
 : چكيده     
باشد كه معموالال از طريق مصرف گوشت آلـوده                 ً                               مي    O157:H7هاي بيماريزاي باكتري اشرشياكلي، سويه انتروهموراژيك                                                      يكي از سروتيپ             :     مقدمه     

 . تواند منجر به اسهال خوني، سندرم هموليتيك اورميك و پورپوراي ترومبوسيتوپنيك ترومبوتيك گردد                                                                                          به انسان منتقل شده و مي                       
، تاريخچه بـيـمـاري،                                1389هاي نيروي زميني ارتش در مرداد سال                                     متعاقب طغيان گاستروآنتريت در كاركنان يكي از پادگان                                                  :     مواد و روش كار              

سپس نمونه هايي از آب آشاميدني، يخ مصرفي در آشپزخـانـه، گـوشـت                                                                           .     اقدامات انجام شده و نتيجه آزمايشات بيماران مورد بررسي قرار گرفت                                                               
هاي كشت و آگلوتيناسيون، بـاكـتـري                                           بسته بندي شده، گوشت چرخ شده و كباب طبخ شده نمونه گيري شده و در آزمايشگاه با استفاده از روش                                                                                          

 . عامل بيماري و سروتيپ آن تعيين گرديد                                   
اين افراد در بهداري پادگان بصورت سرپـايـي درمـان                                                            %     87/3.     نفر از كاركنان پادگان به بيماري مبتال شدند                                           251در اين طغيان تعداد                    :     يافته ها        

هاي گـوشـت چـرخ                             از يكي از نمونه               .     اي اعزام شده و تحت درمان قرار گرفتند                                      از بيماران جهت تكميل درمان به بيمارستان منطقه                                             %     12/7شده و       
 . جدا گرديد           E.Coli O157:H7هاي كباب پخته شده، باكتري                             شده و يكي از نمونه                  

هاي مصرفي، حرارت ديدن ناكافي كباب در هنگام پخت و نگهداري نامناسب گوشت در سـردخـانـه،                                                                                                      آلودگي اوليه گوشت                 :     گيري      بحث و نتيجه           
 . توانند مهمترين عوامل ايجاد كننده اين طغيان باشند                                                  مي  

 ، طغيان، نزاجا              O157:H7اشرشياكلي،            :   كلمات كليدي           

بررسي يك مورد طغيان گاستروآنتريت ناشي از باكتري اشرشياكلي 
هاي نيروي زميني ارتش جمهوري  در يكي از پادگان O157: H7انتروهموراژيك 

  1389اسالمي ايران در سال 
، دكتر كيوان كوهياندكتر محمدحسن كاظمي   

   MPHدامپزشكاداره بهداشت و درمان نزاجا، مديريت بهداشت و طب پيشگيري،  -1
 دامپزشك اداره بهداشت و درمان نزاجا، آزمايشگاه مواد غذايي، -2

 :مقدمه
اشرشياكلي باسيل گرم منفي كوچكي است كه در جنس اشـرشـيـا،      

يكي از مهـمـتـريـن     .  تيره اشرشيه و خانواده انتريوباكترياسه قرار دارد
هاي بيماريزاي اين بـاكـتـري، ايـكـوالي انـتـروهـمـوراژيـك                 سويه

O157:H7        است كه از طريق مواد غذايي با منشاء دامي بـه انسـان
شود و ساالنه موجب وقوع چندين مورد مرگ در سـراسـر      منتقل مي
اين باكتري در بسياري از موارد شبيه شيگال بوده ).  1( گردد  جهان مي

بيماري ايـجـاد   ).  2(تواند سمي شبيه شيگالتوكسين ايجاد نمايد  و مي
تواند به صورت بدون عالمت، اسهال معمولي، اسهال خوني يا  شده مي

در كودكان و    (HUS)كوليت هموراژيك، سندرم هموليتيك اورميك 
در بـزرگسـاالن رخ        (TTP)پورپوراي ترومبوسيتوپنيك ترومبوتيك 

موارد، اين عفونت به اسهال خوني ختم شده و   %  90در بيش از .  دهد
 ).4، 3(گردد  عالئم بيماري پس از يك هفته غالباً قطع مي

هاي  ، معموالً در اثر مصرف فرآوردهO157:H7آلودگي با اشرشيا كلي 
. شـود  اند، مشاهده مي هايي كه خوب پخته نشده دامي، به ويژه گوشت

اين باكتري در روده دام وجود داشته و ممكن است طي عـمـلـيـات       
بدين ترتيب مصرف گوشت نـيـم     .  كشتارگاهي، گوشت را آلوده نمايد

دو ويژگـي  ).  5( رود  ترين راه ابتال به اين بيماري به شمار مي پز، شايع
، عدم تخمـيـر   O157:H7بيوشيميايي مهم در تشخيص اشرشيا كلي 

 ).6(باشد  سوربيتول و نبود آنزيم گلوكورونيداز مي

، تـخـمـيـن     (CDC)مركز كنترل بيماري و پيشگيري اياالت متحده 
 73000عامل بـروز بـيـش از             O157:H7زند كه اشرشيا كلي  مي

آنها در اثر مصرف مواد غـذايـي آلـوده      %  85بيماري در سال بوده كه 
ها در ماههاي گرم سال بين خـرداد تـا        اين بيماري%  86باشند و  مي

 ).7(دهند  آبان رخ مي
 

 :مواد و روش كار
و در پي طغيان گاستروآنتريـت در     1389اين مطالعه در مرداد سال  

هاي نيروي زميني ارتش جمهـوري اسـالمـي       كاركنان يكي از پادگان
ابتدا با مراجعه به بهداري پادگان و بيمارستان منطقه .  ايران انجام شد

اي ارتش، تاريخچه و روند بروز بيماري، اقدامات انجام شده و نتيـجـه   
آزمايشات انجام شده بر روي بيماران اخذ شده و مورد بـررسـي قـرار      

هاي باليني بيماري واحتمال بروز مسمومـيـت    با توجه به نشانه.  گرفت
ناشي از باكتري اشرشياكلي در بيماران، يك نمونه آب مصرفي يـگـان   

، يك نمونه يخ مصرفي در آشپزخانه، چهار نمونـه گـوشـت      ) آب چاه( 
بندي شده، يك نمونه گوشت چرخ شده و دو نمونـه از كـبـاب         بسته

گيري شـده   شد نمونه طبخ شده كه در سردخانه زير صفر نگهداري مي
ها در شرايط استاندارد و در مجاورت يخ به آزمايشـگـاه    و تمامي نمونه
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در .  مواد غذايي اداره بهداشت و درمـان نـزاجـا ارسـال گـرديـدنـد             
هاي گوشت منجمد وگوشت چرخ شده به  گرم از نمونه 10آزمايشگاه، 

ليتر از    ليتر آب مقطر استريل منتقل شده و سپس يك ميلي ميلي 90
ميلي ليتر محلول لوريل سـولـفـات اضـافـه         9سوسپانسيون اوليه، به 

درجه  37ساعت در گرمخانه  24هاي تلقيح شده به مدت  لوله.  گرديد
در صورت مشاهده گـاز،  .  ساعت قرار داده شد 24گراد به مدت  سانتي
درجـه     44منتقل شده و در گرمخانـه     ECها به محيط كشت  نمونه

در صورت مشاهده گاز يك حلقه از محيط .  گرفت سانتي گراد قرار مي
ليتر از معرف  ميلي 0/5كشت به محيط آب پپتونه اضافه شده و سپس 

تشكيل رنگ قرمز نشان .  گرديد هاي آب پپتونه اضافه مي اندول به لوله
سپس براي اطمينان از پـاسـخ   .  ها بود دهنده اندول مثبت بودن نمونه

و    EMBهـاي    را به محـيـط   ECحاصله، يك حلقه از محيط كشت 
جالي فلـزي   EMBايكوالي در محيط .  كانكي آگار اضافه گرديد مك

. كنـد  هاي با تخمير الكتوز ايجاد مي كانكي آگار پرگنه و در محيط مك
در نهايت براي تشخيص سروتيپ ايكوالي از روش آگلوتـيـنـاسـيـون      

 E.Coliسـرم       در اين روش آگلوتيناسيـون آنـتـي     .  استفاده گرديد

O157:H7 سرم ايمـن سـرم خـرگـوش          اين آنتي.  به كار گرفته شد
. شـود  باشد كه به همراه يك ماده نگهدارنده ليوفيليزه نگهداري مي مي

ليتر سرم فيزيولوژي اضافه گرديده و سـپـس    ميلي 3در هنگام مصرف 
 0/5تهيه نموده و به هـر لـوـلـه             Hسرم از آنتي 1/1280هاي  رقت
در روش   .  ليتر از سوسپانسـيـون بـاكـتـري اضـافـه گـرديـد                ميلي

 1  2  3  4واالن      سرم هـاي پـلـي        آگلوتيناسيون بر روي الم، از آنتي
هـاي     با حل كـردن كـلـونـي        .  اشريشياكلي آنتروپاتوژن استفاده شد

E.Coli      در يك قطره سرم فيزيولوژيك بر روي الم و اضافه نـمـودن
هاي باكتري، آگلـوتـيـنـاسـيـون        سرم به هر يك از سوسپانسيون آنتي

الزم به ذكر است تمامي مراحل مربوط به تشخـيـص   .  مشاهده گرديد
با روش آگلوتيناسيون در بخش باكتري  O157:H7سروتيپ ايكوالي 

نمونه  آب و   .  شناسي دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران انجام گرديد
هاي استاندارد كشـوري در مـحـيـط          يخ ارسالي نيز بر اساس آزمون

 .كشت داده شد MPNالكتوز براث دوبل و نرمال به روش 
 

 :يافته ها
مقارن با مـاه    ( اولين موارد بيماري در عصر يكي از روزهاي مرداد ماه 

بصورت يك بيماري حاد با عاليم سردرد، بـدن درد،      )  مبارك رمضان
اشتهايي، اسهال آبكي و دردناك و سپس اسهال خوني و گاهي تـب   بي

تـعـداد   .  در سربازان وظيفه يگان مهندسي و پاسدار پادگان ديده شـد 
. بيماران بتدريج افزايش يافته و در اواسط روز بعد به اوج خود رسـيـد  

روز ايـن   5سپس بتدريج تعداد بيماران كاهش يافته و پس از گذشت 
هاي انـجـام شـده، غـذاي            بر اساس بررسي.  طغيان خاتمه پيدا كرد

افطاري و سحري روز قبل از بروز بيماري يكسان بوده و چـلـوكـبـاب     
بوده است كه بنا به گفته بيماران از طعم و كيفيت نامطلوبي برخوردار 

نفر از كاركنان ايـن     251در مجموع در اين طغيان تعداد .  بوده است
در بهداري %)  87/3( پادگان به بيماري مبتال شدند كه اغلب اين افراد 

جـهـت   %)  12/7( نفر  32پادگان بصورت سرپايي درمان شده و تعداد 
تكميل درمان به بيمارستان منطقه اي اعزام شده و تحت درمان قـرار  

اي ارتـش، در آزمـايـش         بر اساس گزارش بيمارستان منطقه.  گرفتند
مـتـر      در ميلي 12000خون بيماران يك لكوسيتوز خفيف با ميانگين 

در آزمايش مدفوع بيماران نيـز  .  مكعب با ارجحيت نوتروفيل ديده شد
 -20هاي قرمز آن    تعداد گلبول هاي سفيد باال بوده و ميانگين گلبول

در .  در مدفوع بعضي از بيماران گلبول قرمـز گـزارش نشـد       .  بود 15
بـيـمـاران اعـزامـي بـه           .  كشت مدفوع فلور طبيعي رشد داشته است
دو بار در روز و        mg500بيمارستان، با سيپروفلوكساسين خوراكي 

 .تراپي مورد درمان موفق قرار گرفتند سرم
هاي آب، يخ، گوشت منجمد، گوشت چرخ شده و كبـاب   در بين نمونه

هاي آب آشاميدني، يخ مصرفي در آشـپـزخـانـه و          پخته شده، نمونه
هاي گوشت چـرخ     از يكي از نمونه.  گوشت منجمد فاقد آلودگي بودند

 E.Coliهاي كباب پـخـتـه شـده، بـاكـتـري              شده و يكي از نمونه

O157:H7 جدا گرديد. 
 

 :گيري بحث و نتيجه
حـيـوانـات       O157:H7منبع اصلي آلودگي اشريشياكلي هموراژيك   

باشند، لذا مواد غذايي با منشاء دامي ممكن است از طريق كشتـار،   مي
گونه كه پيشـتـر    همان.  آوري مجدداً آلوده شوند آلوده و يا بعد از عمل

هاي آب آشاميدني و يخ مصرفـي در     ذكر شد، در طغيان مذكور نمونه
آشپزخانه فاقد آلودگي بودند و از يك نمونه از گوشت هاي چرخ شده 

بـر  .  جدا گـرديـد     O157:H7و يك نمونه كباب پخته شده، ايكوالي 
هاي حاصل از ايكوالي كه انتقال آلودگي عمدتاً  خالف ساير مسموميت

از طريق آب آلوده ايجاد مي شود، در مسموميـت هـاي حـاصـل از           
E.Coli O157:H7       آلودگي عمدتاً از طريق منابع حيـوانـي مـثـل ،

صـورت  )  مانند همبرگـر ( هاي گوشتي آلوده  گوشت آلوده و يا فرآورده
ها در سردخانه و همـچـنـيـن      عدم نگهداري مناسب گوشت.  پذيرد مي

عدم رعايت بهداشت فردي در پرسنل آشپزخانه موجب افزايـش بـار     
توان علت اصلي مسموميت را آلودگي اوليـه   مي.  گردد ميكروبي آن مي

ها و همچنين افزايش بار ميكروبي آنها به عـلـت نـگـهـداري           گوشت
تواند در بروز طغيـان مـذكـور       از عواملي كه مي.  نامناسب عنوان كرد

هـاي     موثر باشد، فرسوده و قديمي بودن سردخانه نگهداري گـوشـت  
بـوده  )  -18� C( الذكر و عدم توانايي آن در تامين دماي مناسـب     فوق
هـاي چـرخ      ضمناً بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه گوشت.   است

شده به علت دستكاري زياد و بافت آن، محيط مناسبي براي رشـد و    
به علت اين كه در هنگـام پـخـت      .  رود تكثير اين باكتري به شمار مي

شـود، مـمـكـن اسـت             كباب از دماي باال و زمان كوتاه استفاده مي
هاي مياني آن حرارت الزم را نديده و باكتري موجود در كبـاب   قسمت
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مسموميت حاصله از اين باكتري، مي تواند در افراد مسـن  .  زنده بماند
هر چند كه عـمـده   .  و افراد مبتال به كاهش ايمني منجر به مرگ شود

آلودگي از طريق مواد غذايي حيواني صورت مي پذيرد ليكن گـزارش    
گـزارش      O157:H7هايي از آلودگي آب و گياهان نيز به ايكـوالي    

 .شده است
، رعايت بـهـداشـت      O157:H7مهمترين راهكارهاي كنترل ايكوالي 
هاي گوشتـي، پـخـت كـامـل           مواد غذايي، نگهداري مناسب فرآورده

غذاهاي گوشتي و اجتناب از آلوده شدن مجدد گوشت پخـتـه شـده      
هاي يگـان،   همچنين در اين راستا بايد به وضعيت سردخانه.  باشند مي

تعمير آنها و حصول اطمينان از نگهداري گوشت هاي مـنـجـمـد در       
شـود   ضمناً توصيه مي.  گراد توجه كرد درجه سانتي  -18دماي حداقل 

هايي كه قادر به رعايت  بهداشت مواد غذايي در شرايط ايـده   در يگان
هاي آن به صورت كامـل صـورت      آل نيستند، پخت گوشت و فرآورده

 . االمكان جلوگيري به عمل آيد گرفته و از سرو كباب حتي
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