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چکیده
باسیلوس سرئوس یک باکتری گرم مثبت ،اسپوردار است که انتشار وسیعی در طبیعت دارد و بهعنووان یکوی از عوامو عموده پواتوژن موواد
غذایی شناسایی شده است ،اغلب در آلودگی غذاهای آماده و فراوردههای شیر نقش ایفا میکند و باعث ایجاد دو نوع مسمومیت غذایی :نوع
اسهالی و نوع استفراغی میشود .هدف از این مطالعه ،جداسازی و شمارش باسیلوس سرئوس در شویر خوام عرضوه شوده در فروشوگاههای
سطح شهر تبریز و جستجوی ژن  cesدر جدایهها میباشد .برای این منظور ،تعداد  123نمونه شیر خام ،طی اسفند ماه  1061تا خرداد 1061
از فروشگاههای شهر تبریز بهصورت تصادفی ساده انتخاب و تحت شرایط استری به آزمایشگاه بهداشت مواد غوذایی منتقو شود توا موورد
جستجو ،شناسایی و شمارش باسیلوس سرئوس بهروش استاندارد ملی ایران و  PCRقرار گیرند .طبق نتایج بهدست آمده از روش کشت ،از
تعداد  123نمونه شیرخام 13/80( ،درصد)  10نمونه آلوده به باکتری باسویلوس سورئوس بودنود کوه میوانگین بوار آلوودگی آنهوا  2/8بوود.
نتایج  PCRنشان داد که از  10نمونه مثبت باسیلوس سرئوس  12نمونه ( 62/0درصد) دارای ژن اسوتفرا زای  cesبودنود .یافتوههای مطالعوه
حاضر نشان داد که شیرخام پتانسی مسمومیتزایی به باسیلوس سرئوس را دارد و بهکار گرفتن روشهایی جهوت کواهش آلوودگی بوه ایون
باکتری در جریان فراوری فراوردههای شیر الزامی میباشد.
واژههای کلیدی  :باسیلوس سرئوس ،شیر خام ،ژن

ces
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مقدمه
شوویرخام ،محوویط بسوویار ماووذی بوورای جلبووکهووا،

حیدرزاده و جوادی

یکی از پاتوژنهای مهم موادغذایی باکتری باسویلوس
سرئوس میباشد که باعث آلودگی در غوذاهای مختلو

پروتوزوآها ،قارچها ،باکتریها و ویوروسهوا اسوت .در

بهخصوص فراوردههای شیر میشود و سوبب ایجواد دو

این میان ،باکتریها بهدلی رشد سریع ،توانوایی اسوتفاده

نوع مسمومیت غذایی  :نووع اسوهالی و نووع اسوتفراغی

از مواد ماذی ،رشود در گسوتره دموایی وسویع و تولیود

میشوود ( .)Lay et al., 2015نووع اسوهالی دارای دوره

اسپور در شرایط نامناسب دارای اهمیوت هسوتند .انوواع

کمون  8-11ساعت است و دردهوای شوکمی و اسوهال

مختلفی از باکتریهای بیماریزا از شویرخام جداسوازی

مشوووخ

ایجووواد میشوووود .ایووون بیمووواری توسوووط

شدهاند .برخی از این بواکتریهوای بیمواریزا ،اسوپورزا

انتروتوکسینها در طی رشد و رویش باسیلوس سرئوس

هستند که میتواننود شورایط پاستوریزاسویون را تحمو

در روده کوچووک ایجوواد میشووود ( Molayi Kohneh

کرده ،وارد محصول پاستوریزه گردند و ایمنی محصوول

 .)Shahri et al., 2015نووع دیگور بیمواری ،اسوتفراغی

و سالمت مصرف کننده را به خطور اندازنود .باسویلوس

است که دارای دوره کموون  1-1سواعت میباشود و بوا

سرئوس از جمله این میکروارگانیسمهاست و مهمتورین

حالت تهوع و استفرا مشخ

مشابه مسمومیت غذایی

بیماریزایی است که فرآینود پاستوریزاسویون را تحمو

ناشی از استافیلوکوکوس اورئووس میباشود ( Schoeni

مویکنود ) .(Moradi-Khatoonabadi et al., 2014در

 .)and Wong, 2005; Jung-Beom et al., 2010ایون

نتیجه یک عام محودود کننوده بورای عمور مفیود شویر

نوع مسمومیت از طریق بلع توکسین اسوتفراغی بوه نوام

پاستوریزه مویباشود ) .(Magnusson et al., 2007ایون

سوورئولید ) (Cereulideدر مووواد غووذایی ر میدهوود،

باکتری معموال آلوده کننده شیرخام است و یک مشوک

سرئولید بهراحتی توسط عملیات حرارتی نابود نمیشود

عمده میکروبیولووژیکی در صونایع لبنوی درنظور گرفتوه

و میتوانوود  63دقیقووه در  121 °Cمقاومووت کنوود و در

میشود ،اسپور مقاوم به گرموای باسویلوس سورئوس در

برابر شرایط اسیدی معده و آنزیمهای پروتئولیتیوک نیوز

شیر ،یک منبع آلودگی برای فراوردههای شویر مویباشود

مقووواوم اسوووت ( ; Samapundo et al., 2011

).(Shaheen et al., 2010

 .)Soleimaninanadegani et al., 2013سرئولید توسط

باسیلوس سرئوس یک باکتری گرم مثبوت ،هووازی-

ژن  cesسنتز میشوود و مکانیسوم عمو آن بوهگونوهای

بیهوازی اختیاری ،متحور ،،میلوهای شوک بوا آرایوش

است که وقتی به گیرندههای  5-HT3متصو مویشوود،

زنجیوورهای و بووا انوودازه  1×0-4میکرومتوور از خووانواده

عصب واگ آوران را تحریک میکند و باعث بروز تهوع

باسیالسه است ) .(Evelyn and Silva, 2015سوویههای

و استفرا میشود این اثور سورئولید باعوث نقو

کبود

باسویلوس سورئوس اکثورا سواپروفیت هسوتند و انتشوار

میشووود .توورمیم تاییوورات آسوویبشناسووی و احیوواء

وسوویعی در طبیعووت دارنوود کووه ایوون ناشووی از مقاومووت

هپاتوسیتها بعد از  4هفته مشواهده میشوود .سورئولید

اسپورها به استرسهای گوناگون و بقاء طوالنی آنها در

همچنین باعث آسیب بافت سلولی و نیز مهار کشوندگی

شرایط نامساعد است ).(Messaoudi et al., 2010

طبیعی سلولهای سیستم ایمنی انسان میشود (Ehling-
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; Schulz et al., 2005 ; Ankolekar et al., 2009
.)Molayi Kohneh Shahri et al., 2015

این باکتری عالوه بر بیماریزا بودن ،با داشتن فعالیت
پروتئولیتیوک ،لیپولیتیوک و آمیلولیتیوک یکوی از عوامو
ایجاد فساد در مواد غذایی نیز بهشمار میرود .همچنوین
بهدلی وجود برخی از انواع سرماگرای این بواکتری کوه
قادر بوه رشود در دموای  4-1ºCهسوتند ،امکوان فسواد
محصول طی نگهداری در دمای یخچالی نیز وجود دارد.
معوایبی نظیور ایجواد بود طعموی ( ،)Bad Flavorلختووه
شیرین ) (Sweet Clotو لخته تلخ ) (Bitter Clotدر اثور
فعالیووت پروتئینوواز ،لیپوواز و فسووفولیپازهای حاصوو از
باسیلوس سرئوس ،در فرآوردههای شیری مشاهده شوده
است ).(Moradi-Khatoonabadi et al., 2014
یافتههای مطالعهای نشوان داد کوه اغلوب نمونوههوای
شیرخام در مقایسه با اسوتانداردهای ملوی و بوینالمللوی
دارای سطح باالیی از آلودگی بوه اسوپورهای هووازی و
بوووهویووو ه باسووویلوس سووورئوس بودنووود (Moradi-

 .)Khatoonabadi et al., 2014در یوک مطالعوه دیگور
بررسیها نشان داد که از  21نمونه پنیر سواخته شوده از
شیر خام 28 ،درصد آن آلوده به باسیلوس سرئوس بوود
که هموه سوویهها قوادر بوه تولیود انتروتوکسوین بودنود
) .(Williams and Withers et al., 2010نتوایج یوک
تحقیق دیگر نشان داد که  6/8درصد نمونههای شویرخام
آلوده به باکتری باسویلوس سورئوس بودنود ،کوه از ایون
تعداد  1/1درصد نمونهها دارای ژن  cesبودند ( Cui et

 .)al., 2016با توجوه بوه نقوش باسویلوس سورئوس در
مسمومیت غذایی و ایجاد فساد در شویر و فراوردههوای
شیر که یکوی از پرمصورفتورین موادغوذایی در برناموه
غذایی انسانها میباشد ،این مطالعه با هدف تعیین میزان
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آلودگی به باسیلوس سرئوس در شیرخام عرضه شده در
تبریز و مقایسه بار آلودگی با حد استاندارد و هومچنوین
تعیین فراوانی ژن عام استفرا زای  cesانجام شد.

مواد و روشها
 -نمونهگیری

در مطالعووه حاضوور تعووداد  123نمونووه شوویرخام از
فروشگاههای سطح شهر تبریز بهصورت تصوادفی سواده
طووی اسووفند موواه سووال  1061تووا اردیبهشووت 1061
جمووعآوری و تحووت شوورایط اسووتری بووه آزمایشووگاه
بهداشت موادغذایی منتق گردیود توا موورد جسوتجو و
شمارش باسیلوس سرئوس به روش کشت قرار گیرند.
 -جداسازی و شمارش باسیلوس سرئوس

طبق اسوتاندارد ملوی ایوران ابتودا رقیقسوازی انجوام
گرفت و رقتهای  13-0 ،13-2 ،13-1بدسوت آمود و در
محویط کشوت اختصاصوی )MYP (Merck, Germany

(مانیتول زرده تخممر پلیمیکسین فن رد آگوار) کشوت
داده شد .کلنیهای بوزرگ و صوورتی رنو

و هالوه دار

بهعنوان باسیلوس سرئوس احتمالی شوناخته و شومارش
شد و برای تأیید جدایهها آزمون همولیز و رنو آمیوزی

گرم انجام گرفت .با توجه به اینکوه بواکتری باسویلوس
سرئوس یک بواکتری بتاهمولیتیوک میباشود نمونوههای
مثبت آن در اطراف کلنوی لیوز کامو گلبولهوای قرموز
بهصورت هالهای شوفاف بورروی آگوار خونودار ایجواد
کردنوود .در رنوو

آمیووزی گوورم ،باسوویلوس سوورئوس

بهصورت میلهای شوک بوا آرایوش تسوبیح ماننود دیوده

میشود و لبوههای کوروی دارنود (بورخالف باسویلوس
آنتراسیس که لبههای تیز و آجری شوک دارد) و اسوپور
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(Thermo, ( )Nano Drop

آن بووهصووورت میووانی قابوو رؤیووت اسووت ( ISIRI,

اسوپکتروفتومتری نوانودرا

.)2324/2006

 )USAاستفاده گردید .بورای انجوام واکونش زنجیورهای

بوورای جسووتجوی ژن  cesدر جدایووهها آزمووون PCR

پلوویمووراز و تکثیوور قطعووه  114bpاز ژن  cesجفووت

انجام گرفت ،بهایون ترتیوب کوه :ابتودا اسوتخرا DNA

پرایمری که در جدول ( )1آموده اسوت ،موورد اسوتفاده

بهروش جوشاندن ( )boilngانجام گرفت .سوپس بورای

قرار گرفت ).(Zhang et al., 2014

سنجش غلظت وخلوص  DNAهای اسوتخرا شوده از
جدول ( -)1پرایمرهای مورد استفاده در واکنش

(Zhang et al., 2014) PCR

طول قطعه
154 bp

توالی

پرایمر

'F:5'- ACCCATCTTGCGTCATT -3

cesB-F:

'R: 5'- CAGCCAAGTGAAGAATACC -3

cesB-R:

جدول ( - )2غلظت اجزای تشکی دهندۀ واکنش زنجیرۀ پلیمرازی
مقدار مورد نیاز برای هر واکنش

اجزای تشکیل دهنده

مقدار مورد نیاز برای کل
162.5 µl

12.5 µl

Master mix

13 µl

1 µl

Primer forward

13 µl

1 µl

Primer reverse

13 µl

1 µl

DNA

123.5 µl

9.5 µl

dH2O

325 µl

25 µl

جمع

بهاین منظور ترکیب جدول ( )2با برناموه زموانبنودی

(( )Safe stainسیناژن ،ایران) به آن اضافه شد ،در یکوی

شده واکنش زنجیرۀ پلیمرازی بوا چرخوههای واسرشوت

از چاهکهووا از یووک نمونووه مثبووت باسوویلوس سوورئوس

سازی اولیه در  64درجه سلسیوس بهمدت  0دقیقوه01 ،

( )PTCC :1311بهعنوان شاهد مثبت استفاده شد.

چرخه با مرحله واسرشته سازی در  64درجه سلسیوس

 -تجزیه و تحلیل آماری

بهمدت  01ثانیوه ،مرحلوه اتصوال آغوازگر در دموای 11

دادههای این مطالعه با نورمافوزار  SPSSویورایش 18

درجه سلسیوس بهمودت  01ثانیوه ،بسوط در  22درجوه

پردازش و با شاخ

های مرکزی و پراکندگی ارائه شود

سلسیوس بهمدت  13ثانیوه و نهایتوای یوک چرخوه بسوط

(سطح اطمینان  %61و .) α=%1

نهایی در  22درجه سلسیوس بهمدت  1دقیقه انجام شد.
برای تفکیک قطعوات تکثیور یافتوه ،ابتودا ،ژل  1درصود
آگارز ) )Sigma, USAساخته شد و رن
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میوانگین بوار میکروبوی برحسوب Log CFU/gr or ml

یافتهها
در مطالعه حاضر بهطورکلی  123نمونه شیرخام مورد

برابر با  2/8بود .هموانطوری کوه در نموودار ( )1نشوان

آزمایش قرار گرفت که از این تعوداد  10نمونوه (13/80

داده شده است ،آلودگیها برحسب لگاریتم بار میکروبی

درصد) به بواکتری باسویلوس سورئوس آلووده بودنود و

به  4گروه دستهبندی شد)0/1-1, 1.1-2, 2.1-3, 3.1-4( :

نمودار ( -)1بررسی بار میکروبی نمونه ها برحسب لگاریتم

نتووایج حاصوو از  PCRنشووان داد کووه از تعووداد 10
جدایه 12 ،مورد دارای ژن  cesبودند .همانطور کوه در
شک

منفی بوده ولوی بقیوه نمونوههوا در قطعوه  114 bpبانود
تشکی دادند.

مشاهده میشود نمونه شماره ( )1از نظور ژن ces

شک ( -)1الکتروفورز باسیلوس سرئوسهای جدا شده از نمونوههوای شویرخام ،شوماره
 1 -10نمونههای جدا شده :C DNA Ladder :L .کنترل مثبت یا نمونه شاهد مثبت
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 223نمونووه 13 ،نمونووه معووادل  22/2درصوود آلوووده بووه

بحث و نتیجهگیری
عوام زیادی در کیفیت میکروبی شیرخام مؤثرند کوه

باسویلوس سورئوس بودنود ).(Meybodi et al., 2009

از این بین چهار منبوع اصولی بورای آلوودگی میکروبوی

بنابراین نتایج مطالعه حاضر با مطالعههای ذکور شوده توا

شیرخام در نظر گرفته شده است .این منوابع شوام -1 :

حدودی مشابه است و اند ،اختالفی با برخی مطالعهها

درون مخزن پستان دام  -2بخشهای بیرونی پسوتان دام

دارد که احتمواال عودم رعایوت نکوات بهداشوتی و نووع

 -0عوام محیطی  -4تجهیزات شیردوشی و نگهوداری

دامداریها از نظر سونتی و صونعتی ،عوامو محیطوی و

شیرخام .جهت تهیه شیر و فرآوردههایی ایمن و مناسب

مراح تولید شویر از عوامو دخیو در نتوایج مختلو

از آن ،موی بایسوتی عملیوات خووب بهداشوت ( Good

بهدست آمده از تحقیقات انجام شده در این زمینه باشد.

 )Hygienic Practiceبراسووواس روشهوووای کنترلوووی

یافتههای بررسی حاضر در مورد حضوور ژن  cesدر

Hazard

ایزولهها نشان داد که از  10نمونه تعداد 12مورد معوادل

 HACCP )Pointطی زنجیره تولید توا مصورف رعایوت

 62/0درصد دارای ژن  cesبودند .این درحالی است کوه

گردد و این پیش نیازها در زنجیره توأمین شویرخام بایود

یافتههای مطالعهای که بر روی نمونههای بسوتنی انجوام

مورد توجه قرار بگیور د (Lues et al., 2003 ; Moradi-

گرفت نشان داد کوه از  138نمونوه باسویلوس سورئوس

.)Khatoonabadi et al., 2014

جداشوووده  24عووودد معوووادل  4/2درصووود دارای ژن

(

Control

Critical

and

Analysis

یافتههای مطالعه حاضر نشوان داد کوه از  123نمونوه

تولیدکننده سورئولید ( )cesبودنود ( Messelhausser et

شیرخام 10 ،نمونه ( 13/80درصد) به باکتری باسویلوس

 .)al., 2010در مطالعووه دیگووری کووه روی نمونووههووای

سرئوس آلووده بودنود .نتوایج مطالعوهای نشوان داد کوه

ماکارونی پخته شده ،گوشت چر کرده و الزانیوا انجوام

باسوویلوس سوورئوس از  6درصوود نمونووههووای شوویرخام

گرفت ،مشخ

شد که از  83سویه جداشده باسویلوس

جداسازی شد (.)Moradi-Khatoonabadi et al., 2014

سرئوس هیچکدام ژن  cesموورد نیواز بورای تولیود سوم

در مطالعهای دیگور از  133نمونوه شویرخامی کوه موورد

اسوتفرا را بیوان نکردنود ).(Samapundo et al., 2011

بررسی قرار گرفته بوود  13درصود نمونوههوا آلووده بوه

یافتههای تحقیقی نشان داد که از  6/8درصود باسویلوس

باسیلوس سورئوس بودنود )  .(Irannia et al., 2012در

سرئوس جداشوده از نمونوههوای شویرخام  1/1درصود

تحقیقی  00/0درصد نمونههای شیر آلوده بوه باسویلوس

دارای ژن  cesبودند ) .(Cui et al., 2016بنابراین نتوایج

سرئوس بودند ) .(Gitahi et al., 2009نتایج تحقیقی که

مطالعه حاضور بوا مطالعوات دیگور تفواوت دارد و ایون

بر روی شیر و محصوالت لبنی انجوام گرفتوه شوده بوود

تفاوت ممکن است بهعلت انتقال ژنی باشد که به مورور

نشووان داد کووه از  213نمونووه  10مووورد معووادل 24/20

زمان از طریق پالسمید انتقال یافته است ،بهنظر میرسود

درصد به باکتری باسویلوس سورئوس آلووده مویباشوند

در منطقه جارافیایی ما سویههای دارای ژن  cesفراوانوی

( .)Reyes et al., 2013همچنین در مطالعهای نشان داده

بیشتری دارند.

شد که روی شویر و فوراوردههوای آن انجوام گرفوت ،از
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سپاسگزاری

 نشوانگر آلوودگی بوه باسویلوس،یافتههای این تحقیق

این مقاله با حمایت موسسه آموزش عالی ربع رشوید

سرئوس در نمونههای شیرخام میباشد و بوا عنایوت بوه

 نویسندگان این مقاله از تمام کسوانی.تبریز انجام گردید

، بووا میووزان قابو توووجهی ردیووابی شوودces ایوونکووه ژن

 آزمایشوگاه،که در موسسه آموزش عالی ربع رشید تبریز

درصووورت عوودم رعایووت اصووول بهداشووتی پتانسووی

بهداشت مواد غوذایی و مرکوز تحقیقوات بیوتکنولووژی

،مسمومیتزایی در شیر و فراوردههای لبنی وجوود دارد

واقع در دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد تبریز همکاری

در نتیجه در تهیه و تولید آنها باید بیشوتر دقوت کورد و

. کمال تشکر و قدردانی را دارند،نمودند

بهتر است جهت کاهش آلودگی بوه ایون میکوروب کوه
 زنجیوره،نسبت به شرایط محیطوی بسویار مقواوم اسوت

تعارض منافع
منوافعی بورای اعوالم

نویسندگان هیچگونه تعوار
.ندارند

 زیرا در این خصووص عمودتای عودم،سرما رعایت گردد
رعایت زنجیوره سورما موجوب تکثیور بواکتری و بوروز
.مشکالت جدی می شود
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Abstract
Bacillus cereus is a gram-positive and spore-forming bacterium which is widely distributed in nature. It
also has been known as a major food borne pathogen that often plays a role in the contamination of
ready-to-eat and dairy products. It causes two different types of food poisoning in human: the diarrheal
type and the emetic type. The aim of this study was to isolate and enumerate B. cereus in raw milk
distributed in the stores of Tabriz city, Iran and to detect ces gene among the isolates. For this purpose,
120 samples of raw milk were randomly selected from the stores during February to June 2017. They
were transferred to the Laboratory of food hygiene under sterile conditions in order to isolate, identify
and enumerate B. cereus according to the national standard method of Iran and PCR. According to the
results of microbial culture, out of 120 samples of raw milk, 13 (10.83%) samples were contaminated
with B. cereus and the mean rate of contamination was 2.8 log10/ml. PCR results showed that of 13
positive samples, 12 (92.3%) samples contained ces gene which is responsible for vomiting. The results
of this study showed that raw milk has the potential for human intoxication by B. cereus; and the use of
procedures to reduce the bacterial contamination during the processing of dairy product is required.
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