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 چکیده

. است که پراکندگی جغرافیایی بسیار وسیعی دارد های مهم مشترک بین انسان و حیوان ماریسالمونلوز یکی از بی :سابقه و هدف
-ویژه گوشت ماکیان، تخمدریایی، مواد گوشتی به های های لبنی، محصول ها، فرآورده زیترین منابع آلودگی سالمونال در انسان سباز مهم

بر های سالمونال حساس ولی زمانمبتنی بر کشت باکتری برای تشخیص گونه دهای استاندارروش. استها  های جانبی آن مرغ و فرآورده
 تنظیم های پروتئین کننده رمز های ژن زا hilAژن . باالیی برای شناسایی عوامل عفونی برخوردار است دقتاز حساسیت و  PCR. است

هدف از این تحقیق، . برد بهره سالمونال شناسایی جهت در آن از توان می کهاست  های با حفاظت ژنتیکی باالاز ژن و بردارینسخه کننده
اختصاصیت این روش در مقایسه با بررسی و  PCR روش به کمک hilAوجود ژن  بر پایه  شناسایی باکتری سالمونال در مدفوع شترمرغ

 .استهای متداول  روش
  های سالمونالیی مورد بررسی برای تشخیص سویه ترپیشکه منطقه سیرجان  های نمونه از مدفوع شترمرغ ۷55 :هامواد و روش

های  ها از نمونه باکتری DNA. استفاده شد hilAقرار گرفته بود برای آزمون حضور ژن بیوشیمیایی های  های افتراقی و تست کشت
گردید و به  ، استخراجسلسیوس درجه ۲۱ساعت نگهداری در دمای  ۳۱ها بعد از حل کردن مدفوع در محیط کشت و  مدفوع شترمرغ

 .ندمورد ارزیابی قرار گرفت hilAحضور ژن جهت بررسی و استفاده از پرایمرهای اختصاصی  PCRکمک 
حضور دارد که با نتایج نمونه مدفوع، باکتری سالمونال  ۲3نمونه مدفوع نشان داد که در  ۷55از میان  hilAبررسی وجود ژن  :هایافته

هایی مثبت  در همان نمونه hilAقابل ذکر است که نتایج حاصل از بررسی ژن . مطابقت داشتنال سالموآزمون استاندارد برای شناسایی 
 . بودگردیده  تأییدهای استاندارد  بود که حضور باکتری سالمونال قبال توسط آزمون

تواند روشی  صی میپرایمرهای اختصاو  PCRا استفاده از ب hilAدهد که بررسی ژن  دست آمده نشان مینتایج به :گیرینتیجه
با توجه . های مدفوع پرندگان باشد نمونه نسبت پایین برای تشخیص باکتری سالمونال در میانبهجایگزین با سرعت و دقت باال و هزینه 

اهمیتی  ها با سرعت و دقت باال نسبت باال است شناسایی این عفونتهای سالمونالیی در میان پردنگان و ماکیان به که شیوع عفونت به این
 .  ثر باشدؤدر این زمینه متواند  می PCR استفاده از روشبا  hilAاین مطالعه نشان داد که بررسی ژن . ای دارد ویژه

 hilA ،PCRژن  سالمونال، شترمرغ، :کلیدی های واژه

حیوان  های مهم عفونی مشترک بین انسان ویکی از بیماری مقدمه
های مختلف  گونه که است (Salmonellosis) سالمونلوز
( Enterobacteriaceae)از خانواده آنتروباکتریاسه  سالمونال

 ای، گرم منفی،باکتری میله سالمونال. تواند باعث آن شود می
دار تقسیم  بدون تاژک و تاژک  غیرهاگزا است که به دو دسته

مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی - مولکولی
 دوره نهم ، شماره سی و سوم-زمستان 1397
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تازه های بیوتکنولوژی سلولی - مولکولی دوره نهم  شماره سی و سوم - تشخیص مولکولی ...
 

  و انتریکا  دارای دو گونه بنگوریسالمونال  جنس .دشو می
در  سالمونالمختلف از  سروتیپ ۳۱55ر تاکنون بالغ ب. است

پراکندگی . (۷۷) نقاط مختلف دنیا شناسایی شده است
تواند در طیف  میبسیار وسیع بوده و  سالمونالجغرافیایی 

از . زنده از جمله انسان باعث عفونت شود وسیعی از موجودهای
، ها توان به سبزی در انسان می سالمونالترین منابع آلودگی مهم

ویژه دریایی، مواد گوشتی به های های لبنی، محصولدهفرآور
 ها اشاره کرد های جانبی آنگوشت ماکیان، تخم مرغ و فرآورده

یی حساس بوده و سالمونالهای پرندگان هم به عفونت. (۳۷)
. شوندها آلوده می های مختلفی از این باکتریتوسط گونه

های  ای در گله ها باعث تلفات قابل توجه سالمونلوز در شترمرغ
شود و از ماه می ۲تر از  های کوچکمخصوص جوجهبهشترمرغ 

-گیری را به اقتصاد کشور وارد میچشم های این طریق خسار
 های یپبه سروت یشترمرغ از منابع مهم آلودگ. (۳۳) نماید

 یمصورت مستقبه تواند یکه میطوربه رود، یبه شمار م سالمونال
انسان از  یگله و به دنبال آن آلودگ یدر آلودگ مستقیم یرو غ
. مرغ آلوده نقش داشته باشدشتر  مصرف گوشت و تخم یقطر

 یاجاحت ینمأبا توجه به نقش صنعت پرورش شترمرغ در ت
-در شترمرغ به ییسالمونال یآلودگ ینکهانسان و ا پروتئینی

 یها گونه یرسا ینب یانتشار باکتر یعنوان عامل بالقوه برا
لذا شناسایی موارد الوده از  کند یسان عمل مو ان یوانیح

 .(۳۳،۱،۷) اهمیت بسزایی برخوردار است
ها است که با سالمونال  زایبیماریهای یکی از ژن hilA ژن

برداری باعث بیان های تنظیم کننده نسخهرمز نمودن پروتئین
با بیان شدن و . (۳2،۷۷) شودمی سالمونالهای مهاجم در ژن

ی مهاجم، زمینه نفوذ باکتری و استقرار آن در هافعالیت ژن
-به سالمونال. (۷۷،۷۳)گردد  های پوششی روده مهیا میسلول

که باعث تلفات بر اینای عالوهترین پاتوژن رودهعنوان خطرناک
 های ها شده و از این طریق خسارت داریقابل توجهی در مرغ

رت انتقال نماید در صوگیری را به اقتصاد کشور وارد میچشم
تواند سبب بروز ضررهای اقتصادی و به جوامع بشری هم می

 .(۱) بهداشتی فراوان گردد
های مربوط به سرووارهای های متعددی از اپیدمیگزارش

. (۳۷،/) در ایران انتشار یافته است تیفی موریومو  انتریتیدیس
باید خیلی سریع لودگی آ ،سالمونالجلوگیری از انتشار  برای

های سریع، بنابراین دسترسی به سیستم. داده شود تشخیص
                                                           
1 Salmonella bongori 
2 Salmonella enterica 
3 Virulence gene 

المللی قابل قبول باشد، حساس و قابل اعتماد، که از لحاظ بین
زاها در صنعت  برای تشخیص حضور یا عدم حضور بیماری

 . (۷۱) های قانونی بسیار مهم استغذایی و نیز نظارت
ها بر اساس مدت زمان صرف شده سالمونالهای تشخیص روش
های  ها به دو گروه روش تشخیص این میکروارگانیزم برای

های کشت  روش. شودمیبندی های سریع طبقهمتداول و روش
سازی، دلیل استفاده از مراحل پیش غنیبه لمعموبهمتداول 

های انتخابی و سازی و متعاقب آن استفاده از محیطغنی
یایی بیوشیم هایهای مشکوک با آزمایشپرگنه تأییدتفریقی و 

 ۷۲الی  ۷که به طوریهبر بوده ب و در نهایت سروتایپینگ، زمان
امروزه سعی بر این است که از . (۷۳،۳۲،۳۱) روز وقت نیاز است

در . های سریع اما حساس و با ویژگی باال استفاده گرددروش
شناسی مولکولی این امکان های زیستحال حاضر توسعة روش

ها با دقت و سرعت با این روش را فراهم ساخته است که بتوان
. های بالینی پرداختزیاد به شناسایی عوامل بیولوژیک در نمونه

-از جایگاه ویژه (PCR)مراز ای پلیدر این بین واکنش زنجیره
متنوعی جهت تشخیص  PCR های آزمایش. ای برخوردار است

های بالینی و مواد غذایی استفاده ها در نمونهسالمونالسریع 
 PCRها قبل از انجام در اغلب این روش. (۷۱،۳2) ستشده ا

منظور باال بردن حساسیت آزمایش سازی بهیک مرحلة غنی
جهت تأئید  PCRهای گوناگونی از روش. پیشنهاد گردیده است

 .(۷۱) زا عنوان و مطرح گردیده استعامل بیماری
 کننده رمز های ژن از حاضرمطالعه  در مورد ارزیابی hilAژن 

 بسیار هایژن از یکی و بردارینسخه کننده تنظیم های وتئینپر
 باکتری تأیید جهت در آن از توانمی که است شده حراست

مختلفی که به بررسی ژن  هایهدر مطالع. برد بهرهسالمونال 
hilA ه استنشان داده شد ه شدهپرداخت سالمونالهای  در گونه 

رو از این .(/۷۱،۷3،۷) ها حضور دارد آنهمه در  hilAکه ژن 
در این تحقیق تشخیص مولکولی دقیق و سریع این باکتری با 

مورد  PCRروش  و hilAپرایمرهای اختصاصی ژن استفاده از 
 .گیردارزیابی قرار می

 روش کار
استان  شهرستان سیرجان در های نمونه از مدفوع شترمرغ ۷55

ایران، )پژوهشی پاسارگاد -کرمان توسط شرکت تحقیقاتی
های  های افتراقی و تست های کشت مورد بررسی( تهران

. یی قرار گرفتسالمونالهای  تشخیص سویهجهت بیوشیمیایی 
در  یشگاهانتقال داده شده به آزما های از نمونه برای این منظور

 یطبودن، در مح یلاصول استر یتهود و کنار شعله با رعا یرز

 

 (Rappaport Vassiliadis)یلیادیس کنندة راپاپورت واس یغن
 یساعت در دما ۳۱مدت و به شدکشت انجام  (مرک، آلمان)

پس از گذشت زمان . یدانکوبه گرد سلسیوسدرجه  ۱۷
 ی،افتراق -انتخابی های یطموردنظر با استفاده از لوپ در مح

 XLD ، رامباخ و سالمونال، کروم آگار رآگا یگالش -سالمونال
 ها در محیطسالمونال .داده شدندکشت  یصورت خطبهها نمونه

 XLDبعد از  .کنند هایی با مرکز سیاه رنگ می ایجاد کلنی
رنگ به  یاهس های پرگنه تعدادی ازساعت  ۳۱گذشت 

 یترات،س یمون، اوره، سTSI یرنظ یوشیمیاییب های یطمح
-داده شدند و ارزیابیانتقال  SIM یطو مح MR-VPآبگوشت 

 محصول ها یطمحهمه . (۳5،۳۷) های افتراقی صورت گرفت
 .بودند( آلمان)شرکت مرک 

 DNAاستخراج  -
های موجود در مدفوع شترمرغ،  از باکتری DNAبرای استخراج 

رقیق شد  ۷:/با نسبت  BHI ابتدا مدفوع با محیط کشت مایع 
. گرمادهی شد سلسیوسدرجه  ۲۱ساعت در دمای  ۳۱و 

( g۱555دقیقه،  ۷5)ها با کمک سانتریفیوژ  سپس، باکتری
روش از رسوب باکتری به DNAاستخراج . ندداده شد رسوب

استخراج با کیت تجارتی وابسته به ستون تولید شده توسط 
طبق   Cat No: 04050شرکت پیشگامان انتقال ژن به شماره

 . دستور کیت انجام گردید
- PCR  ژنhilA  بازی متعلق به  3۱۷و نمایش قطعه

 آن
ر اختصاصی این ژن از یک جفت پرایم  hilAژن برای شناسایی 

 CGG -’5توالی پرایمر پیشرو عبارت بود از. (۷3) استفاده شد
AAG CTT ATT TGC GCC ATG CTG AGG TAG 

 GCA TGG ATC CCC GCC - ’5پیروپرایمر توالی و  ’3-
GGC GAG ATT GTG -3’ است .PCR  انجام شده در

 ۷( از هر یک)میکرولیتر شامل پرایمر  ۳5حجم نهایی 
میکرولیتر  ۱۹5 واحد، ۷۹5مراز  پلی Taq DNAآنزیم پیکومول، 

dNTP ۳۹5 میکرولیتر بافر  ۳موالر،  میلیX۷5، ۷۹5 میکرولیتر 
MgCl2 ۳۷ میکروگرم  ۷55موالر، و مقدار  میلیDNA  ژنومی

طبق  PCRچنین شرح مراحل مختلف هم. باکتری اضافه شد
که ابتدا  استبا کمی تغییر به این صورت  (۷) مطالعه اکبرمهر

برای  سلسیوسدرجه  ۱/دقیقه در  ۱به مدت مرحله اولیه 
متوالی چرخه  ۲5 در سپس. انجام شد DNAواسرشت اولیه 

                                                           
4 Xylose Lysine Deoxycholate 
5 Brain-heart infusion 

مرحله واسرشت در : به این صورت انجام گرفت PCRمراحل 
دقیقه، مرحله اتصال پرایمر  ۷برای  سلسیوسدرجه  ۱/دمای 

(Annealing ) توالی بهDNA  درجه  2۷هدف در دمای
در ( Extension)دقیقه، مرحله ساخت  ۷مدت به سلسیوس

یک در انتها نیز . مدت یک دقیقهبه سلسیوسدرجه  ۱۳دمای 
-به سلسیوسدرجه  ۱۳دقیقه در دمای  ۷5مدت بهمرحله 

سپس . های نیمه ساخته انجام شد منظور کامل شدن قطعه
میکرولیتر  ۷ایجاد شده مقدار  های برای بررسی و تفکیک قطعه

آگارز برده شد و بعد از % ۷بر روی ژل  PCRاز محصول 
الکتروفورز توسط رنگ فلورسانس اتیدیوم بروماید رنگ آمیزی 

 DNAذکر است که از الزم به. صورت گرفتو آشکار سازی 
-به S. typhimurium ATCC14025) ( سالمونالباکتری 

باکتری اشرشیا  DNAد و از عنوان کنترل مثبت استفاده ش
عنوان کنترل به( E. coli ATCC25922)کولی استاندارد 

  .منفی استفاده گردید

 ها یافته

های کشت  روش استفاده از نمونه مدفوع با ۷55از بررسی 
باکتری لوده به آنمونه  ۲3های بیوشیمیایی  میکروبی و آزمون

%  ۱۹۱دست آمد که نشان از آلوده بودن به سالمونال
از بررسی  چنینهم .دارد سالمونالهای این منطقه به  شترمرغ

های مدفوع  در میان نمونه PCRتوسط  hilAزای بیماریژن 
از نظر وجود ژن مورد نظر مثبت نمونه  ۲3مشخص شد که 

 3۷۱باند . است سالمونالحضور باکتری   که نشان دهندههستند
های دست آمده از پرایمربه PCRجفت بازی محصول 

های بررسی شده  گر وجود این باکتری در نمونه اختصاصی بیان
 PCR فرآیند محصولو تصویری از ژل الکتروفورز  ۷شکل . بود
 که باند استپرایمرهای اختصاصی برای این ژن استفاده از با 

نیز  ۷جدول . دهد جفت بازی را نشان می 3۷۱ مورد نظر
وع شترمرغ با دو های مدف در نمونه سالمونالفراوانی حضور 

 .دهد را نشان می hilAروش کشت افتراقی و بررسی ژن 
هایی که حضور باکتری  نمونهبرای این نکته قابل ذکر است که 

 درشده بود  تأییدها نآدر های استاندارد   سالمونال توسط آزمون
که نشان از دقت بودند نیز مثبت  PCRتوسط  hilAبررسی ژن 

 .دو اختصاصیت این روش دار
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 (Rappaport Vassiliadis)یلیادیس کنندة راپاپورت واس یغن
 یساعت در دما ۳۱مدت و به شدکشت انجام  (مرک، آلمان)

پس از گذشت زمان . یدانکوبه گرد سلسیوسدرجه  ۱۷
 ی،افتراق -انتخابی های یطموردنظر با استفاده از لوپ در مح

 XLD ، رامباخ و سالمونال، کروم آگار رآگا یگالش -سالمونال
 ها در محیطسالمونال .داده شدندکشت  یصورت خطبهها نمونه

 XLDبعد از  .کنند هایی با مرکز سیاه رنگ می ایجاد کلنی
رنگ به  یاهس های پرگنه تعدادی ازساعت  ۳۱گذشت 

 یترات،س یمون، اوره، سTSI یرنظ یوشیمیاییب های یطمح
-داده شدند و ارزیابیانتقال  SIM یطو مح MR-VPآبگوشت 

 محصول ها یطمحهمه . (۳5،۳۷) های افتراقی صورت گرفت
 .بودند( آلمان)شرکت مرک 

 DNAاستخراج  -
های موجود در مدفوع شترمرغ،  از باکتری DNAبرای استخراج 

رقیق شد  ۷:/با نسبت  BHI ابتدا مدفوع با محیط کشت مایع 
. گرمادهی شد سلسیوسدرجه  ۲۱ساعت در دمای  ۳۱و 

( g۱555دقیقه،  ۷5)ها با کمک سانتریفیوژ  سپس، باکتری
روش از رسوب باکتری به DNAاستخراج . ندداده شد رسوب

استخراج با کیت تجارتی وابسته به ستون تولید شده توسط 
طبق   Cat No: 04050شرکت پیشگامان انتقال ژن به شماره

 . دستور کیت انجام گردید
- PCR  ژنhilA  بازی متعلق به  3۱۷و نمایش قطعه

 آن
ر اختصاصی این ژن از یک جفت پرایم  hilAژن برای شناسایی 

 CGG -’5توالی پرایمر پیشرو عبارت بود از. (۷3) استفاده شد
AAG CTT ATT TGC GCC ATG CTG AGG TAG 

 GCA TGG ATC CCC GCC - ’5پیروپرایمر توالی و  ’3-
GGC GAG ATT GTG -3’ است .PCR  انجام شده در

 ۷( از هر یک)میکرولیتر شامل پرایمر  ۳5حجم نهایی 
میکرولیتر  ۱۹5 واحد، ۷۹5مراز  پلی Taq DNAآنزیم پیکومول، 

dNTP ۳۹5 میکرولیتر بافر  ۳موالر،  میلیX۷5، ۷۹5 میکرولیتر 
MgCl2 ۳۷ میکروگرم  ۷55موالر، و مقدار  میلیDNA  ژنومی

طبق  PCRچنین شرح مراحل مختلف هم. باکتری اضافه شد
که ابتدا  استبا کمی تغییر به این صورت  (۷) مطالعه اکبرمهر

برای  سلسیوسدرجه  ۱/دقیقه در  ۱به مدت مرحله اولیه 
متوالی چرخه  ۲5 در سپس. انجام شد DNAواسرشت اولیه 

                                                           
4 Xylose Lysine Deoxycholate 
5 Brain-heart infusion 

مرحله واسرشت در : به این صورت انجام گرفت PCRمراحل 
دقیقه، مرحله اتصال پرایمر  ۷برای  سلسیوسدرجه  ۱/دمای 

(Annealing ) توالی بهDNA  درجه  2۷هدف در دمای
در ( Extension)دقیقه، مرحله ساخت  ۷مدت به سلسیوس

یک در انتها نیز . مدت یک دقیقهبه سلسیوسدرجه  ۱۳دمای 
-به سلسیوسدرجه  ۱۳دقیقه در دمای  ۷5مدت بهمرحله 

سپس . های نیمه ساخته انجام شد منظور کامل شدن قطعه
میکرولیتر  ۷ایجاد شده مقدار  های برای بررسی و تفکیک قطعه

آگارز برده شد و بعد از % ۷بر روی ژل  PCRاز محصول 
الکتروفورز توسط رنگ فلورسانس اتیدیوم بروماید رنگ آمیزی 

 DNAذکر است که از الزم به. صورت گرفتو آشکار سازی 
-به S. typhimurium ATCC14025) ( سالمونالباکتری 

باکتری اشرشیا  DNAد و از عنوان کنترل مثبت استفاده ش
عنوان کنترل به( E. coli ATCC25922)کولی استاندارد 

  .منفی استفاده گردید

 ها یافته

های کشت  روش استفاده از نمونه مدفوع با ۷55از بررسی 
باکتری لوده به آنمونه  ۲3های بیوشیمیایی  میکروبی و آزمون

%  ۱۹۱دست آمد که نشان از آلوده بودن به سالمونال
از بررسی  چنینهم .دارد سالمونالهای این منطقه به  شترمرغ

های مدفوع  در میان نمونه PCRتوسط  hilAزای بیماریژن 
از نظر وجود ژن مورد نظر مثبت نمونه  ۲3مشخص شد که 

 3۷۱باند . است سالمونالحضور باکتری   که نشان دهندههستند
های دست آمده از پرایمربه PCRجفت بازی محصول 

های بررسی شده  گر وجود این باکتری در نمونه اختصاصی بیان
 PCR فرآیند محصولو تصویری از ژل الکتروفورز  ۷شکل . بود
 که باند استپرایمرهای اختصاصی برای این ژن استفاده از با 

نیز  ۷جدول . دهد جفت بازی را نشان می 3۷۱ مورد نظر
وع شترمرغ با دو های مدف در نمونه سالمونالفراوانی حضور 

 .دهد را نشان می hilAروش کشت افتراقی و بررسی ژن 
هایی که حضور باکتری  نمونهبرای این نکته قابل ذکر است که 

 درشده بود  تأییدها نآدر های استاندارد   سالمونال توسط آزمون
که نشان از دقت بودند نیز مثبت  PCRتوسط  hilAبررسی ژن 

 .دو اختصاصیت این روش دار
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 جفت بازی 3۷۱که حضور قطعه  hilAژن  PCRژل الکتروفورز : ۷ شکل

تا  ۷چاهک های . دارد سالمونالوجود باکتری  تأییدحضور این ژن و نشان از 
مارکر : Mستون . است سالمونالهای مدفوع دارای باکتری  مربوط به نمونه ۷
 S. typhimurium ATCC)کنترل مثبت +: ، چاهک (جفت بازی ۷55)

را نشان ( E. coli ATCC25922)کنترل منفی  ، و چاهک(14025
 .دهد می

 
های  های مدفوع شترمرغ در نمونهسالمونال تعداد و فراوانی  :۷جدول 

 سیرجان
های مدفوع  تعداد نمونه

 بررسی شده
شناسایی %( فراوانی)تعداد 

 سویه سالمونال با کشت افتراقی
شناسایی %( فراوانی)تعداد 

ژن  PCRنال با سویه سالمو
hilA 

۷55 ۲3 (۱۹۱ )% ۲3  (۷55)% 

 

 بحث

ها است که با رمز سالمونالبیماریزای های یکی از ژن hilA ژن
برداری باعث بیان ژنهای تنظیم کننده نسخهنمودن پروتئین

با بیان شدن و . (۳2،۱) شودمی سالمونالهای مهاجم در 
های مهاجم، زمینه نفوذ باکتری و استقرار آن در فعالیت ژن

با این حال اگرچه  .(3) گرددهای پوششی روده مهیا میسلول
به معنای فعالیت داشتن ژن  PCRوسیله تکثیر این ژن به

های  از سویه یعنوان نشانتواند به نیست ولی حضور آن می
 . باشدسالمونال باکتری 

سریع  و شناسایی های مولکولی برای بررسی عه روشتوس
براساس  PCRآزمون ساده استفاده از یی با سالمونال های سویه

در این پژوهش سعی شد . بسیار ارزشمند است hilAحضور ژن 
 تأیید سالمونالهای حاوی  تا با بررسی حضور این ژن در نمونه

، ییهای بیوشیمیا محیط کشت افتراقی و آزمون توسطشده 

 تأکیدو  تأیید، های قبلی تشخیص آزموندرستی  تأییدبر عالوه
تواند می PCR روشبه hilAاختصاصی ژن  گردد که شناسایی

بیوشیمیایی  های آزمون و افتراقی کشت های روش در مقایسه با
تر جهت شناسایی روشی سریع، دقیق و کم هزینه عنوانبه
 .رار گیردهای سالمونالیی مورد استفاده قودگیآل

را  hilA، ژن PCRبا استفاده از  ۳555سال  ای درمطالعهدر 
ویدو  انتریکا سرووار مونته سالمونالهای آلوده به  در گوجه

(Montevideo )داد ژن  که نشان می مورد شناسایی قرار دادند
hilA موریوم حضور  ممکن است در دیگر سرووارها جز تیفی

را  سالمونالزایی  بیماری ۳55۳ اگرچه  تا سال. (2) داشته باشد
در  امادانستند  موریوم مرتبط می به گونه انتریکا سرووار تیفی

در سرووارهای مختلف  hilAبا بررسی ژن محققین  ۳55۳سال 
یی سالمونالغیر   چنین چند باکتریو هم سالمونالاز باکتری 

های غیر  نشان دادند که ژن مذکور اگرچه در باکتری
هست  سالمونالجود ندارد ولی در همه سرووارهای یی وسالمونال

جنس سالمونال تواند به عنوان مارکری برای تشخیص  و می
تکثیر یافته بازی  جفت 3۷۱باند . (۳۳) مورد استفاده قرار گیرد

 hilAژن اختصاصی با توجه به اندازه قطعه،  PCR توسط
 محققین ۳55۲در سال . (۷3) شودمیدر نظر گرفته سالمونال 

. است سالمونالهای  اختصاصی باکتری hilAنشان دادند که ژن 
سرووار  ۳۱از  سالمونالنمونه  ۲۲در میان  hilAها حضور ژن  آن

های مختلف را  از جنس سالمونالنمونه غیر  ۷۷مختلف و 
طور اختصاصی در بررسی کردند و نشان دادند که این ژن به

وسیله ایی این ژن بهشناس. وجود دارد سالمونالهای  میان نمونه
.  استانجام گرفته  نیز جفت پرایمر ذکر شده در این پژوهش

این ژن را  سالمونالنمونه  ۲۲نشان دادند که همه  این محققین
یی این ژن سالمونالنمونه غیر  ۷۷یک از که هیچدارند در حالی

در بیماران  hilAچنین اختصاصیت ژن هم. (۷۱) نداشتندرا 
-خون و مدفوع بههای نمونهید و سالمنولوز در ئمبتال به تیفو

 هو نشان داده شدمورد بررسی قرار گرفته است  PCRوسیله 
وجود  سالمونالهای  که این ژن با اختصاصیت کامل در نمونه

 هاهاین مطالعهای یافتهی بر تأییدتحقیق حاضر نیز . (/۷)دارد 
 المونالسهای  سویههمه در  hilAکه ژن کند می تأییدو  است

گری برای  عنوان نشانبهاز این ژن توان  جضور دارد و می
 . نموداستفاده باکتری سالمونال تشخیص 

. یی در میان پرندگان شیوع فراوانی داردسالمونالهای  عفونت
تواند  در کبوترها نیز وجود دارد و میسالمونال عالوه بر شترمرغ 

های طیور  ی گلهها طور مستقیم و غیر مستقیم باعث آلودگیبه
در سال  محققین .(۷) گرددو به دنبال آن آلوده کردن انسان 

 

درصد از کبوترهای گرفته  ۷۹5گزارش کردند که مدفوع  ۷۲/۳
در  .(۳)آلوده هستند  سالمونالشده از شهرستان شهرکرد به 

حضور در رابطه با  ۷۲/۷در سال  محققینای که توسط  مطالعه
انجام ای عرضه شده در شهرکرد ه در گوشت سالمونالباکتری 
حضور %( ۷۷)مورد  ۷۱ در نمونه ۲25نشان داد که از گرفت 

ها مثبت بوده است و در این میان در آن سالمونالباکتری 
ترین آلودگی در میان بیش%  2۱۹۲۷آلودگی گوشت مرغ با 

در  چنین، مطالعه دیگریهم .(۳۱)ها داشته است  دیگر گوشت
های مرغ استان  گوشتاز میان نمونه که  نشان داد ۷۲/۲سال 

آلوده سالمونال ها به باکتری  درصد آن ۷۹۱چهارمحال بختیاری 
 و شناسایی دهد که بررسی نشان می هاهمطالعاین . هستند

سزایی نشان در میان پرندگان اهمیت به سالمونالییآلودگی 
 .(۷۱) دهد می

ر میان بررسی سالمونلوز دمطالعه و که با توجه به این
اهمیتی  چنینهم و صورت گرفته استها بسیار محدود  شترمرغ

بررسی  لذا که پرورش شترمرغ در صنعت غذایی کشور دارد
ز اهمیت ئحا سالمونالهای شترمرغ به  فراوانی آلوده بودن گله

در این  سالمونالباکتری الودگی با با مقایسه فراوانی . است
که نشان از دیگر در ایران ه مشاب هایهو مطالع%(  ۱۹۱)مطالعه 

پرندگان با دیگر و یا  (۷)%(  2۹2)ها  شترمرغ لودگیآ
در %  2۹۷۷ ایلودگی منطقهآو یا  (۳۳)%  2۹3 های فراوانی

 (۷5) %( ۹۷۱/)یا در گوشت خام طیور و  (۳2)استان فارس 
است  سالمونالآلودگی نسبت زیاد پرندگان به دارد بازگوکننده 

مورد ارزیابی مداوم دام و ماکیان دلیل تهدید سالمت باید که به
 . دنقرار بگیر

 سالمونالبا توجه به فراوانی باالی آلودگی پرندگان به باکتری 
اهمیت از منتقل کننده سالمونال به پرندگان  یها بررسی حامل

توانند شامل خزندگان  ها می این حامل. خوردار استای برویژه
خصوص موش و رت که در مزارع پرورشی صنعتی بسیار به

در  سالمونالچنین، بررسی حضور هم. باشند ،شوند دیده می
های مصرفی پرندگان در مزارعی مثل ذرت، سویا، پودر  علوفه

-ینعالوه، با توجه به ابه .گوشت و ماهی نیز درخور توجه است
مختلف  ارعدار را از مزهای نطفه جوجه کشی تخم مراکزکه 

برای عاملی عنوان بهتواند می فرآیندلذا این ، کنندتهیه می
. مزارع آلوده باشددر  سالمونالزا از جمه  تبادل عوامل بیماری

تواند به شناسایی و چرایی افزایش  بررسی این موارد می
 .در میان پرندگان بپردازد سالمونال

 گیرینتیجه
و پرایمرهای  PCRدر این مطالعه سعی شد تا با کمک روش 

به بررسی حضور این ژن در میان  hilAاختصاصی برای ژن 
کرمان -های شهرستان سیرجان های مدفوع شترمرغ نمونه

-همطالعراستا با هم طورکلی نتایج این تحقیقبه. پرداخته شود
های  سویهتمامی  در hilAحضور ژن  کنندهتأییدپیشین  های

مولکولی   دهد که آزمون پیشنهاد میلذا و  استیی سالمونال
به باکتری  گیبرای تشخیص آلود hilAسنجش حضور ژن 

توان با  بنابراین، می. استاطمینان با دقت باالیی قابل  سالمونال
 سالمونالهای باکتری  بررسی این ژن در تشخیص سریع سویه

با توجه به این که باکتری . برداشتدر میان پرندگان ایران گام 
منظور تهیه گوشت و پرندگان پرورش یافته به در میان سالمونال
روشی برای بررسی ه ئاراهای غذایی شیوع باالیی دارد،  فرآورده

برای  PCRبنابراین، روش . داردسریع این باکتری اهمیت 
های مستقیم مدفوع که در  از نمونه سالمونالشناسایی باکتری 

 .شود این مطالعه بررسی شد، پیشنهاد می

 

 سپاسگزاری
این مقاله بر اساس پایان نامه خانم مریم حفیظی نوشته شده 

چنین از توجه و همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه هم. است
. داریم واحد سیرجان کمال تشکر را اعالم می -آزاد اسالمی

 .ی ندارندگونه تضاد منافع دارند که هیچ نویسندگان اعالم می
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درصد از کبوترهای گرفته  ۷۹5گزارش کردند که مدفوع  ۷۲/۳
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. مزارع آلوده باشددر  سالمونالزا از جمه  تبادل عوامل بیماری
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و پرایمرهای  PCRدر این مطالعه سعی شد تا با کمک روش 
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روشی برای بررسی ه ئاراهای غذایی شیوع باالیی دارد،  فرآورده

برای  PCRبنابراین، روش . داردسریع این باکتری اهمیت 
های مستقیم مدفوع که در  از نمونه سالمونالشناسایی باکتری 
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