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چکیده
هدف از این مطالعه ،تعیین میزان شیوع اشریشیاکلی  O157:H7و شناسائی ژنهاي بیماريزاي  eaeA ،stx2 ،stx1و  hlyآنها در
نمونههاي پنیر سنتی و شیر خام عرضه شده در شهر مرند بود .براي این منظور  111نمونه پنیر و  51نمونه شیر خام گاو از سطح
عرضه و مراکز جمع آوري شیر خام و به صورت تصادفی جمع آوري شد .نمونهها در  ECBحاوي مكمل نوبیوسین به عنوان محیط
غنی کننده و سپس محیط مك کانكی آگار سوربیتول حاوي مكمل سفكسیم و تلئوریت پتاسیم به عنوان محیط انتخابی کشت
داده شد .از محیطهاي  ،VRBAتریپتون و کروموژن آگار جهت ارزیابی تخمیر الکتوز ،تولید اندول و فعالیت بتاگلوکورونیدازي
جدایهها و از آنتی سرم اخصاصی جهت تائید اشریشیاکلی سروتیپ  O157:H7و از  Multiplex PCRجهت ردیابی ژنهاي حدت
استفاده شد .از مجموع نمونههاي مورد بررسی ،تعداد  3جدایه ( )%3مربوط به پنیر و  5جدایه ( )%11مربوط به شیر خام به عنوان
اشریشیاکلی سوربیتول منفی شناخته شدند و در نهایت بر اساس تست آگلوتیناسیون با آنتی سرم اختصاصی از بین جدایههاي
مربوط به شیر خام یك مورد ( )%2به عنوان اشریشیاکلی  O157:H7مورد تایید قرار گرفت .تنها جدایه تائید شده به عنوان
اشریشیاکلی  O157:H7داراي ژنهاي حدت  eaeAو  stx1بود .در مجموع بر اساس نتایج این تحقیق میتوان گفت که پنیرهاي
سنتی و شیرهاي خام عرضه شده در شهرستان مرند میتوانند به عنوان منبع انتقال این باکتري بیماريزا به انسان عمل نمایند.
واژگان كلیدی :اشریشیاکلی  ،O157:H7پنیر سنتی ،شیر خام ،واکنش زنجیرهاي پلیمراز.

مقدمه

( )Hemolytic uremic syndromeو مرگ در انسان است

اشریشیا کلی سروتیپ  O157:H7یكی از عوامل اصلی

(کارگر و همكاران.)1915 ،

ایجاد کننده مسمومیت غذائی و بیماريهائی مانند اسهال

گاوسانان به ویژه گوساله یكی از مخازن اصلی این باکتري

خفیف ،کولیت خونریزي دهنده (،)Hemorrhagic colitis

است .همچنین حیواناتی مانند گوسفند ،بز ،آهو ،خوک،

ترومبوتیك ترومبوسیتوپنی پورپورا ( Thrombotic

گربه ،سگ ،جوجه و غاز به عنوان مخزن شناخته شدهاند .تا

 ،)thrombocytopenic purpuraسندرم اورمی همولیتیك

کنون هیچگونه بیماريزائی ناشی از این باکتري در حیوانات
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شیوع  E. coli O157: H7در پنیرهاي سنتی و شیرهاي خام

یاد شده گزارش نشده است .اما امكان انتقال باکتري از

است ( .)Mirzaei, 2011در تولید سنتی این پنیر شیر خام

حیوانات به انسان ،از راه مستقیم ،تماس با آب ،خاک،

با استفاده از رنت منعقد و لخته حاصله پس از آبگیري با

فضوالت نشخوارکنندگان و مصرف موادغذائی مانند شیرخام،

استفاده از تجهیزات سنتی قطعه بندي شده و بعد از نمك

پنیر ،همبرگر ،سوسیس ،گوشت خردشده ،ساندویجهاي

پاشی دستی برروي میز در داخل حلبها چیده شده و

گوشتی ،سبزیجات و آب میوهها (بهویژه آب سیب) وجود

برروي آن آب نمك اضافه میگردد و پنیرهاي تولید شده در

دارد (محمدي و همكاران.)1931 ،

داخل حلبها دوره رسیدن را در طول  6الی  1ماه طی

عوامل مختلف از جمله ترشح سموم شبه شیگا ( Stx1و

میکنند (.)Mirzaei, 2011

 )Stx2یا وروتوکسنهاي ( VT1و  ،)VT2تولید پروتئینی

در تولید سنتی این پنیر از شیر خام استفاده میشود و این

به نام اینتیمین ( )Intiminو نیز تولید آنتروهمولیزین به

امر در مواقعی که کیفیت بهداشتی شیر مناسب نباشد

عنوان عوامل حدت در بیماريزائی شدید اشریشیاکلی

موجب وجود سوراخها و حفرههاي ناهمگن در پنیر میگردد

سروتیپ  O157:H7در انسان مطرح میباشند (O’Brien

که ظاهر آن را نا مرغوب ساخته و از طرف دیگر خطر انتقال

and Holmes, 1987; Schmidt et al., 1994; Louie

بیماريهاي مشترک بین انسان و دام را در بردارد و ضمنا

) .et al., 1993آنتروهمولین توسط ژن (Schmidt hly A
) et al., 1994و اینتمین توسط ژن (Louie et eae A
) al., 1993کد میگردد .اینتیمین یك پروتئین با وزن
مولكولی  39کیلودالتونی بوده و مسئول اتصال باکتري به
سلولهاي اپی تلیال روده و ایجاد آسیبهاي خاص به نام
اتصال و محو شدن ()attachment-and-effacement
میباشد ( .)Leotta et al., 2008بطور کلی فرایند ،فرایند
بیماريزائی شامل مراحل استقرار باکتري در روده ،ایجاد
اسهال و آسیبهاي روده اي ،جذب شیگاتوکسین ،واکنش
توکسین با بافتهاي میزبان و ایجاد پاسخهاي التهابی است

بسیاري از مراحل تولید این پنیر بصورت دستی و با استفاده
از تجهیزات سنتی اولیه انجام میپذیرد و تمام این موارد
خطر بروز آلودگی این محصول با میكروبهاي مولد فساد ،و
بیماریزا از قبیل بروسال ،سالمونال ،اشریشیا کوالي،
استافیلوکوکوس آرئوس کوآگوالز مثبت و یا کپكها و
مخمرها را از طریق حیوان ،محیط و بخصوص کارگران ناقل
افزایش میدهند ( ;Cetinkaya and Soyutemiz, 2006

 .)Tamagnini et al., 2006; Mirzaei, 2011لذا ارزیابی
شاخصهاي میكروبی پنیرهاي سنتی از نظر بهداشت،
سالمت و قابلیت نگهداري ضروري به نظر میرسد .(Meng

(.)Paton and Paton, 1998

)et al., 2007

پنیر سفید سنتی عرضه شده در بازار مرند یك نوع پنیر

هدف از این مطالعه ،تعیین میزان شیوع اشریشیاکلی

رسیده نگهداري شده درآب نمك میباشد که بطور سنتی و

سروتیپ  O157:H7و شناسائی ژنهاي بیماريزاي stx1

معموالً از شیر گوسفند و گاهی از شیر بز ،شیر گاو و یا

 eaeA ،stx2 ،و  hlyآنها در نمونههاي پنیر سنتی و شیر

ترکیبی از آنها تهیه میشود .این پنیر داراي طعم نمكی یا

خام عرضه شده در شهر مرند بوده است.

شور ،کمی اسیدي و داراي خصوصیات مطبوع ارگانولپتیكی

مواد و روش كار

بوده و از نظر خواص حسی بسیار شبیه به پنیر سنتی

نمونه برداري

لیقوان ،پنیر سفید ترکیه ( )Beyaz penirو پنیر فتا ()Feta
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مجله میکروب شناسی مواد غذائی
در طول فصل بهار و تابستان سال  ،1932تعداد 111نمونه

آگار بصورت خطی کشت و به مدت  11تا  24ساعت در

پنیر سنتی نگهداري داري شده در آب نمك از سطح بازار

دماي  99درجه سانتیگراد گرمخانه گذاري شد تا پرگنههاي

شهر مرند و از هر کدام به مقدار 211گرم و  51نمونه شیر

مجزا حاصل گردد .در ادامه به منظور ارزیابی تخمیر الکتوز

خام از  5مرکز جمع آوري شیر و از هرکدام  251میلی لیتر

و تولید اندول پرگنههاي حاصله به ترتیب بر روي محیط

خریداري و در ظروف شیشهاي سترون و در مجاورت یخ به

 )Merk( VRBAو در محیط تریپتون /تریپتوفان کشت و

آزمایشگاه انتقال یافت.

به مدت  24ساعت در دماي  99درجه سانتیگراد گرمخانه

کشت نمونهها

گذاري شد (کارگر و همكاران .)1913 ،هم چنین به منظور

هر کدام از نمونهها همگن سازي شده و  11گرم از

تائید جداسازي سروتیپ  E. coli O157:H7فعالیت

نمونههاي پنیر و  11میلیلیتر از نمونههاي شیر به 31

بتاگلوکورونیدازي باکتريها در محیط کروموژن Chrom

میلیلیتر محیط آبگوشت اشریشیا

=(E.coli broth

 Agar E. coli O157:H7ارزیابی گردید .و در نهایت به

) ECBشرکت  Oxoidحاوي  21میلیگرم در لیتر

منظور تایید نهائی ،جدایههاي  MUGمنفی خالص شده در

نووبیوسین ( )Sigmaتلیقح گردید و مدت  11-24ساعت

مرحله قبل ،از تست آگلوتیناسیون با آنتی سرم اختصاصی

در دماي  99درجه سانتیگراد گرمخانه گذاري شده (کارگر

 )Difco USA( E. coli O157:H7استفاده گردید (کارگر

و همكاران )1913 ،و سپس به ازاي هر ارلن  2پلیت حاوي

و همكاران.)1915 ،

محیط سوربیتول مكانگی آگار (Sorbitol- Agar=SMCA

استخراج  DNAبا استفاده از کیت ( DNATMشرکت

 )MacConkeyشرکت  Lab.Mحاوي  1/15میلی گرم در

سیناژن) انجام گردید .براي ردیابی همزمان ژنهاي حدت

لیتر سفیكسیم و  2/5میلیگرم در لیتر تلوریت پتاسیم در

 stx1و ( stx2مربوط به تولید شیگاتوکسین) ،ژن eaeA

نظر گرفته شد و با آنس استریل یك حلقه از محتویات ارلن

(مربوط به قدرت اتصال باکتري به جدار سلولهاي اپیتلیال

روي پلیت به صورت خطی کشت و پلیتهاي حاصله در

روده) و ژن  ( EHEC hlyAمربوط به تولید آنتی ژن فالژلی

دماي  99درجه سانتیگراد به مدت  24ساعت گرمخانه

 )H7ازروش و پرایمرهاي مورد استفاده فاقان و همكاران

گذاري شد و بعد از  24ساعت پلیتها از نظر وجود

طبق جدول یك و با استفاده از واکنش زنجیرهاي پلیمراز

پرگنههاي بیرنگ و پایه رنگ محیط (سوربیتول منفی) مورد

چند تائی ( )Multiplex PCRاستفاده گردید ( Fagan et

ارزیابی قرار گرفت (بنیادیان 1916 ،و کارگر و همكاران،

.)al., 1999

 .)1913سپس در هر پلیت تا  5عدد از پرگنههاي سوربیتول
منفی انتخاب و هر کدام بصورت جداگانه در محیط نوترینت
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شیوع  E. coli O157: H7در پنیرهاي سنتی و شیرهاي خام
جدول  -1پرایمرهاي مورد استفاده در  Multiplex PCRجهت ردیابی ژنهاي حدت  eaeA ،stx2 ،stx1و EHEC hlyA

اندازه باند مورد انتظار
614 bp

779

890

165

توالی اولیگونوکلئوتیدها)’(5’-3

پرایمر

ACACTGGATGATCTCAGTGG

stx1-F

CTGAATCCCCCTCCATTATG

stx1-R

CCATGACAACGGACAGCAGTT

stx2-F

CCTGTCAACTGAGCAGCACTTTG

stx2-R

GTGGCGAATACTGGCGAGACT

eaeA-F

CCCCATTCTTTTTCACCGTCG

eaeA-R

ACGATGTGGTTTATTCTGGA

hlyA-F

CTTCACGTGACCATACATAT

hlyA-R

در دستگاه ترموسایكلر به مدت  9دقیقه دماي  35درجه

 VRBAو تریپتون تعداد  3جدایه ( )%3مربوط به پنیر و 5

سانتیگراد و به دنبال آن  95سیكل که هر یك شامل21

جدایه ( )%11مربوط به شیر خام به عنوان اشریشیاکلی

ثانیه دماي  35درجه سانتیگراد (مرحله ذوب) 41 ،ثانیه

سوربیتول منفی شناخته شدند و در نهایت بر اساس تست

دماي  51درجه سانتیگراد (محله چسبیدن پرایمر) و 31

آگلوتیناسیون با آنتی سرم اختصاصی از بین جدایههاي

ثانیه دماي  92درجه سانتی گراد (مرحله ساخته شدن رشته

مربوط به شیر خام یك مورد ( )%2به عنوان اشریشیاکلی

مكمل  DNAالگو) میباشد ،اعمال گردید .در پایان سیكلها

 O157:H7مورد تایید قرار گرفت و از بین جدایههاي

نیز به مدت  5دقیقه دماي  92درجه سانتیگراد اعمال و

مربوط به پنیر هیچ کدام به عنوان اشریشیاکلی O157:H7

پس از رسیدن دماي محتویات میكروتیوبها به  5درجه

مورد تائید قرار نگرفتند .تنها جدایه تائید شده به عنوان

سانتیگراد ،محصوالت  PCRاز دستگاه ترموسایكلر خارج

اشریشیاکلی  O157:H7داراي ژنهاي حدت  eaeAو stx1

گردیدند(.)Fagan et al., 1999

بود

 5میكرولیتر از محصول  PCRدر آگاروز  2درصد بارگذاري

بحث

و پس از انجام الكتروفورز به مدت حدود یك و نیم ساعت با

براساس نتایج این تحقیق از مجموع نمونههاي پنیرهاي

ولتاژ حدود  ،15 mVاز باندهاي حاصله زیر اشعه UV

سنتی و شیرهاي خام ،فقط یك مورد ( )%2از شیرهاي خام،

عكس برداري شد .براي نشان دادن اندازه قطعات تكثیري از

آلوده به اشریشیاکلی  O157:H7تشخیص داده شد.

نشانگر با اندازه  1 kbpتولیدي شرکت فرمنتاز استفاده شد.

تحقیقات صورت گرفته درخصوص میزان شیوع اشریشیاکلی

نتایج

 O157:H7در شیر و فرآوردههاي شیري در کشورهاي

از مجموع  111نمونه پنیر سنتی و  51نمونه شیرخام

مختلف جهان ،شهرهاي مختلف کشورها و نیز در مناطق

آزمایش شده ،از  11نمونه در محیط ،CT-SMAC

مختلف جغرافیائی ایران نتایج متفاوتی را نشان دادهاند.

پرگنههاي سوربیتول منفی جداسازي شد و بر اساس ارزیابی

 Heuvelinkو همكاران ( )1331و  Coiaو همكاران

تخمیر الکتوز و تولید اندول توسط جدایهها در محیطهاي

( )2111طی مطالعات جداگانه بر روي نمونههاي شیر خام
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مجله میکروب شناسی مواد غذائی
در هلند و اسكاتلند گزارش کردند که در هیچكدام از

و در مطالعه دیگر  Padhyeو  %11 )1331( Doyleاز

نمونهها اشریشیاکلی  O157:H7جدا نشد .همچنین نتایج

نمونههاي مورد آزمایش در آلمان را آلوده به E.coliO157

مشابه در مطالعات صورت گرفته توسط  Ansayو Kaspar

گزارش کردهاند Cagri-Mehmtoglu .و همكاران ()2111

( )1339روي  42نمونه شیر گاو در امریكا و توسط

در شهر  Sakaryaترکیه  264نمونه از شیرهاي خام و پنیر

 Hancockو همكاران ( )1334روي  619نمونه شیرخام در

تولیدي دو کار خانه را از نظر وجود باکتري E. coli O157

واشنگتن گزارش شده است.

مورد آزمایش قرار داده و گزارش کردند که فقط یك نمونه

 Allebergerو همكاران در سال  1339در استرلیا Klie ،و

شیر خام و  5نمونه از پنیرهاي تولید شده از شیرخام از نظر

همكاران در سال  1339در آلمان ،میزان شیوع این باکتري

 E. coli O157:H7مثبت بود.

را در شیرخام گاو به ترتیب  ، %9و %1/9گزارش کردند

 Salek-Moghaddamو همكاران درسال 1333در ایران با

) Rey .(Alleberger et al., 1997., Klie et al., 1997

بررسی  2111نمونه ماده غذایی مختلف تنها از یك نمونه

و همكاران ) (2006ضمن مطالعه  512نمونه از شیرهاي

سبزي موفق به جداسازي  E .coli O157:H7شدند

گوسفند ،بز و سایر فراوردههاي شیري در اسپانیا %1/9از

( .)Salek-Moghaddam et al., 2003براساس تحقیق

نمونهها را آلوده به اشریشیاکلی  O157:H7گزارش کردند.

کارگر و همكاران ( )1914روي  511نمونه ،میزان آلودگی

 Dontorouو همكاران ( )2003شیوع Escherichia coli

شیرخام گاوهاي شهرستان جهرم به این باکتري%9/41 ،

 O157:H7در نمونههاي شیر خام گوسفندي عرضه شده

گزارش شده است .بنیادیان و همكاران ( 211 ،)1914نمونه

در کشور یونان را  %1گزارش کردند .( Dontorou et al.,

از پنیرهاي سنتی عرضه شده در استان چهارمحال و

)2003

 Oksuzو همكاران ( )2114در ترکیه 111 ،نمونه شیر خام
و  51نمونه پنیر سفید حاصله از شیر خام را مورد مطالعه
قرار داده و گزارش کردند که به ترتیب  1و  %4از آنها به E.

 coli O157آلوده بودند .براساس تحقیق صورت گرفته
توسط  Cagri-Mehmtogluو همكاران ( )2111روي 264
نمونه از شیرهاي خام و پنیرهاي عرضه شده در ترکیه ،فقط
یك نمونه از شیرهاي خام آلوده به E. coli O157:H7

گزارش شده است ).(Cagri- Mehmetoglu et al., 2011
این مطالعه با تحقیق ما که اشریشیاکلی  O157:.در  %2از
شیرهاي خام و در هیچكدام از نمونههاي پنیر مشاهده
نگردید همخوانی دارد  . Allerbergerو )1339( Dierch
 %9از نمونههاي شیر آزمایش شده در استرلیا Klie ،و

همكاران ( %9 )1339از نمونههاي شیر انالیز شده در آلمان

بختیاري را مورد مطالعه قرار داده و  4نمونه ( )%2از آنها را
آلوده به سروتیپ  E.coli O157گزارش کردند .طبق این
گزارش آلودگی پنیرهاي گاوي به این سویه  %1/9و پنیرهاي
گوسفند  %9/14بوده و از پنیرهاي سنتی حاصله از شیر بز
آلودگی گزارش نشده و در هیچكدام از جدایهها پادگن H7

مجود نبود .شریعتی فر و همكاران ( )1911ضمن آزمایش
 511نمونه از شیرهاي خام و پنیرهاي مشهد و حومه،
 %15/2از آنها را به اشریشیاکلی O157:H7آلوده گزارش
کردند .در تحقیق حاضر هیچ کدام از پنیرهاي سنتی تهیه
شده از سطح بازار مرند از نظر  E. coli O157:H7مثبت
نبودند.
در پژوهشهاي مختلف از منابع و عوامل متفاوت موثر در
شیوع این باکتري در مواد غذائی نامبرده شده است.
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شیوع  E. coli O157: H7در پنیرهاي سنتی و شیرهاي خام

 Brashearsو همكاران در سال  ،2119در امریكا نشان

پنیر اسیدیته پایین بوده است ) .(Oksuz et al., 2004و

دادند تقریباً تمامی جایگاههاي جمعآوري شیر به باکتري

طبق نتایج تحقیقات دیگر انواع  E .coliO157:H7قابلیت

 E .coli O157:H7آلوده است Murphy .و همكاران در

زنده ماندن در پنیرهاي سخت به مدت  151روز در طی

سال  2112و  2119با بررسی  596فیلتر شیر در 39

دوره رسیدن را دارند(Reitsma and Henning, 1996; .

گاوداري ،میزان آلودگی آنها را  %12گزارش نمودند

)  .Heening, 2004نتایج تعداد زیادي از پژوهشها نشان

) .(Murphy., et al 2005براساس تحقیق کارگر و

داده که مجموعاً میزان بقا ،اشریشیاکلیهاي تولید کننده

همكاران ( )1915استفاده از آب رودخانه به عنوان منبع آب

سم شیگا ( )STECدر پنیر به عواملی همچون تعداد باکتري

آشامیدنی به عنوان عامل آلودگی به اشریشیاکلی O157:H7

زنده ،طول دوره رسیدن و  pHو  awپنیر دارد.

تشخیص داده شده است .طبق نتایج این تحقیق با توجه به

براساس نتایج تحقیق حاضر تنها جدایه تائید شده به عنوان

بقاي بیش از  51روز این باکتري در مخازن آب شهري،

اشریشیاکلی  O157:H7داراي ژنهاي حدت  eaeAو stx1

رودخانه و نیز در بدن ناقلین بدون عالمت (گوساله ) خطر

بود .از  22سویه  STECجداسازي شده در مكزیك

انتقال این باکتري ازگوسالههاي ناقل به حیوانات سالم ،از

توسط  Garciaو همكاران در سال  ،2115اکثر سویهها یا

گوساله به شیر و سایر مواد لبنی و غذایی وجود دارد (کارگر

ژن  stx2یا ترکیبی از ژن  stx1و  eaeAرا داشتند ،به

و همكاران Brashear .)1914 ،و همكاران در سال 2112

طوري که  3سویه ژن  3 ،stx2سویه ژن  stx1و 9 ،eaeA

در آمریكا نشان دادند که از میان  31مرکز نگهداري گاوهاي

سویه ژن  stx1و 1سویه ژن  eaeA ،stx1و  hlyAرا نشان

شیري %24/21و از  39محل فرآوري محصوالت لبنی در 13

دادند ) .(Garcia et al., 2005در بررسی  Byrneو

ایالت مختلف ،میزان آلودگی با باکتري،E .coliO157:H7

همكاران در سال  2119در امریكا ،از  59سویه

 %91/31میباشد .محققین یاد شده ،نشان دادند که با وجود

 E .coliO157:H7جداسازي شده 91 ،سویه ژنهاي ،stx1

دفع مقادیر کم باکتري از گاوهاي شیري ،میزان شیوع در

 eaeA ،stx2و  11 ،hlyAسویه ژنهاي  eaeA ،stx1و hlyA

اغلب مناطق مورد بررسی ،به ویژه در فصول گرمتر و گاوهاي

و  9سویه هم ژنهاي  stx2 ،stx1و  eaeAداشتند

جوان تازه از شیرگرفته شده قابل توجه است (Brashear, et

).(Byrne et al., 2003

) .al., 2003در یونان آلودگی میكروبی پنیرها توسط

براساس یافتههاي این تحقیق در مجموع میتوان گفت که

 Koustaو همكاران در سال  2113مورد بررسی قرارگرفت،

هر چند میزان شیوع  E .coliO157:H7در شیر و

و نتایج نشان داد که آلودگی پنیرها مربوط به پاتوژنهاي

فرآوردههاي شیر حاصله از شیر خام پائین است ولی هنوز

شیرخام میباشد که از طریق محیط مزرعه ،دفع مدفوع

این فرآوردهها میتوانند به عنوان عامل خطر براي انتقال این

مستقیم از حیوانات و غدده آلوده ،به شیر منتقل شدهاند و

باکتري بیماريزا به انسان باشند.

منبع مهم آلودگی در طی فرایند دست زدن کارگران است
) .(Kousta et al., 2009براساس تحقیق

 Oksuzو

همكاران  %11از پنیرهاي آلوده به pH ،E .coliO157:H7

باالي  4/5داشته و دلیل اصلی رشد باکتري در نمونههاي
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Abstract
The aim of this study was to estimate the prevalence rate of Escherichia coli O157: H7 in raw
milk and traditional cheese at Marand retails. Moreover, the isolates were assessed for the
presence of virulence gene of stx1, stx2, eaeA and hly. For this reason, 100 traditional cheese and
50 raw milk samples were collected randomly. The samples were enriched in EC broth
containing novobiocin and were isolated on sorbitol MacConkey agar with cefixime and tellurite.
The isolates were further assayed by VRBA, tryptone broth and Escherichia coli Chromogenic
agar for the lactose fermentation, indole production and beta-glucuronidase activity, respectively.
The selected colonies were confirmed by E. coli O157: H7 antiserum and finally the isolates
were analyzed for the presence of virulence genes. According to the results, 9% (9/100) of
cheese and 10% (5/50) of raw milk samples were found contaminated with sorbitol-negative E.
coli. Using the anti-E. coli antiserum, 1 isolate (2%) among the milk samples was confirmed and
the presence of virulence genes of eaeA and stx1 were determined by multiplex PCR. With
respect to the occurrence of E. coli O157: H7 in raw milk and its high persistence to acidic
environment, it was concluded that raw milks and traditional cheeses marketed at Marand could
be considered as the potential source of infection to humans.
Key words: Escherichia coli O157: H7, traditional cheese, raw milk, virulence genes
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