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انتروهموراژیک و تعیین سویه  O157H7بعلت تولید اگزوتوکسین ( stxشیگا توکسین) و
اهمیت آن در ایجاد بیماریهایی همچون کولیت هموراژیک و سندرم اورمی همولتیک در
انسان صورت گرفت.
روش بررسی :در این پژوهش تعداد  652نمونه سبزیجات تازه شامل کاهو ،کلم و سبزی
خوردن طی مدت  8ماه از  4مرکز عمده فروش سبزی در شهرستان اهواز تهیه گردید .پس
از غنی سازی اولیه ،کلنی های سوربیتول منفی رشد یافته بر روی محیط  CT-SMACبه
محیط های کشت افتراقی انتقال داده شده و با تستهای اختصاصی بیوشیمیایی به عنوان
اشریشیا کلی تائید شدند .سپس سویههای تایید شده توسط آنتی سرمهای E.coli
 O157:H7بررسی گردیدند .در نهایت با مولتی پلکس PCRحضور ژن های stx2,stx1
 hlyA eaeA,در سویه های سوربیتول منفی ارزیابی گردید.
یافته ها :در  8نمونه ( )%3/1باکتری  E.coli O157شناسایی شد و تنها  6ایزوله بعنوان
 E.coli O157:H7تشخیص داده شدند .پس از مولتی پلکس  PCRمشخص شد که 4
ایزوله حاوی ژن  6 ،stx1ایزوله حاوی ژن  1 ،stx2ایزوله حاوی ژن های  stx1و ،eaeA
 1ایزوله حاوی ژن های  eaeA ،stx1و  hlyAو  1ایزوله حاوی ژن های  stx1و hlyA
بود .هیچ یک از ایزوله ها حاوی هر چهار ژن نبودند.
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تواند برای سالمت عمومی مشکل آفرین بوده و طغیان بیماریهای منتقله از غذا را به همراه
داشته باشد.
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مقدمه
سبزیجات و میوه های تازه جزء مواد غذایي ضروری

سویه  E.col O157:H7به خاطر توانایي زنده ماندن

در رژیم غذایي انسان بوده و استفاده از سبزیجات یکي از

در  pHپایین به خوبي شناخته شده است و قادر به زندگي

بهترین راههای دستیابي به زندگي سالم مي باشد ( .)1در

در مواد غذایي دارای اسیدیته مالیم (  )pH <2/3مي باشد.

بسیاری از کشورها به مردم توصیه مي شود که در رژیم غذایي

اما همین سویه نسبت به حرارت حساس بوده و در اثر گرمای

روزانه خود حداقل روزی پنج نوبت از سبزیجات و میوه های

مناسب یا پخت و پز از بین مي رود (E.col O157:H7 .)3

تازه استفاده کنند .اما از طرفي بیماری های میکروبي ناشي از

با استفاده از ساختار شالق مانند موجود بر سطح باکتری یا

مصرف مواد غذایي نیز همواره یکي از عمده ترین بیماری

همان تاژك –که بطور معمول برای حرکت استفاده مي شود-

های جهان محسوب مي گردند .این بیماری ها که جزء

به منظور نفوذ به دیواره سلولهای گیاهي استفاده مي کند.

بیماری های روده ای تقسیم بندی مي شوند نه تنها در

تاژك این باکتری قادر است به طور مستقیم با مولکولهای

کشورهای در حال توسعه  ،بلکه در کشورهای توسعه یافته

چربي موجود در غشاء سلولهای گیاهي در تعامل باشد و

با استاندارد باالی بهداشتي نیز رو به افزایش بوده اند (.)2

باکتری فاقد تاژك قادر به اتصال به سلولهای گیاه نمي باشد.

اشریشیاکلي انترو هموراژیک ) (EHECاز جمله زیر گروه

 E.Cohi O157:H7قادراست پس از برقراری اتصال ،در

های اشریشیاکلي تولید کننده شیگا توکسین مي باشد که با

ریشه گیاهاني مانند کاهو و اسفناج کلوني تشکیل دهد.

دوز عفونت زای پایین (زیر  100ارگانیسم) سبب ایجاد

محققان معتقدند این باکتری با همان روشي که در روده

عفونت شده و بیماریهای خطرناکي همچون کولیت

کلونیزه مي شود در سطح گیاهان نیز تشکیل کلني مي دهد

هموراژیک و سندرم همولیتیک اورمیک ( )HUSرا در انسان

( .)10مهمترین فاکتور بیماری زایي در سویه های EHEC

ایجاد مي کند .مهمترین راه انتقال آلودگي مصرف غذاهای

اگزوتوکسین  Stxیا همان شیگا توکسین مي باشد .سویه های

تهیه شده از گوشت گاو که بطور کامل پخته نشده باشند و

 ،EHECبا تولید  Stx1یا Stx2و یا هر دو سم شیگا ،منجر

سبزیجات تازه آلوده به این باکتری است( .)3،0،3این باکتری

به ایجاد ضایعات اتصالي-تخریبي در سلولهای اپیتلیال روده

در بیشتر موارد در کودکان و در افراد مسن ایجاد بیماری

مي شوند که باعث بروز کولیت هموراژیک و سندروم

میکند .دوره نهفتگي آن  3-3روز است و بیماری تا دوهفته

همولتیک اورمیک در بیماران آلوده مي شود ( .)11ژن های

مي تواند ادامه داشته باشد .پس از ورود باکتری به بدن و

ساختماني  stx1و  stx2معموالً روی پالسمیدها و

تولید توکسین روده ای مسمومیت ایجاد مي شود .عالئم

ترانسپوزونها قرار داشته و در جزایر بیماریزایي ( )PAIدر

بالیني شامل استفراغ-اسهال و گاهي نیز همراه با تب مي باشد.

ژنوم باکتری واقع شده اند و توسط باکتریوفاژهای معتدل

مهمترین عارضه آن سندرم همولتیک اورمیک ) (HUSاست

جابجا مي شوند .ژنوم کامل stx1توسط فاژ  ،H-13Bو ژنوم

که بعد از اسهال رخ ميدهد و با آسیب حاد کلیوی،

کامل  stx2توسط فاژ  333Wکد گذاری مي شود ( .)12فاژ

ترومبوستیوپني ،آنمي همولتیک و میکروآنژیوپاتیک همراه مي

در صورت داشتن گیرنده در سطح باکتری مي تواند وارد

باشد ( .)6،6سویه های  EHECپاتوژنهای زئونوز مي باشند

باکتری شده و از این طریق ژن رمز ننده شیگا توکسین مي

و چون قادر به ایجاد بیماریهای خطرناك در انسان هستند

تواند در بین سویه های مختلف یک باکتری یا حتي در بین

بسیار مورد توجه واقع شده اند (.)3

سایر باکتری ها گسترش یابد ( .)13عامل دیگری که سبب
بیماری زایي در سویه های ( )EHECمي شود اینتیمین
مجلۀ علمي پزشكي جندیشاپور ،دورۀ  ،61شمارۀ 6931 ،1

675

ستاره شمس سوالری و همکاران

( )Intiminاست .پروتئین اینتیمین  30Daوزن داشته و

کیسه های استریل تقسیم بندی شده و به آزمایشگاه منتقل و

مربوط به غشای خارجي باکتری است .ژن کد کننده این

در آنجا توسط تیغ پیستوری استریل به قطعات کوچکتر

پروتئین ( eaeA )E.coliattaching and effacingنام

تقسیم شدند.

دارد .اینتیمین موجب اتصال باکتری به روده و ایجاد آسیب

غني سازی و کشت 23 :گرم از هر نمونه توسط ترازو

هایي به نام اتصال و محو شدن ( )attaching/effacingو

توزین و به  223میلي لیتر محیط تریپتون سویا براث اصالح

ساختارهای فنجاني شکل ( )cuplikeدر سلولهای اپي تلیال

شده به همراه نووبیوسین اضافه گردید( .محیط کشت مذکور

روده مي شود .این زخم ها بواسطه وجود جزایر پاتوژنیسیتي،

در ارلن مایر 300میلي لیتری قرار داشت) و سپس به مدت

به نام ( LEEلوکوس مخرب انتروسیتها) در ژنوم باکتری،

 13تا  20ساعت در دمای  36درجه سانتي گراد انکوبه شد.

ایجاد مي شوند .وجود ژن  eaeAدر این سویه ها با خطر

از آنجایي که  E.col O157:H7قاد به تخمیر سوربیتول

افزایش اسهال خوني در انسان همراه مي باشد.

نیست و به تلوریت پتاسیم و سفکسیم نیز مقاوم است ،از

انتروهموالیزین( )Ehxاست .انتروهموالیزین نیز که توسط

محیط تریپتون سویا براث توسط لوب حلقوی استریل بر روی

ژن hlyکد مي شود نیز از عوامل حدت این سویه محسوب

محیط  CT-SMACبه صورت خطي کشت داده شد و 20

مي گردد .انتروهموالیزین مي تواند باعث افزایش اثر سم

ساعت در  36درجه سانتي گراد انکوبه گردید .سپس از کلني

شیگا شده و موجب لیز گلبولهای قرمز شود ،این امر با

های بي رنگ (سوربیتول منفي) بر روی محیط نوترینت آگار

آزادسازی هم از هموگلوبین همراه است که در این حالت

کشت داده شد و پس از  20ساعت انکوباسیون در  36درجه

آهن مورد نیاز باکتری در اختیار آن قرار گفته و رشد باکتي

سانتي گراد برای اطمینان از  E.coliبودن باکتری مورد نظر،

افزایش مي یابد (.)10

از کلني های مذکور به محیطTSIو SIMانتقال داده شده و
مجدداً  20ساعت در  36درجه انکوبه گردید .سپس حضور
باکتری  E.coliبا اضافه کردن معرف کواکس به لوله حاوی

روش بررسي
این مطالعه به صورت آینده نگر و توصیفي– مقطعي

محیط ( SIMتست اندول) مورد تایید قرار گرفت.

بوده و نمونه گیری از ابتدای فرودین تا پایان آبان ماه سال

تعیین سروتايپ :در مرحله بعد با استفاده از آنتي سرم

 33انجام شد .اولین اقدام مشخص نمودن بازارچه های اصلي

هایO157و  H7حضور  E. Coli O157H7بررسي شد.

توزیع سبزی و تره بار در اهواز ،برای جمع آوری نمونه ها

به این صورت که مقداری از کلني  20-13ساعته در یک قطره

بود .برای این منظور چهار بازارچه در چهار منطقه اهواز

آنتي سرم مخلوط شد تا سوسپانسیون یکنواختي بدست آید

(شمال ،جنوب ،شرق و غرب) در نظر گرفته شد؛ شامل

سپس الم به مدت  60ثانیه به آرامي به صورت دوراني حرکت

بازارچه ترنج (منطقه کیان آباد) ،بازارچه صدف (منطقه آخر

داده شد ،ایجاد آگلوتیناسیون واضح و مشخص در قطره آنتي

آسفالت) ،بازارچه عامری و بازارچه کیان .در مجموع 236

سرم نشان دهنده مثبت بودن واکنش بود .از سرم فیزیولوژی

نمونه سبزیجات شامل  62نمونه کاهو 60 ،نمونه کلم و 30

به عنوان کنترل منفي استفاده شد.

نمونه سبزی خوردن از مناطق تعیین شده تهیه گردید .برای

بررسي ژن های بیماری زا :از روش جوشاندن

هر نمونه اطالعات مربوط به محل نمونه گیری و تاریخ نمونه

( )Boilingبرای استخراج  DNAباکتری استفاده گردید .به

برداری ثبت شد .نمونه ها پس از تهیه به صورت جداگانه در

منظور بررسي حضور همزمان ژن های بیماری زا شامل stx1
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 ,stx2 ,eaeA ,hlyAاز روش مولتي پلکس  PCRکه یک

مارکر مولکولي  100 bp DNA Ladder RTUنیز استفاده

روش تغییر یافته  PCRمعمولي و با استفاده از چندین جفت

شد ،این مارکر استاندارد مي باشد و برای مقایسه سایز

پرایمر اختصاصي است ،استفاده شد .در این پژوهش از

DNAو اثبات حضور محصول بر روی ژل بکار مي رود.

پرایمرهای معرفي شده توسط سانتانیلوا ( )2006استفاده

ولتاژ مورد استفاده در این آزمایش  30ولت و مدت زمان 60

گردید ( .)13توالي اسید نوکلئیک پرایمرهای استفاده شده در

دقیقه بود .پس از اتمام زمان الکتروفورز جریان برق قطع و

جدول  1ارائه شده است .حجم نهایي واکنش 30 PCR

ژل به دستگاه ترانس لومیناتور انتقال داده شد .توسط این

Tris-

دستگاه کیفیت و میزان حرکت  DNAمشاهده شد ،و باند

HCL(10mM),Mgcl2(3mM),dNTPs(0.2mM),KC
) ، l(10mMآنزیم  DNAپلي مراز  1 Taqواحدρ mol ،

 610bpبرای  ،stx1باند  663bpبرای ،stx2باند 330bp

میکرولیتر

بوده

از

و

 0/0از هریک از پرایمرها و  0میکرولیتر  DNAاستفاده شد.
پروفایل حرارتي بکار رفته در این تحقیق در جدول  2ارائه
گردیده است.
میزان  10میکرولیتر از محصول  PCRبا  2میکرولیتر
بافر سنگین کننده ( ) LoadingBuffer60 Xمخلوط
گردید و با استفاده از سمپلر به چاهکهایي که در درون ژل
آگارز  %1تهیه شده بود انتقال داده شد .به همراه نمونه ها از

برای  eaeAو باند  163bpبرای  hlyAمشاهده شدند.
آنالیز آماری :نتایج بدست آمده در این مطالعه ،با هدف
روشن شدن وجود یا عدم وجود ارتباط معني دار بین یافته
ها ،مورد آنالیز آماری قرار گرفتند .برای این منظور داده های
جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه 16
بررسي شدند .تحلیل داده ها با آزمون مربع کایو آزمون دقیق
فیشر انجام شد .مرز معني دار روی  P<0/03قرار داده شد.

جدول  :9توالي اسید نوکلئیك پرايمرهای استفاده شده
توالیالیگونوکلئوتید ´3

پرایمر

´3

اندازه محصول

stx1-F
stx1-R

ACACTGGATGATCTCAGTGG
CTGAATCCCCCTCCATTATG

614bp

stx2-F
stx2-R

CCATGACAACGGACAGCAGTT
CCTGTCAACTGAGCAGCACTTTG

779bp

eaeA-F
eaeA-R

GTGGCGAATACTGGCGAGACT
CCCCATTCTTTTTCACCGTCG

890bp

hlyA-F
hlyA-R

ACGATGTGGTTTATTCTGGA
CTTCACGTGACCATACATAT

165bp

جدول  :2برنامه حرارتي مولتي پلکس PCR

سیکل دوم

سیکل ها

دما()οc

زمان

تعداد تکرار هر سیکل

سیکل اول

33

 3دقیقه

1

واسرشت سازی

33

 20ثانیه

اتصال

33

 00ثانیه

سنتز

62

 30ثانیه

62

 3دقیقه

سیکل سوم
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جدول  :3مراحل جداسازی اشرشیا کلي انتروهموراژيك
مرحله اول

غني سازی در محیط تریپتون سویا براث

مرحله دوم

کشت بر روی محیط CT-SMAC

مرحله سوم

کشت بر روی محیط TSI

رشد کلني های سوربیتول منفي
اندول  ، +حرکت A/A , G +/-+

کشت بر روی محیط SIM
مرحله چهارم

سرولوژی با آنتي سرم O157:H7

مرحله پنجم

مولتي پلکس PCRبرای ژن های
stx1,stx2,hlyA,eaeA

يافته ها
بر اساس نتایج بدست آمده در این پژوهش ،در فاصله

( )%20/6به عنوان اشریشیا کلي تشخیص داده شدند .پس از

بین ماه های فروردین تا آبان ،از میان تمامي نمونه های تهیه

سروتایپینگ جدایه های اشرشیا کلي توسط آنتي سرم های

شده ،آلودگي به اشریشیا کلي در سبزیجات مختلف شامل

 O157و ، H7در نهایت  3جدایه ( )%3/1باآنتي سرم

کاهو ،کلم و سبزی خوردن در همه این ماه ها مشاهده شد.

 ،O157و از بین آنها  2جدایه ( )%0/6با هر دو آنتي

اما پراکندگي آلودگي سبزیجات به سویه های اشریشیا کلي

سرم O157:H7واکنش مثبت نشان دادند .بیشترین آلودگي

انتروهموراژیک در ماه های مختلف نمونه گیری ،متفاوت

به  E.coli O157در کاهو با  %0/3و کمترین آلودگي به این

بوده و از الگوی خاصي پیروی نمي کند و این اختالف از

باکتری در کلم با  %1/3مشاهده شد .اما این اختالف از نظر

نظر آماری معني دار نبود .نتایج فراواني جدایه های اشریشیا

آماری معني دار نبود .تعداد جدایه های آلوده به E.coli

کلي و سویه های  E.coli O157به تفکیک ماه نمونه

 O157به تفکیک نوع سبزی در جدول  3ارائه گردیده است.

برداری در جدول  0ارائه گردیده است.

مولتي پلکس  PCRبرای بررسي ژنهای ،stx 2 ،stx1

از  236نمونه سبزیجات تهیه شده در این مطالعه،

 eaeAو  ،hlyAبر روی  DNAاستخراج شده از جدایه

آلودگي به  E.coli O157در  0نمونه مربوط به بازارچه

های اشریشیا کلي انجام گرفت .نتایج بدست آمده به شرح

صدف 1 ،نمونه مربوط به بازارچه عامری 3 ،نمونه مربوط به

زیر است:

بازارچه کیان مشاهده گردید .در نمونه های اخذ شده از
بازارچه ترنج آلودگي به این باکتری تشخیص داده نشد.

 0جدایه حاوی ژن  2 ،)%6/3( stx1جدایه حاوی ژن
 ،)%3/6(stx2یک جدایه حاوی ژن های  stx1و eaeA

از مجموع نمونه های تهیه شده ،شامل  32نمونه کاهو،

( ،)%1/3یک جدایه حاوی ژن های  eaeA ،stx1و

 60نمونه کلم و  30نمونه سبزی خوردن 33 ،نمونه ()%33/2

)%1/3(hlyAو یک جدایه حاوی ژن های  stx1و

روی محیط کشت  SMACکلني های سوربیتول منفي ایجاد

 )%1/3(hlyAتشخیص داده شدند .هیچ یک از جدایه ها

کردند .پس از کشت کلني های مذکور روی محیط های

حاوی هر  0ژن نبودند .از میان جدایه هایي که با آنتي سرم

تشخیصي  TSI,SIMو انجام تست اندول  33 ،جدایه

واکنش ندادند ،تنها یک جدایه حاوی ژن  stx2بود.
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جدول  :1تعداد نمونه های سبزيجات اخذ شده ،فراواني جدايه های اشريشیا کولي E.coli O157 ،تشخیص داده شده به تفکیك از
فروردين تا آبان سال 9313
فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

تعداد نمونه های سبزیجات

37

33

32

91

33

34

32

92

جدایه های اشریشیا کلی

2

3

8

3

4

2

1

3

2

9

9

9

2

3

2

9

E.coli O157

جدول  :5جدايه های آلوده به اشريشیا کلي و سويه  O157به تفکیك نوع سبزی
کل نمونه تهیه شده
اشرشیا کولی
E.coli O157

کاهو

کلم

سبزی خوردن

29
92
7

47
21
2

29
24
3

—890
—779
614--

156--

تصوير  :9حضور ژن های بیماری زای تعیین شده با روش مولتي پلکس PCR؛ به ترتیب از چپ به راست ،ستون اول مارکر ،ستون
دوم کنترل مثبت حاوی ژنهای  eaeA ،stx2 ،stx1و ،hlyAستون سوم کنترل منفي ،ستون چهارم (شماره  )9سويه حاوی ژن های

 eaeA ،stx1و  ،hlyAستون هفتم (شماره  )1سويه حاوی ژن  ، stx1ستون نهم (شماره  )6سويه حاوی ژن .stx2

بحث و نتیجه گیری
ظهور اشریشیاکلي انتروهموراژیک بعنوان یک پاتوژن

اپیدمیولوژیک نشانگر تنوع جغرافیایي شیوع عفونت با

منتقله از طریق غذا ،صدمات چشمگیری را در صنایع غذایي

 EHECاست .همچنین فراواني حیوانات مخزن نیز عامل

بر جا نهاده است ( .)16این باکتری یک پاتوژن نو ظهور بوده

دیگری برای افزایش موارد آلودگي محسوب ميشود (.)16

که قادر به ایجاد موارد تک گیر و اپدمي پک اسهال ،کولیت

در کشورهای توسعه یافته ،توجه بیشتری به این باکتری شده

هموراژیک و سندرم اورمي همولتیک مي باشد .مطالعات

و تصویر نسبتاً واضحي از شیوع آن وجود دارد .در کشورهای
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در حال توسعه شیوع E.coli O157:H7کمتر گزارش مي-

 E.coli O157:H7صورت گرفته بود ،مشخص گردید که

شود و دلیل این مسئله انجام بررسي های ناقص و محدود در

بیشترین شیوع  E.coli O157:H7در مرغهای ارگانیک و

خصوص میزا ن شیوع و اپیدمیولوژی این باکتری است.

سپس در ،لوبیا و تربچه سفید است ( .)21در جمهوری چک

از آنجایي که امروزه ضرورت استفاده از روشهای

نیز اسکوکووا و همکاران بر روی آلودگي سبزیجات خام و

مولکولي مانند  PCRدر تشخیص پاتوژنها و عوامل حدت

دانه های جوانه زده مطالعه کردند و از  31نمونه مورد بررسي،

آنها بیش از پیش احساس میگردد و نیز استفاده از این تکنیک

 20نمونه از نظر وجود باکتری  E.coliمثبت بودند ،در 3

در سایر مطالعات مشابه بعنوان یک روش مناسب برای

نمونه ژن  eaeAاز سبزیجات وارداتي به این کشور جدا شد،

تشخیص و تعیین مقدار پاتوژن زنده در سبزیجات تازه معرفي

هیچ یک از نمونه ها حاوی ژنهای  stx1,stx2,hlyAنبودند

شده است (.)13،13در این پژوهش نیز از تکنیک مولتي

( .)22اما علي یحي سعید در کرکوك عراق در مطالعه ای که

ژنهای

بر روی تشخیص  E.coli O157:H7در سبزیجات بود،

 stx1,stx2,hlyA,eaeAدر جدایه های سوربیتول منفي

موفق به شناسایي سویه  O157در نمونه های گیاهي نشد

پلکس

PCR

برای

شناسایي

(.)23

استفاده شد.
نتایج بدست آمده در این پژوهش با نتایج مطالعه رباطي
و همکاران در تهران که حاکي از آلودگي اسفناج ،سبزی،

بطور کلي عوامل مؤثر در آلودگي میکروبي سبزیجات
را مي توان به سه دسته تقسیم کرد:

تربچه و آب هویج با انتروهموراژیک اشریشیاکلي بوده در

-1کیفیت آب مصرف شده در آبیاری

این بین  6نمونه حاوی ژن  stx1و  3نمونه حاوی ژن های

-2کیفیت زمین کشاورزی و کود مورد استفاده

 stx1,eaeAبودند ،همخواني دارد (.)3

-3کیفیت محل نگهداری سبزیجات هنگام عرضه

در مطالعه که توسط اوزپینار و همکاران در استامبول

سبزیجات تهیه شده در این مطالعه همگي در استان

انجام شد 130 ،نمونه گیاهي از چند بازار منطقه ای در

خوزستان کشت شده اند ،در این استان با توجه به وجود منابع

استامبول جمع آوری شده و با روش زمان واقعي PCR

عظیم آبي ،استفاده از فاضالب برای آبیاری مزارع معمول

بررسي شدند ،نتایج بدست آمده آلودگي به اشریشیاکلي را

نیست ،اما طبق مطالعات صورت گرفته آب رودخانه ها نیز

در سبزیجاتي مانند اسفناج ،کاهو ،جعفری ،هویج ،خیار و

بدلیل ورود پساب های صنعتي و شهری بار آلودگي باالیي

گوجه فرنگي نشان مي داد ،و از بین  130نمونه  13نمونه

دارند ( .)20در مطالعه مرعشي و همکاران که بروی عوامل

آلوده به  STECبودند  .سروتیپ  O157در جعفری ،کاهو

بیولوژیکي و میکروبیولوژیکي رودخانه کارون صورت گرفت

و هویج یافت شد ( .)20مطالعه تزکوپ در آلمان به استفاده

مشخص گردید که با توجه به حجم و نوع پسابها و

از روش  PCRبرای تشخیص و جداسازی اشریشیاکلي

فاضالبهای ورودی به رودخانه کارون در تمام ایستگاه های

انتروهموراژیک در سبزیجات اشاره دارد و مشخص نموده

مورد بررسي باکتری های بیماری زا از جمله سالمونال ،شیگال

که دانه های تازه جوانه زده آلوده به این باکتری هستند،

و اشریشیاکلي در آب دیده شدند ( .)23این مسئله مي تواند

بیشترین آلودگي در این مطالعه مربوط به سویه O104:H4

بر کیفیت میکروبي محصوالت کشاورزی منطقه موثر باشد.

مي باشد ( .)6در پژوهش دیگری که توسط چانگو و همکاران

در مطالعه لییوك در هلند که در مورد اثر آب و کود مورد

در مالزی بر روی تعیین آلودگي سبزیجات و جوجه به

استفاده در مزارع سبزیجات تحقیق نموده ،آلودگي سبزیجات
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نظر بهداشتي نگهداری مي شدند آلودگي میکروبي باالتری

 و سالمونال را گزارش نموده استE.coli O157:H7 به

.تشخیص داده شد

 در مطالعه کراتا در غنا نقش تأثیرگذار استفاده از.)26(

 استفاده روزانه از، با توجه به اهمیت تغذیه سالم

فاضالب تصفیه نشده در آلودگي میکروبي کاهو مشخص شد

سبزیجات تازه در رژیم غذایي ضروی بنظر مي رسد اما در

.)26(

عین حال باید نقش سبزیجات در انتقال عوامل پاتوژن

نکته دوم که بسیار حائز اهمیت است توجه به محیط

خطرناکي مانند اشریشیا کلي انتروهموراژیک را در نظر

کشاورزی و کیفیت کود بکار رفته در زمین های کشت

گرفته و به شرایط کشت و نگهداری سبزیجات و سالم

 محل نگهداری سبزی هنگام، نکته سوم.)23( سبزیجات است

.سازی آنها قبل از مصرف توجه شود

 بر اساس مشاهدات صورت گرفته در،عرضه در بازار است
 در مناطقي که سبزیجات در محل نامناسبي از،این پژوهش
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Abstract
Background and Objective: Enterohemorrhagic Escherichia coli is
a pathogen that can be transmitted to humans through food products
and causes dangerous diseases such as hemorrhagic colitis and
hemolytic uremic syndrome in humans because of shiga toxin
production.
Materials and Method: In this research, 256 samples of fresh
vegetables including lettuce, cabbage and eating herbs were prepared
from 4 vegetable wholesale centers in the city of Ahvaz during 8
months. After primary enrichment, Sorbitol negative colonies grown
on CT-SMAC medium were subcultured on differential culture
media and confirmed as E. coli by specific biochemical tests.
Confirmed strains were then investigated by E.coli O157:H7
antiserum. Finally, the presence of stx2, stx1, eaeA and hlyA genes
was evaluated in sorbitol negative strains using multiplex PCR.
Result: 8 E.coli O157 (3.1%) bacteria were detected, only 2 isolates
were identified as E.coli O157:H7. After multiplex PCR it became
clear that 4 isolates contained stx1 gene, 2 isolates stx2 gene, 1
isolate stx1 and eaeA genes, 1 isolate stx1, eaeA and hlyA genes and
1 isolate stx1 and hlyA genes. None of the isolates contained all four
genes.
Conclusion: The presence of E.coli bacteria in vegetables is
problematic for public health and can cause food-borne diseases.
Keywords: Vegetables, Enterohemorrhagic Escherichia coli, O157:H7.
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