای مهم این جنس توانایی آن در زنده ماندن به

که از واحدهای الیگوساکاریدی تکراری ،شامل  3-6قند

مدت طوالنی در محیط و نمونههای غذایی است سالمونلوز

در سروگروپهای  Aتا  Bسالمونال میباشد )15،29(.در

از حیوان به حیوان ،از حیوان به انسان و در موارد نادر

سالمونال ژنهایی مسئول بیوسنتز آنتی ژن  oهستند که به

از انسان به انسان قابل انتقال است .از منابع آلودگی برای

طور معمول برروی کروموزوم در خوشه ژنی  rfbگروه بندی

انسان میتوان به گاو ،گوسفند ،بز و طیور اشاره کرد)4،5( .

میشوند .این خوشه ژنی آنزیمهای زیادی را برای بیوسنتز

مصرف فراوردههای آلودهی طیور و تخم مرغ یکی از

آنتی ژن  oکد میکند و به عنوان یک مارکر مولکولی برای

راههای رایج عفونت در انسان میباشد .سالمونلوزیس نام

تشخیص سروتیپهای سالمونال میباشد .گروه Bو  C2در

گروهی از عفونتهای ایجاد شده توسط سالمونال میباشد

ژنهای  rfb Jسالمونال سنتز  abequoseرا کدگذاری میکنند

که شامل تب تیفوئید ،پارا تیفوئید و مسمومیت غذایی است.

و  CDP-4-keto -3 , 6-dideoxy glucoseرا به

( )30مسمومیت ناشی از غذا یکی ازمهمترین مشکالت

 abequoseتبدیل میکنند )14( .بسیاری از باکتریهای گرم

جهانی است .اگر چه در تمام فراوردههای گوشتی این

منفی دارای سیستم ترشحی تیپ  IIIبرای تعامل خود با

آلودگی شایع است ولی میزان آن در طیور به دلیل تقاضای

میزبان هستند .این تیپ همچنین تزریق مولکولی نامیده

باال و مقاومت سویه به آنتی بیوتیک ،بمراتب بیشتر است.

میشود.این سیستم حدودا از  30پروتئین مختلف تشکیل

( )20،28این باکتری در بخش رودهای انسان و بسیاری از

شده است و یکی از پیچیده ترین سیستمهای ترشحی به

حیوانات اهلی از جمله مرغ ساکن بوده و طیور اغلب به

حساب میآید ( .)10،11،19پروتئین  Spicسالمونال دارای

عنوان منبع زئونوتیک این عامل مطرح میباشند )6(.بیش از

 127اسید آمینه است که در جزایر بیماریزایی سالمونال  2کد

2500سروتیپ سالمونال شناسایی شده است که  %10آنها

گذاری میشود و از طریق سیستم ترشحی تیپ  IIIبه درون

از طیور جداسازی گردیدند که مهم ترین و متداول ترین آن

سیتوزول ماکروفاژها ترشح میشود .پروتئین  SpiCبرای بقا

ها ،سالمونال تیفی موریوم و سالمونال انتریتیدیس میباشد.

درون ماکروفاژها و مهار هم جوشی فاگوزوم – لیزوزوم در

بیماری سالمونلوزیس در پرندهها میتواند از طریق خوردن

داخل بدن و برای مهار هم جوشی اندوزوم – اندوزوم در

غذاهای آلوده ،آب و تخم مرغهای حاوی سالمونال و یا از

شرایط آزمایشگاهی ضروری است .پروتئین  SpiCهمچنین

طریق پوسته تخم مرغ روی دهد .پرندگان مبتال كسل ،چمباتمه

باعث ترشح چندین افکتورهای  SPI2و پروتئینهای انتقالی

زده و افسرده هستند .تمايل به حركت نداشته و با چشمان

 SSeBو  SseCمیشود .جهش در  SpiCباعث میشود که

بسته ،پرهاي ژوليده مي ايستند .این باکتری ممکن است در

 SpiCقادر به تکثیر در ماکروفاژها نباشد و تا حد زیادی

طیور به ظاهر سالم وجود داشته باشد )4،30(.سالمونال

بیماریزایی را کاهش میدهد )25،27( .روشهای شناسایی

ارگانیسم پیچیدهای است که فاکتورهای بیماریزایی متعددی

سالمونال از نمونههای طیور بر دو نوع سنتی و مولکولی

برای ایجاد بیماری دارد .از فاکتورهای مهم در بیماریزایی

میباشد که روشهای جدا سازی سنتی اغلب بر پایه کشت

سالمونال ،اندوتوکسین ،انتروتوکسین ،سیتوتوکسین ،آنتی

بر روی محیطهای اختصاصی و تشخیص کلنیهای مشکوک

CDP-
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توسط تستهای بیوشیمیایی و سرولوژی است .در طول
سالیان اخیر ،استفاده ازروشهای مولکولی به ویژه

PCR

 BHIبراث (مرک ،ساخت آلمان) گلیسرین دار در دمای
 -20نگهداری شدند.

در شناسایی حضور عوامل میکروبی در نمونههای مختلف،
جایگاه ویژهای یافته اند .این روش در مقایسه با راهکارهای

استخراج DNA

معمول تشخیص عوامل میکروبی مانند کشت و روشهای

نمونههای خالص سالمونال درون میکروتیوپهای 50

سرولوژی ،از دقت ،حساسیت ،ویژگی و سرعت باالیی

میلی لیتری حاوی محیط  BHIبراث انتقال داده شد .پس

برخوردار میباشد .با در دست داشتن اطالعات مولکولی

از  18ساعت گرمخانه گذاری در دمای  37درجه سانتی

در مورد ایزوله ها ،میتوان اقداماتی در زمینه کنترل آلودگی و

گراد ،سوسپانسیون حاصل به یک میکروتیوپ استریل منتقل

گسترش عفونت ،انجام داد .در این راستا هدف از انجام این

و با دور  3000 rpmبه مدت  5دقیقه سانتریفیوژ گردید.

تحقیق ارزیابی روش  PCRدر تشخیص مولکولی سالمونال

پس از انتقال مایع روی به یک میکروتیوپ استریل مجددا

و نیز بررسی میزان آلودگی به این باکتری در طیور شهرستان

سانتریفیوژ در دور  4000 rpmبه مدت  5دقیقه انجام گردید

ساری بود.

و در پایان استخراج  DNAاز رسوب با استفاده از کیت
 MBSTانجام گرفت.

مواد و روش ها
جمع آوری نمونه

واکنش زنجیرهای پلی مراز

در زمستان  1390در مجموع تعداد  100نمونه روده مرغ

واکنش زنجیرهای پلی مراز با استفاده از پرایمرهای اختصاصی

بعداز کشتار از مرغداریهای اطراف شهرستان ساری نمونه

برای ژنهای  Spicو  rfbjBباکتری سالمونال انجام شد.

برداری و جمع آوری شد .کلیه نمونهها در مجاورت یخ و

توالی پرایمرهای طراحی شده برای باکتری سالمونال در

در ظروف استریل به آزمایشگاه منتقل شدند.

جدول  1نشان داده شده اند .واکنش  PCRدر حجم نهایی
 25میکرو لیتر شامل بافر  2/5 )X10( PCRمیکرولیترdNTP،

کشت و آزمایشهای بیوشیمیایی

 1میکرو لیتر ،پرایمر های Fو 1 Rمیکرولیتر DNA ،الگو 1

به منظور جداسازی سالمونال ،نمونهها مستقیما در محیط

میکرولیتر 0/2 ،واحد آنزیم تک پلی مراز و آب مقطر استریل

سلنیت Fبراث قرار گرفتند و در دمای  37درجه سانتی گراد

 18/3میکرولیتر انجام شد .دماهای مورد استفاده در واکنش

به مدت  12-16ساعت گرم خانه گذاری شدند .پس از آن

 PCRدر جدول 2و 3درج شده است .در نهایت ،محصوالت

نمونهها بر روی محیطهای اختصاصی  XLDآگار ،سالمونال

 PCRبر روی ژل آگاروز  %1با ولتاژ  45ولت الکتروفورز

شیگال آگار ،برلیانت گرین آگار (مرک ،ساخت آلمان )

و با استفاده از نور UVارزیابی شد.

کشت داده و به مدت  24ساعت در دمای  37درجه سانتی
گراد انکوبه شدند .کلنیهای مشکوک به سالمونال برای تایید
بر روی محیطهای افتراقی تریپل شوگر آیرون آگار ،سیمون
سیترات آگار ،لیزین آیرون آگار ،سولفید ایندول موتیلیتی،
اوره آگار ،متیل رد -وگس پروسکائر آزمایش شدند.
نمونههای خالص سالمونال تا زمان انجام  PCRدر محیط
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جدول -1توالی پرایمرهای اختصاصی برای تشخیص سالمونال
اﻧﺪازه ﻣﺤﺼﻮل

 335ﺟﻔﺖ ﺑﺎز

 883ﺟﻔﺖ ﺑﺎز

ﺗﻮاﻟﯽ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪي ﭘﺮاﯾﻤﺮ

'

'5 CCGAAGGTAATAGCCGATCC 3

ژن
Spic

'5' TACCCCACCCGAATAAAGTT 3
'5' AGAATATGTAATTGTCAG 3

rfbjB

'5' TAACCGTTTCAAGTAGTTC 3

جدول -2برنامه دمایی  PCRژن rfbjB

ﻣﺮﺣﻠﻪ

دﻣﺎ)ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد(

زﻣﺎن)دﻗﯿﻘﻪ(

95

1

72

1

واﺳﺮﺷﺖ اوﻟﯿﻪ

95

اﺗﺼﺎل

42

واﺳﺮﺷﺖ

ﻃﻮﯾﻞ ﺳﺎزي

ﻃﻮﯾﻞ ﺳﺎزي ﻧﻬﺎﯾﯽ

72

5

ﻣﺮﺣﻠﻪ

7

94

1

واﺳﺮﺷﺖ اوﻟﯿﻪ
اﺗﺼﺎل

55

1

72

7

ﻃﻮﯾﻞ ﺳﺎزي

ﻃﻮﯾﻞ ﺳﺎزي ﻧﻬﺎﯾﯽ

spic

دﻣﺎ)ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد(
95

واﺳﺮﺷﺖ

1

زﻣﺎن)دﻗﯿﻘﻪ(

72

5

1

1

٣٠

1

جدول  -3برنامه دمایی  PCRژن

ﺗﻌﺪاد ﺳﯿﮑﻞ

ﺗﻌﺪادﺳﯿﮑﻞ
1

٣٠

1

روش استخراج پروتئینهای غشای خارجی )(OMPs

پس از طی این مدت بالفاصله در بن ماری  42درجه سانتی

ابتدا یک پرگنه از باکتری سالمونال را در  10میلی لیتر محیط

گراد به مدت  15دقیقه قرار گرفت .نمونهها را اسپین کرده و

کشت  LBدر فالکونهای  50میلی لیتری کشت داده و به

با دور  12000به مدت  10دقیقه سانتریفیوژ شد.

مدت  24ساعت در انکوباتور شیکر دار در دمای  37درجه

رسوب حاصله در  5میلی لیتر از بافر لیز و  200میکرولیتر

سانتی گراد نگهداری شدند .سپس به اپندورفهای  2میلی

 Triton X-100حل گردید و به مدت 2ساعت روی یخ

لیتری انتقال داده شدند .سوسپانسیون باکتری به مدت 10

نگهداری شد .سپس نمونهها به مدت  15دقیقه با 20000

دقیقه با 4000دور سانتریفیوژ گردید .مایع رویی را دور

دور سانتریفیوژ گردیدند .محلول رویی را جدا کرده و

ریخته و به رسوب حاصله  5میلی لیتر بافر لیز اضافه کرده

به میکروتیوپ استریل انتقال داده شد و تا زمان انجام

و با دور  4000به مدت  10دقیقه سانتریفیوژ شد.مایع رویی

الکتروفورز در دمای  -20نگهداری شد.سرانجام محلول

را دور ریخته و به رسوب  3میلی لیتر  PMSFاضافه کرده،

روئی را با بافر نمونه هم حجم (سمپلر بافر) مخلوط نموده،

سپس در یخ خشک  -12به مدت  20دقیقه قرار داده شد و

پس از جوشانیدن به مدت  5دقیقه ،میزان  30میکرولیتر از
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آن بر روی ژل پلی اکریل آمید با ولتاژ 50ولت الکتروفورز

روده مرغ در مرغداریهای شهرستان ساری ،بااستفاده از

گردید.

تستهای بیوشیمیایی  30مورد نمونه سالمونال شناسایی و
جدا گردید .بررسی نتایج  PCRبرروی  30نمونه سالمونال،

نتایج

وجود ژنهای اختصاصی سالمونال  rfbjBو  Spicرا به

در این تحقیق از مجموع  100نمونه جمع آوری شده از

ترتیب  %50و  %100نشان داد (شکل.)1

250

تصویر  -1واکنش زنجیرهای پلی مراز برای تشخیص باکتری سالمونال در نمونههای روده مرغ.

 (Aردیف : Mنشانگر وزن مولکولی  ،DNAردیف 1تا :5

نتایج حاصل از الکتروفورز پروتئینهای غشای خارجی

نمونههای مثبت برای ژن  rfbjBدر باکتری سالمونال ،ردیف

در شکل  2نشان داده شده است .در این نمونهها باندهای

 :6کنترل منفی

پروتئینی مشاهده میشود .وزن مولکولی برای پروتئینهای

 (Bردیف  :Mنشانگر  ،1500 bpردیف  1تا  :7نمونههای

 rfbjBو 13/97 Spicو  34/10کیلو دالتون میباشد.

مثبت برای ژن  Spicدر باکتری سالمونال

تصویر  -2باندهای پروتئینهای غشای خارجی ) )OMPsدر باکتری سالمونال

بحث

سالمونلوزیس یک عفونت باکتریایی جریان خون و روده

سالمونال باکتری گرم منفی میباشد که قادر به ایجاد عفونت

ناشی از باکتری گروه سالمونال است و مشترک بین انسان

در طیف وسیعی از حیوانات ما نند انسان و حیوانات مزرعه

و دام میباشد .سالمونال باعث بیماریهایی همچون تب

مانند گاو ،مرغ ،خوک است.

تیفوئید ( حصبه ) ،گاستروانتریت و سپتی سمی میشود.
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( )26بیماریهای ناشی از سالمونال در سراسر دنیا مشاهده

باکتری سالمونال استفاده شد.حد تشخیص این تحقیق نشان

میشود .بسته به سروتیپ ،شرایط و عوامل متعدد میزبانی،

داد که حضور ژن  rfbjBدر  72ایزوله سالمونال 66 ،درصد

بیمارهایی با نشانهها و عوارض متعدد ایجاد میگردد .باکتری

بود ( Harakeh .)23و همکاران در سال  2005در لبنان

از مدفوع انسان و یا دام دفع شده و باعث آلودگی آب ،غذا

با مطالعه سویههای سالمونال جدا شده از غذاهای آماده

و محیط میگردد.

گوشتی نشان دادند که  %50از ایزولهها دارای ژن

بررسی آمار و اطالعات در زمینه شیوع سالمونلوز در انسان

بودند ( .)12همچنین در تحقیقی که در سال 2011توسط

و حیوانات در کشورهای مختلف اعداد متفاوتی را نشان

اکبرمهر و همکاران در شهراردبیل انجام شد

میزان ژن rfbjB

میدهد .گزارشات ارائه شده از نقاط مختلف دنیا موید

در  37ایزوله سالمونال  %89گزارش شد ( .)2در سال 2010

این است که آلودگی سالمونالیی در جوجههای بومی

در ایران طی تحقیقی که توسط سارا میرزایی و همکاران

همه کشورها که به صورت آزاد پرورش مییابند ،مشاهده

انجام شد ،نتایج  PCRبرروی  470نمونه از گنجشکهای

میگردد .اگر چه درصد آلودگی آنها با هم بسیار متفاوت

خانگی حاکی از وجود ژن  rfbjبه میزان  100درصد ،در

است .سالمونال از مرغهای آلوده دفع میشود و این آلودگی

نمونهها بود ( .)17در سال  2011در هند ژن بیماریزای

میتواند در بستر باقی بماند و به مرور زمان حتی پرندگان

سالمونال بر روی نمونههای کلینیکی و محیطی بررسی شد

دیگررا آلوده کند که در اپیدمیولوژی بیماری بسیار مهم

که حضور ژن  95-100 ,Spicدرصد گزارش شد( .)24در

است ،همچنین مصرف تخم مرغ ،گوشت مرغ و آب آلوده

پژوهشی که توسط  Mudendaو همکاران در زامبیا در سال

در انتقال عفونتهای سالمونالیی بسیار حائز اهمیت است.

 ،2011بر روی  308نمونه از نمونههای کلینیکی و ماکیان

( )5افزایش شیوع سالمونال بین انسان و حیوان مخصوصا

به عمل آمد ،میزان حضور ژن  Spicدر نمونههای کلینیکی

در دهههای اخیر اهمیت بیماری را دو چندان مینماید برای

و ماکیان به ترتیب 99و  92/5درصد نشان داده شد (.)18

جلوگیری از آلودگی سالمونال برنامههای نظارتی و غربالی

در سال  2010در ترکیه ،پروتئینهای ایزولههای سالمونال

مورد نیاز است .در سالهای اخیر روشهای تشخیص

جدا شده از جوجه ،بوقلمون و مدفوع گوسفند را تجزیه و

مولکولی برای شناسایی و بررسی گونههای باکتری ها ،از

تحلیل کرد .نتایج بیش از  30باند پروتئینی را در گونههای

جمله سالمونال ابداع گردیده است که روش  PCRاز آن

سالمونال نشان داد که در سرووارهای مختلف سالمونال

دسته میباشد .این گونه روشها سریع و حساس بوده،

تفاوت داشتند ( .)3در سال  Nowshen hamid 2008به

بنابراین کمک بسیار زیادی در زمینه کنترل آلودگی محسوب

شناسایی پروتئینهای غشای خارجی سالمونال از طریق

میشود .گزارشهای متعددی در زمینه جداسازی سالمونال

آنالیز  SDS PAGEپرداخت .در این تحقیق بیش از 15

از پرندگان صورت گرفته است.

پروتئین با وزن مولکولی بین  15تا  100کیلودالتون شناسایی

در سال  2009 Bee kim limو همکاران در مالزی به

شد(.)13

شناسایی سریع سالمونال به وسیله  PCRدر ژن

rfbjB

rfbjB

در مطالعه حاضر از  30نمونه سالمونال جدا شده از مرغ ،ژن

پرداختند در نهایت مشخص شد که از  67ایزوله سالمونال

اختصاصی  Spicو  rfbjBبا استفاده از روش  PCRمورد

جداشده  %13/79دارای ژن  rfbjBبودند ( .)14در تحقیق

بررسی قرار گرفتند .نتایج تحقیق نشان داد که تمام ایزولهها

 pereratو همکاران در سال  2008در کشور نیوزلنداز ژن

ژن  Spicرا دارا هستند .و از این نظر با مطالعاتی که در دیگر

 rfbjBبرای غربالگری نمونههای کلینیکی و تشخیص سریع

کشورها انجام شده که این ژن در اکثر نمونههای مختلف
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