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ABSTRACT
The aim of this study was to develop a polymerase chain reaction protocol using two
specific primer sets for the detection of Salmonella enteritica in food products. The
results showed that the invA primer set was specific for Salmonella spp. and the spvC
primer set was specific for Salmonella enteritica including Salmonella enteritidis and
Salmonella typhimurium. A multiplex PCR using two sets of primers to amplify the tagged
genes of invA and spvC was successfully developed. A total of 260 specimens of food
products collected from different markets in Cantho city were examined for Salmonella,
the results showed that 20% of fermented pork roll samples, 47.5% of pork samples, 30%
of beef samples, 46.7% of chicken meat samples, 40% of egg shell samples, 10% of egg
samples (egg white and egg yolk), 0% of fermented crab samples, 40% of red ark shell
samples, and 20% of pork skin products were contaminated with Salmonella spp. In
addition, 2.5% of pork samples, 2.5% of beef samples, 1.6% of chicken meat samples,
10% of egg shell samples and 5% of bloood cockle samples were contaminated with
Salmonella enteritica.
Keywords: invA gene, spvC gene, multiplex-PCR, Salmonella enteritica
Title: Rapid detection of Salmonella spp., Salmonella enteritica in food products by
using multiplex PCR technique

TÓM TẮT
Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm phát triển qui trình PCR sử dụng hai cặp mồi chuyên
biệt để phát hiện Salmonella enteritica trong thực phẩm. Kết quả nghiên cứu cho thấy
cặp mồi invA đặc hiệu cho Salmonella spp., và cặp mồi spvC đặc hiệu cho Salmonella
enteritica bao gồm Salmonella typhimurium và Salmonella enteritidis. Kỹ thuật PCR đa
mồi để khuếch đại các gen mục tiêu invA và spvC đã được phát triển thành công. Trong
tổng số 260 mẫu thực phẩm được thu thập từ các chợ khác nhau trong địa bàn thành phố
Cần Thơ để kiểm tra về sự hiện diện của Salmonella. Kết quả cho thấy tỉ lệ mẫu thực
phẩm bị nhiễm Salmonella spp. là nem chua (20%), thịt heo (47,5%), thịt bò (30%), thịt
gà (46,7%), trứng gà (lòng trắng và lòng đỏ) (10%), vỏ trứng gà (40%), chả lụa (10%),
ba khía (0%), sò huyết (40%), bì heo (20%). Trong đó, 2,5% ở thịt heo, 2,5% ở thịt bò,
1,6% ở thịt gà, 10% ở vỏ trứng gà và 5% ở sò huyết phát hiện nhiễm Salmonella
enteritica.
Từ khóa: gen invA, gen spvC, PCR đa thành phần, Salmonella enteritica

1 MỞ ĐẦU
Salmonella enterica là vi khuẩn Gram âm, hình que, sống kỵ khí không bắt buộc,
phần lớn gây bệnh ở người và động vật. Hiện nay có hơn 2.500 kiểu huyết thanh
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của S.enterica trong đó S. typhimurium và S. enteritidis là hai kiểu huyết thanh
quan trọng gây bệnh cho người (Baay, Huis in’t Veld, 1993; Tan, Shelef, 1999).
Theo ước tính có 75% trường hợp ở người mắc phải bệnh do Salmonella là do ăn
phải những thức ăn bị nhiễm khuẩn bao gồm thịt bò, thịt heo, thịt gia cầm và trứng
(Kent et al., 1981). Thống kê từ 1990 đến 1995, S. enteritidis, S. typhimurium
chiếm khoảng 70% tổng số Salmonella được phân lập trên toàn thế giới
(Herikstad, Tauxe, 2002).
Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN: 7926-2008 Thịt và sản phẩm của thịt và TCVN
6040: 2007 Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn gia súc) yêu cầu lượng
Salmonella trong 25 g thực phẩm là 0.
Sự xâm nhiễm và gây độc của S. enterica từ thực phẩm chưa nấu chín vào tế bào
biểu mô ruột của người và động vật có vú liên quan đến các gen nằm trên nhiễm
sắc thể và plasmid. Tất cả các Salmonella đều mang cụm gen invABC nằm trong
hệ thống gen SPI - 1 (Salmonella pathogenicity island) có mặt trong tất cả các
Salmonella nhưng không hiện diện ở Escherichia coli (Galan, 1991) và các vi sinh
vật khác. Locus invA nằm ở vị trí 59 phút trên nhiễm sắc thể của Salmonella và
trình tự nucleotid của gen invA mã hóa cho chuỗi polypeptid chứa 686 acid amin.
(Galan et al., 1992). Một operon spv (Salmonella plasmid virulence) chứa 5 gen
spvRABCD hiện diện trong plasmid (Libby et al., 2000). Gen spvR mã hoá protein
điều hoà sự biểu hiện của operon spvABCD. Các gen spv biểu hiện khi Salmonella
đã xâm nhiễm vào bên trong tế bào vật chủ, làm tăng tính độc của Salmonella,
giúp vi khuẩn xâm nhiễm và tồn tại bên ngoài ruột như gan, tụy …(Oliveira et al.,
2003). Theo Gulig et al. (1993) và Lin et al. (2007) chỉ có 7 kiểu huyết thanh của
S. enterica là S. enteritidis, S. typhimurium, S. abortusovis, S. choleraesuis, S.
dublin, S. gallinarum- pullorum và S. sendai gây bệnh đường ruột là có operon
spv(RABCD).
Đánh giá chất lượng và an toàn thực phẩm là những tiêu chuẩn rất quan trọng
trong bảo vệ sức khỏe con người. Vì vậy mà hiện nay đã có nhiều phương pháp
được sử dụng để phát hiện vi khuẩn Salmonella, phương pháp nuôi cấy truyền
thống luôn luôn bao gồm nhiều công đoạn nuôi cấy kết hợp với các bước kiểm tra
làm mất nhiều thời gian từ 5 đến 7 ngày (ISO 6579:2003).
Những tiến bộ của các kỹ thuật sinh học phân tử đã và đang cho phép phát triển
những phương pháp kiểm tra rất nhạy và nhanh sự hiện diện của các dòng vi khuẩn
mà không cần đến giai đoạn nuôi cấy tách ròng. Kỹ thuật phản ứng chuỗi
polymerase (Polymerase chain reaction PCR) là một kỹ thuật dùng để khuếch đại
các đoạn DNA chuyên biệt bằng cách sử dụng các cặp mồi chuyên biệt. PCR có
thể được sử dụng để phát hiện một lượng rất nhỏ của DNA mục tiêu đã bị pha lẫn
trong các mẫu DNA khác nhau. Nhiều kỹ thuật PCR được sử dụng để phát hiện
Salmonella như PCR sử dụng một cặp mồi hoặc PCR đa mồi sử dụng phối hợp hai
cặp mồi (Chiu and Ou, 1996; Gentry-Weeks et al., 2002 ), ba cặp mồi (Kumar,
2006) hoặc bốn cặp mồi (Zahraei Salehi et al., 2007) .
Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm phát triển một phương pháp phát hiện nhanh sự
hiện diện của vi khuẩn Salmonella spp., S. enterica với kiểu huyết thanh S.
enteritidis và S. typhimurium trong thực phẩm bằng kỹ thuật PCR đa mồi.
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2 VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Vật liệu
Tổng cộng có 260 mẫu thực phẩm được sử dụng trong thí nghiệm này. Trong đó
có 40 mẫu thịt heo, 40 mẫu thịt bò, 60 mẫu thịt gà, 20 mẫu lòng trắng, đỏ trứng gà,
20 mẫu vỏ trứng gà, 20 mẫu nem chua, 20 mẫu chả lụa, 10 mẫu ba khía, 10 mẫu da
heo và 20 mẫu sò huyết được mua ở các chợ tại địa bàn thành phố Cần Thơ vào
buổi sáng và chiều.
Nguồn vi sinh vật: Các giống vi khuẩn S. enteritidis, S. typhimurium được cung
cấp từ Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh. Các giống Salmonella spp., Bacillus
subtilis, Staphylococcus aureus và E.coli được cung cấp từ Viện Công nghệ sinh
học, Đại học Cần Thơ.
2.2 Phương pháp
Chuẩn bị mẫu
Cân 25g mẫu cho vào túi nilon vô trùng, thêm vào túi 225 ml dung dịch môi
trường buffer peptone water (BPW), đồng hóa mẫu bằng máy Stomacher
(Laboratory Blender Stomacher 400, Seward Medical, Anh) trong 30 giây. Ủ ở
nhiệt độ 37oC trong 5 giờ, chuyển 1ml dung dịch mẫu nuôi cấy trong môi trường
BPW qua bình tam giác 50ml có chứa 9ml môi trường Tetra Thionate Broth Base
(TT) và nuôi ở 42oC trong 4 giờ. Cho 1ml dung dịch mẫu nuôi cấy từ môi trường
TT qua bình tam giác 50ml có chứa 9 ml môi trường Rapport-Vasiliadis R10 Broth
(RV), nuôi ở 42oC trong 15 giờ.
Các mẫu sau khi được nuôi cấy để tăng sinh khối vi sinh vật sẽ được ly trích DNA
để kiểm tra sự hiện diện của Salmonella bằng kỹ thuật PCR.
Thiết kế các đoạn mồi PCR từ vi khuẩn Salmonella
Các đoạn mồi được thiết kế cho Salmonella spp. và S. enterica dựa trên trình tự
gen invA và gen spvC. Trình tự nucleotid của gen invA và spvC đã sẵn có từ
GenBank (accession number M90846 là của gen invA, và accession number
FN432031 là của gen spvC). Các đoạn mồi được thiết kế với phần mềm
DNAMAN 4.0.
Bảng 1: Trình tự của các mồi dùng để phát hiện gen invA và spvC

Tên mồi

Trình tự mồi

InvA For

5’ TGG CAT TAT CGA TCA GTA CCA G 3’

InvA Rev

5’ AAC AGC TGC GTC ATG ATA TTC C 3’

spvC For

5’ TCC CTC CTT TGA ATA TTG TAG CTG 3’

spvC Rev

5’ GGG CTT GTT GAA CGA CCT TC 3’

Sản phẩm khuếch đại
600bp
400bp

2.3 Ly trích DNA
Ly trích DNA bằng phương pháp phenol-chroroform:
Phương pháp trích này cơ bản dựa theo qui trình của Wilson et al. (1992) nhưng có
một vài thay đổi: Cho vào tuýp nhựa 2 ml dung dịch nuôi vi khuẩn, ly tâm với tốc
độ 13000 vòng/phút trong 10 phút. Đổ bỏ phần dung dịch nổi trên mặt, hoà tan
phần tủa với 1ml TE (10 mM Tris + 1 mM EDTA, pH 8), ly tâm 13000 vòng/phút
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trong 5 phút. Đổ bỏ dung dịch nổi trên mặt, hoà tan phần tủa với 350µl TE, cho
tiếp 30 µl lysozyme (50 mg/ml) lắc đều nhẹ, đặt trên nước đá khoảng 30 phút. Cho
vào 40µl SDS 10%, lắc đều cho đến khi dung dịch đồng nhất. Thêm 40µl
proteinase K (10mg/ml), lắc đều và ủ ở nhiệt độ phòng từ 27-30oC trong 2-3 giờ.
Tiếp tục cho vào 800 µl phenol (pH 7), lắc cho đến khi có màu trắng đục, ly tâm
13.000 vòng/phút trong10 phút. Hút phần dung dịch phía trên cho vào tuýp nhựa
1.5ml có sẵn 150 µl TE. Thêm vào một lượng tương đương (khoảng 700 µl)
Phenol-Chloroform-isoamyl alcohol (25:24:1) lắc cho đến khi dung dịch có màu
trắng đục, ly tâm 13.000 vòng/phút trong 10 phút. Sau khi ly tâm, chuyển phần
trong phía trên sang tuýp nhựa 1.5 ml mới có chứa sẵn 75 µl Sodium acetate (3M,
pH 7.2), lắc đều bằng tay. Thêm vào 1 ml ethanol 96 %, lắc đều, đặt trong nước đá
10 phút. Ly tâm 13000 vòng/phút trong 15 phút, đổ bổ dung dịch, giữ lại phần tủa.
Thêm ethanol 70 %, ly tâm 13000 vòng/phút trong 5 phút, đổ bổ dung dịch, làm
khô phần tủa và hoà tan DNA với 30 µl nước cất vô trùng, trữ ở -20 oC.
2.4 Phản ứng PCR
Phản ứng PCR với một cặp mồi
Phản ứng PCR được thực hiện với các thành phần như sau: 50-100ng DNA, 2.5 l
buffer 10X (Tris 100mM, KCl 500mM, pH 9.0, 1% (v/v) Triton X-100), 3 l
MgCl2 25mM, 4 l dNTP (0.2 mM mỗi loại), 0.4M của mỗi loại mồi (mồi ngược
và mồi xuôi), 0.25 l Taq DNA polymerase (5U/l), 0.25 l BSA(0.1%). Thêm
nước cất vô trùng cho đủ thể tích 25l. Phản ứng khuếch đại được tiến hành ở
95oC trong 5 phút, sau đó lặp lại 35 chu kỳ với các bước như sau: biến tính ở 95oC
trong 30 giây, bắt cặp mồi vào khuôn ở 60oC trong 30 giây, kéo dài ở 72oC trong 1
phút. Cuối cùng phản ứng được duy trì 72oC trong 10 phút.
Phản ứng PCR đa mồi
Đối với PCR đa mồi, 2 cặp mồi (cặp mồi invA và cặp mồi spvC) đã được sử dụng
trong cùng một phản ứng PCR: Thành phần của phản ứng PCR đa mồi gồm có:
50-100ng DNA, 2.5 l buffer 10X (Tris 100mM, KCl 500mM, pH 9.0, 1% (v/v)
Triton X-100), 3 l MgCl2 25mM, 4 l dNTP (0.2 mM mỗi loại), 0.8M của mỗi
loại mồi (mồi ngược và mồi xuôi), 0.25 l Taq DNA polymerase (5U/l), 0.25 l
BSA(0.1%). Thêm nước cất vô trùng cho đủ thể tích 25l.
Chu kỳ nhiệt của phản ứng PCR đa mồi gồm biến tính ở 94oC trong 2 phút, tiếp
theo tổng số 35 chu kỳ gồm giai đoạn biến tính ở 94oC trong 45 giây, gắn mồi ở
60oC trong 1 phút và kéo dài ở 72oC trong 1 phút 30 giây, sau cùng phản ứng được
duy trì 72oC trong 7phút.
2.5 Phân tích sản phẩm PCR
Sản phẩm PCR sau khi khuếch đại được phân tích bằng điện di trên gel 1.5%
agarose trong dung dịch đệm TBE 1X và chụp bằng máy chụp hình gel Biorad UV
2000. Thang chuẩn 100bp của công ty Fermentas đã được sử dụng để ước lượng
kích thước đoạn sản phẩm PCR.
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3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1 Tính chuyên biệt của cặp mồi invA
Để đánh giá tính chuyên biệt của cặp mồi invA, các dòng vi khuẩn sau đây đã
được sử dụng để kiểm tra S. enteritidis, S. typhimurium, Salmonella spp., B.
subtilis, S. aureus và E. coli. Qua phân tích sản phẩm PCR trên gel agarose, kết
quả cho thấy DNA từ các dòng Salmonella đều có sản phẩm khuếch đại với kích
thước 600bp. Tuy nhiên, cũng với điều kiện PCR này nhưng DNA từ vi khuẩn
B.subtilis, S. aureus và E. coli không khuếch đại được bất kỳ sản phẩm PCR nào
(Hình 1).
1

2

3

4 5

6

7 8 9 10 11 12

600bp 

Hình 1: Kết quả PCR sử dụng cặp mồi invA
Giếng 1: Thang chuẩn 100bp (Fermentas), Giếng 2-3: B. subtilis; giếng 4: Nước; giếng 5-6: S. aureus; giếng 7-8:
E.coli; giếng 9: S. typhimurium; giếng 10: S. enteritidis; giếng 11-12: Salmonella spp.

Theo Galan (1991), tất cả kiểu huyết thanh Salmonella đều mang gen invA giúp vi
khuẩn xâm nhiễm vào tế bào biểu mô ruột và trình tự tương tự gen invA không tìm
thấy ở E. coli. Để nhận diện các dòng vi khuẩn Salmonella bằng kỹ thuật PCR
nhiều tác giả như Rahn (1992); Zahraei et al. (2005); Kumar et al. (2006) đã thiết
kế các cặp mồi chuyên biệt dựa trên trình tự gen invA. Kết quả nghiên cứu của
chúng tôi cũng chứng tỏ cặp mồi invA là rất chuyển biệt cho vi khuẩn Salmonella.
3.2 Tính chuyên biệt của cặp mồi spvC
Để đánh giá tính chuyên biệt của cặp mồi spvC các giống vi khuẩn S. enteritidis, S.
typhimurium, Salmonella spp., B.subtilis, S. aureus và E. coli. đã được sử dụng
trong nghiên cứu này. Kết quả (hình 2) cho thấy chỉ có S. enteritidis và S.
typhimurium có sản phẩm khuếch đại 400 bp tương ứng với giếng 7 và 10. Các
mẫu còn lại không có bất kỳ sản phẩm khuếch đại nào.
1 2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

400bp

Hình 2: Kết quả PCR sử dụng cặp mồi spvC
Giếng 1: Thang chuẩn 100bp (Fermentas), giếng 2-3: E.coli; giếng 4-5: B. subtilis; giếng 6: Nướ; giếng 7: S.
typhimurium; giếng 8,9: Salmonella spp; giếng 10: S. enteritidis; giếng 11-12: S. aureus.

Vùng gen spvC là gen chủ yếu của S. enteritidis và S. typhimurium có khả năng
gây độc và làm chết trên chuột (Suzuki et al., 1994; Matsui et al., 2001)
Theo nghiên cứu của Mazurkiewicz et al. (2008) spvC có chức năng phân hủy
phosphothreonin làm bất hoạt enzime MAPK ở tế bào chủ khi nó xâm nhiễm.
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Chiu, Ou (1996) đã thiết kế cặp mồi spvC từ vị trí nucleotid 505 đến 1075 của gen
này để nhận diện S. enteritidis trong phân của trẻ em và kết quả từ nghiên cứu này
cho thấy hiệu quả của kỹ thuật PCR là 95% cao hơn phương pháp nuôi cấy truyền
thống (60%).
Nguyễn Tiến Dũng và Trần Linh Thước (2003) đã thông báo cặp mồi dựa trên gen
spvC rất chuyên biệt cho S. enteritidis, S.typhimurium, các vi sinh vật như
Escherichia, Staphylococus, Vibrio, Rhodococus, Streptococus, Shigella, Listeria
đều âm tính với cặp mồi spvC. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cũng đã cho thấy
chỉ có dòng vi khuẩn S. enteritica (S. enteritidis và S. typhimurium) có chứa gen
spvC.
3.3 Sử dụng phối hợp hai cặp mồi invA và spvC trong PCR đa mồi
Mặc dù hai cặp mồi invA và spvC rất chuyên biệt cho Salmonella nhưng khi sử
dụng riêng lẽ từng cặp mồi trong phản ứng PCR thì cặp mồi invA chỉ cho biết kết
quả sơ bộ mẫu có nhiễm Salmonella hay không chứ không cho biết mẫu có chứa
chủng S. enteritica (S. typhimurium hay S. enteritidis). Ngược lại nếu sử dụng cặp
mồi spvC để kiểm tra sự hiện diện chung của vi khuẩn Salmonella thì phần lớn kết
quả thường cho âm tính vì Salmonella spp. thường chiếm đa số trong môi trường
trong khi chủng S. enteritica hiện diện trong môi trường với mật độ rất thấp
(Nguyễn Tiến Dũng và Trần Linh Thước (2003). Để khắc phục nhược điểm này,
chúng tôi đã phối hợp cả hai cặp mồi invA và spvC trong cùng một phản ứng PCR.
Kết quả (hình 3) cho thấy khi phân tích sản phẩm PCR, những mẫu nào xuất hiện
hai vạch 600bp và 400bp chứng tỏ mẫu đó có chứa vi khuẩn S. enteritica, những
mẫu chỉ xuất hiện một vạch 600bp chứng tỏ mẫu chỉ chứa vi khuẩn Salmonella
spp. nhưng không chứa chủng S. enteritica.
1

2

3 4

5

6

7 8

9

600bp
400bp

Hình 3: Phát hiện Salmonella spp. và S. enteritica bằng PCR đa mồi
Giếng 1: Thang chuẩn 100bp (Fermentas), giếng 2-3: Salmonella spp; giếng 4: S. typhimurium; giếng 5: S.
enteritidis; giếng 6-7: E.coli; giếng 8: S. aureus; giếng 9: Nước

Để nhận diện vi khuẩn S. enteritidis Chiu, Ou (1996) đã sử dụng PCR với hai cặp
mồi invA và spvC. Zahraei Salehi et al. (2007) đã sử dụng bốn cặp mồi invA, fliC,
fljB và rfbJ trong phản ứng PCR đa mồi để nhận diện vi khuẩn S. typhimurium rất
hiệu quả.
Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cũng đã chứng tỏ những ưu điểm của kỹ thuật
PCR đa mồi vừa nhạy bén để phát hiện cùng lúc hai dòng vi khuẩn Salmonella
spp. và S. enteritica vừa rất kinh tế lại tiết kiệm được thời gian rất nhiều.
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3.4 Ứng dụng kỹ thuật PCR đa mồi để phát hiện sự hiện diện vi khuẩn
Salmonella trong thực phẩm
Trong nghiên cứu này có 260 mẫu thực phẩm được mua ở các chợ trong địa bàn
thành phố Cần Thơ để kiểm tra sự hiện diện của vi khuẩn Salmonella bằng kỹ
thuật PCR đa mồi. Kết quả từ bảng 2 cho thấy trong 20 mẫu nem chua đã kiểm tra
có 4 mẫu cho kết quả dương tính với Salmonella spp. chiếm tỷ lệ 20% và tất cả
đều âm tính với S. enteritica.
Trong 40 mẫu thịt heo được kiểm tra có 19 mẫu nhiễm Salmonella chiếm tỷ lệ
47.5%. Đặc biệt những mẫu thịt heo mua buổi chợ chiều có tỷ lệ nhiễm Salmonella
cao hơn khi mua buổi chợ sáng (30% thịt heo chợ chiều nhiễm Salmonella spp. và
2.5% thịt heo chợ chiều nhiễm S.enteritica, thịt heo mua chợ sáng có tỷ lệ nhiễm
Salmonella spp. là 15% và không phát hiện thấy có nhiễm vi khuẩn dòng S.
enteritica.
Bảng 2: Sự hiện diện của vi khuẩn Salmonella spp., S. enteritica trong thực phẩm ở địa bàn
thành phố Cần Thơ

Đối tượng mẫu
Nem chua
Thịt heo chợ sáng
Thịt heo chợ chiều
Thịt bò chợ sáng
Thịt bò chợ chiều
Thịt gà chợ sáng
Thịt gà chợ chiều
Lòng trắng, đỏ trứng gà
Vỏ trứng gà
Chả lụa
Ba khía
Sò huyết
Bì heo

Số mẫu
20
20
20
20
20
30
30
20
20
20
10
20
10

Salmonella spp
4
6
12
2
9
8
19
2
6
2
0
8
2

S. typhimurium hoặc
S. enteritidis
0
0
1
0
1
0
1
0
2
0
0
1
0

Trong 40 mẫu thịt bò được kiểm tra có 30% mẫu nhiễm Salmonella, trong đó có 2
mẫu thu vào buổi chợ sáng và 9 mẫu buổi chợ chiều cho kết quả dương tính với
Salmonella spp., và 1 mẫu thịt bò chợ chiều cho kết quả dương tính với
S. enteritica.
Trong 60 mẫu thịt gà được kiểm tra có 46.7% mẫu nhiễm Salmonella, trong đó có
8 mẫu thu vào buổi sáng, 19 mẫu thu vào buổi chợ chiều cho kết quả dương tính
với Salmonella spp., và 1 mẫu thịt gà chợ chiều cho kết quả dương tính với
S. enteritica. Trong quá trình giết mổ, thân gà thường ngâm và rửa trong nước nên
thịt gà dễ tiếp xúc với lông gà, phân gà. Nước rửa thân gà trong quá trình giết mổ
có thể sử dụng rửa cho nhiều con nên khả năng thịt gà bị nhiễm khuẩn chéo giữa
các mẫu qua nguồn nước rất cao.
Trong 20 mẫu trứng gà có 2 mẫu từ lòng trắng và lòng đỏ trứng, 6 mẫu vỏ trứng gà
cho kết quả dương tính với Salmonella spp. và 2 mẫu vỏ trứng gà cho kết quả
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dương tính với S. enteritica. Tỉ lệ nhiễm Salmonella ở vỏ trứng gà (30%) cao hơn
lòng trắng và đỏ trứng gà (10%).
Trong số 20 mẫu chả lụa kiểm tra đã phát hiện 10% mẫu nhiễm Salmonella spp. và
không phát hiện mẫu nào nhiễm S. enteritica.
Trong 10 mẫu ba khía được kiểm tra đều cho kết quả âm tính với vi khuẩn
Salmonella có thể các mẫu thực phẩm này có nồng độ muối cao nên không phải là
điều kiện thích hợp cho vi khuẩn Salmonella phát triển.
Đối với thực phẩm hải sản có vỏ, trong khảo sát này cho thấy 8 trong số 20 mẫu sò
huyết được mua ở chợ đã bị nhiễm Salmonella spp. chiếm tỉ lệ 40% trong đó có 1
mẫu phát hiện nhiễm S. enteritica chiếm tỉ lệ 5%.
Số mẫu bì heo dương tính với Salmonella spp. là 2 trong tổng số 10 mẫu khảo sát
và không có mẫu nào phát hiện nhiễm S. enteritica.
Báo cáo của Hao et al. (2007) cho biết tỉ lệ thịt heo bị nhiễm Salmonella spp. ở
chợ và siêu thị thành phố Hồ Chí Minh là 64%, thịt bò là 62%, sò là 19%. Ở
ĐBSCL tỉ lệ nhiễm Salmonella trên thịt heo là 69,9% , thịt bò là 48.6%, tôm
24.5% (Phan et al. 2005). Theo Nguyễn Ngọc Tuân et al. (2006) cho thấy tỉ lệ thịt
heo nhiễm Salmonella spp. ở các tỉnh miền Tây Nam bộ từ năm 2004-2005 là
59,7%, biến thiên từ 20% đến 90%. Trên thế giới, tỉ lệ thịt heo bị nhiễm
Salmonella ở Hà Lan là 23%, ở Đức là 7% (Nowak, 2007) và ở Thái Lan là 29%
(Padungtod et al. 2006). Theo Vo et al. (2006), trong số 297 kiểu huyết thanh phân
lập được ở người, thịt bò, thịt heo và thịt gà ở ĐBSCL thì S. typhimurium chiếm
15,8%. Theo Cédric et al. (2006), trong số các kiểu huyết thanh phân lập trong quá
trình giết mổ heo ở Hà Nội thì S. typhimurium chiếm 10% và S. enteritidis
chiếm 3%.
Ở các nước khác, theo nghiên cứu của Piskus et al. (2008), tỉ lệ thịt gà bị nhiễm
Salmonella spp. là 29% ở Lithuania, 20% ở Ý và 11% ở Hà Lan. Báo cáo của
Shoba et al., (1996) cho thấy 100% Salmonella được phân lập từ trứng đều mang
plasmid spv. Theo Huong et al. (2006) trong số các kiểu huyết thanh phân lập từ
thịt gà ở Hà Nội, S. typhimurium chiếm tỉ lệ 7,75 %. Theo nghiên cứu của Nguyễn
Thu Tâm (2008), ở các chợ trong thành phố Cần Thơ, tỉ lệ nhiễm Salmonella spp.
ở thịt gà là 25,3%, ở vỏ trứng là 2,2%, ở lòng đỏ trứng gà là 5,6%. Tỉ lệ nhiễm S.
enteritidis ở thịt gà là 4,7%, ở vỏ trứng gà là 3,3% và ở lòng đỏ trứng gà là 3,3%.
Tỉ lệ nhiễm S. typhimurium ở thịt gà là 2,7%, vỏ trứng gà là 3,3% và lòng đỏ trứng
gà 2,2%.
Theo kết quả nghiên cứu của Phẩm Minh Thu et al. (2006), các mẫu thực phẩm
trên thị trường thành phố Hồ Chí Minh thì có 10/10 mẫu chả lụa phát hiện nhiễm
Salmonella spp.
Phần lớn các kết quả nghiên cứu của các báo cáo vừa nêu đều dùng phương pháp
nuôi cấy truyền thống để nhận diện Salmonella (Phan et al., 2005, Hao et al.,
2007, Huong et al., 2006, Vo et al., 2006, Tâm, 2008). Kết quả nghiên cứu của
chúng tôi đã cho thấy qui trình PCR này mang lại kết quả chính xác, lại nhanh gọn
và độ nhạy rất cao. Từ kết quả này cũng cho thấy hiện trạng ô nhiễm trong thức ăn
là khá cao, các loại thịt mua buổi chợ chiều có tỷ lệ nhiễm Salmonella cao hơn chợ
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buổi sáng. Phần lớn thực phẩm bị nhiễm bởi Salmonella spp., tỷ lệ thực phẩm
nhiễm S. enteritica có mang gen spvC là khá thấp.
4 KẾT LUẬN
Cặp mồi invA rất chuyên biệt để phát hiện dòng vi khuẩn Salmonella spp. và cặp
mồi spvC rất chuyên biệt để phát hiện dòng vi khuẩn S. enteritica.
Phối hợp hai cặp mồi trong cùng một phản ứng PCR giúp phát hiện cùng một lúc
cả hai dòng vi khuẩn Salmonella spp và S. enteritia giúp tiết kiệm thời gian và
kinh phí.
Hiện trạng ô nhiễm vi khuẩn Salmonella trong thực phẫm là khá cao. Đặc biệt các
loại thịt được bày bán chợ chiều có tỷ lệ nhiễm Salmonella cao hơn chợ buổi sáng.
Phần lớn các thực phẩm bị nhiễm bởi dòng vi khuẩn Salmonella spp. Sự hiện diện
của dòng vi khuẩn S. enteritica trong thực phẩm là khá thấp
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