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چکیده
انتروکوکوسها جز فلور طبیعی دستگاهگوارش انسان میباشند .توانمندی باالی آنها برای کسب ژنهای مقاومت به
آنتیبیوتیک ،درمان آنها را با مشکالت جدیدی مواجه کرده است .انتروکوکوس فکالیس یکی از باکتریهای
آلودهکنندهی گوشت میباشد و سبب ایجاد عفونتهای قابلتوجهی در انسان میگردد .هدف از این مطالعه بررسی شیوع
ژنهای  bla TEMو  bla SHVدر انتروکوکوس فکالیسهای مقاوم به جنتامایسین در گوشتهای مصرفی میباشد.
 181نمونه انتروکوکوس از گوشتهای مصرفی کشتارگاه شهرستان بروجرد پس از جمعآوری با استفاده از آزمایشهای
بیوشیمیایی شناسایی شدند .سپس آزمایش حساسیت آنتیبیوتیکی بر روی این جدایهها با روش دیسک دیفیوژن بر
اساس دستور  CLSIانجام گردید و در نهایت فراوانی ژنهای  bla TEMو  bla SHVدر سویههای مقاوم به جنتامایسین با
استفاده از پرایمرهای اختصاصی ،با روش  PCRموردبررسی قرار گرفت.
از  181نمونه 81 ،نمونه انتروکوکوس فکالیس جدا شد .با آزمایش آنتیبیوگرام مشخص گردید  %96/29از سویهها به
اریترومایسین %56/79 ،به پنیسیلین %41/96 ،به تتراسیکلین %39/50 ،به آمپیسیلین %39/50 ،به کلرامفنیکل،
 %15/86به لینزولید %8/64 ،به جنتامایسین %4/38 ،به استرپتومایسین %3/70 ،به سیپروفلوکساسین و  %2/46به مروپنم
مقاوم بودند و در بین  7سویهی مقاوم به جنتامایسین ژنهای  bla TEMو  bla SHVمشاهده نشد.
با توجه به این موضوع که ژنهای مولد آنزیمهای بتاالکتاماز از طریق پالسمید به آسانی منتقل میشوند ،عدم ردیابی
ژنهای مذکور در میان باکتریهای موردبررسی نشان میدهد که این ژنها همراه ژنهای عامل مقاومت به جنتامایسین
منتقل نمیشوند ،بنابراین رابطهی منطقی و معنیداری بین این ژنها و آنتیبیوتیک موردبررسی مشاهده نشد.
کلیدواژهها :انتروکوکوس فکالیس ،جنتامایسین ،واکنش زنجیرهای پلیمرازی
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انتروکوکوسها سبب اکتساب و نیز انتقال ژنهای

مقدمه
انتروکوکوسها ،کوکسیهای گرممثبتی هستند که

عامل مقاومت میشوند .آنها میتوانند عوامل مقاومت

بهصورت کومنسال در دستگاه گوارش انسان و سایر

را از چندین گونه کسب کنند و نگرانکنندهتر اینکه

باکتریها

سبب انتقال ژنهای مقاومت به باکتریهای مهم بالینی

ارگانیسمهای بیهوازی اختیاری و کاتاالز منفی هستند

همچون :کلستریدیوم دیفیسیل ،اشریشیا کلی،

حیوانات نیز

زندگی میکنند .این

که با داشتن توانایی رشد در غلظت  %6/5از سدیم

استافیلوکوکوس

کلرید pH ،باال ( )pH=9.6و همچنین با داشتن قدرت

گونههای لیستریا شوند] .[ازجمله مقاومتهایی که

هیدرولیز بایل اسکولین -L ،پیرولیدونیل-  -

در انتروکوکوسها ایجادشده است میتوان به مقاومت

نفتیالمید ( )PYRشناسایی میشوند] .[شایعترین

نسبت به دوزهای باالی آمینوگلیکوزیدها ،بتاالکتامها و

انتروکوکوسهای دخیل در عفونتهای انسانی،

گلیکوپپتیدها اشاره کرد] .[در اکثر موارد مقاومت

و

اکتسابی بتاالکتامازها سبب مقاوم شدن به طیف وسیعی

انتروکوکوس فاسیوم ( 5 -10درصد) هستند که منجر

از سایر آنتیبیوتیکها نظیر آمینوگلیکوزیدها (مانند

به ایجاد عفونتهای مجاری ادراری ،باکتریمی،

جنتامایسین) میگردد] .[این آنزیمها که بسیاری از

عفونتهای داخل شکمی و لگنی ،اندوکاردیت و

آنها بتاالکتامازهای وسیعالطیف ( )ESBLsنامیده

اندوفتالمیت میشوند.

میشوند ،به چهار گروه اصلی  Aتا  Dتقسیم

انتروکوکوس فکالیس

(-90

85

درصد)

اورئوس،

استرپتوکوکوسها

و

زنجیرهی غذایی بهعنوان یک منبع انتروکوکوسی

میشوند] .[در این تقسیمبندی آنزیمهای بتاالکتاماز

مقاوم به عوامل ضدمیکروبی شناختهشده است] [و

 TEMو  SHVدر گروه  Aقرار دارند و بهطور وسیعی

این باکتریها در غذاهای با منشأ حیوانی مانند گوشت

در اشریشیا کلی گزارششدهاند و معموالً توسط

و شیر وجود دارند .از آنجاییکه زیستگاه اصلی آنها

ژنهای پالسمیدی رمزدهی میشوند] .[ژنهای

دستگاه گوارش میباشد ،پتانسیل قابلتوجهی برای

 ESBLsمعموالً بر روی پالسمیدهای قابلانتقال قرار

آلودگی گوشتها در زمان کشتار دارند] . [مرحلهی

دارند که اغلب آنها ژنهای مقاومت به سایر

تخلیهی احشاء در کشتارگاهها از نقاط بحرانی در

گروههای آنتیبیوتیکی را نیز با خود حمل میکنند ،لذا

آلودگی گوشت به مواد رودهای است] .[در میان

در انتقال مقاومت آنتیبیوتیکی نقش مهمی دارند].[

محصوالت غذایی ،گوشت یکی از حساسترین مواد

و این مسئله بهعنوان یکی از بحرانهای موجود در

غذایی فسادپذیر به شمار میآید ،زیرا محیطی بسیار

درمان عفونتهای ناشی از این باکتریها مطرح است.

مساعد جهت فعالیت میکروبها ،مخمرها و کپکها

این مطالعه با هدف تعیین میزان مقاومت

است .این باکتریها اکثراً ترموتولرانت بوده که اسپور

آنتیبیوتیکی جدایههای انتروکوکوس فکالیس جداشده

تولید نمیکنند و این موضوع نشاندهندهی بقای آنها

از گوشتهای مصرفی کشتارگاه شهرستان بروجرد و

در گوشتهای خام و پختهشده است .تعداد

شناسایی بتاالکتامازهای وسیعالطیف  TEMو  SHVدر

انتروکوکوسهای زنده در گوشتهای آلوده مرغ،

سویههای مقاوم به جنتامایسین انجام شد.

خوک و گاو معموالً بین  102-104 cfu/gمیباشد].[
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مواد و روشها
جمعآوری و شناسایی باکتری 181 :نمونه
انتروکوکوس در طی سالهای  1393-1394از
گوشتهای قرمز کشتارگاه شهرستان بروجرد
جمعآوری گردید .نمونهبرداری به روش سوآب

53

جنتامایسین ( ، ،)10μg/discتتراسیکلین (،)30μg/disc
(،)10μg/disc

پنیسیلین

سیپروفلوکساسین

( ،)5μg/discکلرامفنیکل ( ،)30μg/discلینزولید
( ،)30μg/discمروپنم ( )10μg/discو استرپتومایسین
( )30μg/discارزیابی شد( .دیسکهای آنتیبیوتیکی از

برداری انجام شد ،بدین صورت که از سطح

شرکت  ROSCOدانمارک تهیه گردید) .سپس با به

100سانتیمترمربع با دو سوآب از سطح گوشت

دست آوردن قطر هاله ،سنجش مقاومت سویهها بر

نمونهبرداری انجام شد .این سطح با فریمهایی که

اساس کمیته استانداردهای بالینی و آزمایشگاهی

مساحت داخلی آن 100سانتیمتر مربع بود تعیین

Clinical and Laboratory Standards ( CLSI

میشد .نمونهبرداری از چهار ناحیه گردن ،قسمت

 )Instituteانجام گرفت.

خلفی عضالت دست ،تهیگاه و کفل انجام شد .عمل

استخراج  :DNAجهت استخراج  ،DNAاز کشت

سوآب کشی بهصورت افقی و عمودی ابتدا با سوآب

 24ساعته نمونهها در محیط  BHIبراث (Merck

مرطوب و سپس با سوآب خشک انجام گرفت .در

آلمان) استفاده شد که با استفاده از سانتریفیوژ ،رسوب

نهایت هردو سوآب در لولههای حاوی  BHIبراث

سلولی جمعآوری گردید و استخراج طبق دستورالعمل

قرار داده شدند و نمونهها به آزمایشگاه منتقل شدند.

کیت استخراج ( DNAسینا ژن) انجام گردید و

پس از تهیه کشت خالص ،با استفاده از رنگآمیزی

DNAهای استخراج گردیده تا زمان انجام  PCRدر

گرم ،آزمونهای کاتاالز ،بایل اسکولین ،PYR ،رشد در

فریزر  -20نگهداری شد.

محیط  BHIبراث حاوی  %6/5کلرید سدیم ،نمونهها

آزمون  :PCRبا استفاده از پرایمرهای اختصاصی

در حد جنس شناسایی شدند] .[7سپس نمونههای

ژنهای  TEMو ( SHVجدول  )1گرفته شده از

انتروکوکوس با استفاده از آزمایشات تولید اسید از

مقاالت و خریداری شده از شرکت پیشگام صورت

مانیتول ،سوربیتول ،سوربوز ،آرابینوز و ساکاروز در

گرفت .واکنش  PCRدر حجم ( 25μlمقدار 7/5

حد گونه شناسایی شدند .که بعد از انجام آزمایشات

میکرولیتر  12/5 ،dsH2Oمیکرولیتر ،1X Master mix

فوق مشخص گردید که  81جدایه انتروکوکوس

 1میکرولیتر  Primer Fو  1میکرولیتر  Primer Rبا

فکالیس و  100جدایه انتروکوکوس فاسیوم بودند .از

غلظت 20پیکوموالر و  3میکرولیتر DNA Template

سویههای استاندارد  E. faecalis ATCC29212و

با غلظت  )15ng/µlطبق برنامه دمایی و زمانی زیر

 E. faecalis ATCC51299بهعنوان سویههای کنترل

انجام شد.

استفاده شد .جهت بررسی مقاومت دارویی با روش

در ژن  ،TEMبرای دناتوراسیون اولیه  DNAبه

استاندارد دیسک دیفیوژن ( )Kirby- Baurمقاومت

مدت  5دقیقه در دمای 95 ocقرار داده شد و بعد از آن
o

سویههای جداسازی شده نسبت به آنتیبیوتیکهای

دناتوراسیون در 95 cبه مدت  1دقیقه ،الحاق پرایمرها

اریترومایسین ( ،)15μg/discآمپیسیلین (،)10μg/disc

به  DNAهدف در  60ocبه مدت  1دقیقه و تکثیر
o

پرایمرها در  72 cبه مدت  1دقیقه در  35چرخه تکرار
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شد و سرانجام  10دقیقه جهت تکثیر نهایی در 72oc
قرار گرفت.

یافتهها
از  181نمونهی گوشتهای قرمز جمعآوری

برای ژن  SHVفرآیند  PCRدر دستگاه

شدهی کشتارگاههای شهرستان بروجرد بعد از انجام

ترموسایکلر شامل؛  3دقیقه دمای  ،95ocبه دنبال آن

تستهای بیوشیمیایی و تأییدی ،مشخص شد که 81

 35سیکل که هر دوره سیکل شامل؛  1دقیقه دمای

نمونه ( )%44/75انتروکوکوس فکالیس و  100نمونه

 1 ،95ocدقیقه دمای  53ocبرای واسرشتگی و  1دقیقه
دمای  72ocجهت تکثیر و در آخر جهت تکثیر نهایی
 7دقیقه در دمای  72ocبود.

( )%55/24انتروکوکوس فاسیوم جداسازی شد.
نتایج تست آنتیبیوگرام به روش انتشار از دیسک
مشخص کرد که  7مورد ( )%8/64از  81نمونه ،مقاوم

جهت الکتروفورز محصوالت  PCRاز ژل آگاروز

به جنتامایسین میباشند .نتایج حاصل از آنتیبیوگرام

 %1/5و بافر ( TBE 0.5 Xسینا ژن) استفاده شد .برای

(نمودار )1نشاندهندهی مقاومتهای چندگانهی

تعیین سایز محصوالت  PCRاز یک مارکر مولکولی

سویههای مختلف بود .بیشترین میزان مقاومت

 100جفت بازی ( Merckآلمان) استفاده شد .باندهای

برحسب

به

 DNAبعد از رنگ آمیزی توسط Merck( Safe stain

آنتیبیوتیکهای اریترومایسین ( ،)%96/29پنیسیلین

آلمان) با استفاده از دستگاه Gel-documentation

(،)%56/79

لینزولید

( Vilber-Lourmatفرانسه) مشاهده گردید .در نهایت

( ،)%41/86و کمترین میزان مقاومت نسبت به

نتایج حاصل با استفاده از نرم افزار  Excelآنالیز شدند.

آنتیبیوتیکهای مروپنم ( ،)%2/46سیپروفلوکساسین

از  E. faecalis ATCC29212بهعنوان کنترل مثبت

( ،)%3/70استرپتومایسین ( )%4/83و جنتامایسین

برای ژنهای  TEMو ( SHVتهیه شده از بانک

( )%8/64مشاهده شد .پس از بررسی ژنوم استخراج

میکروبی انستیتو پاستور) استفاده شد .سویه استاندارد

شدهی انتروکوکوس فکالیسهای مقاوم به جنتامایسین

به شکل لیوفیلیزه خریداری و عملیات احیای آن با

با آزمون  ،PCRمشخص شد در هیچیک از  7سویهی

کشت در محیط نوترینت براث و گرماگذاری آن به

مقاوم به جنتامایسین ،ژنهای  TEMو  SHVوجود

مدت  24ساعت در دمای  37درجه سلسیوس انجام

ندارد (تصویر .)1

استاندارد

2013

تتراسیکلین

()%41/96

گردید].[
جدول :1توالی پرایمرهای استفاده شده در این پژوهش
ژن

توالی پرایمر ()53

طول قطعه
()bp

CLSI

منبع

TEM

F: ATAAAATTCTTGAAGACGAAA
R: TTACCAATGCCTTAATCAGTGA

1000

(.)15

SHV

F: TCAGCGAAAAACACCTTG
R: TCCCGCAGATAAATCACCA

475

(.)1

نسبت
و
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درصد مقاومت آنتی بیوتیکی
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آنتی بیوتیک
نمودار  :1توزیع الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی سویههای انتروکوکوس فکالیس جدا شده از گوشت

bla TEM

bla SHV

تصویر :1ژل الکتروفورز محصوالت  PCRنمونههای انتروکوکوس فکالیسهای مقاوم به جنتامایسین برای ژنهای

bla TEM

و .bla SHV

از چپ به راست به ترتیب ،ستون اول( )Ladderمارکر  100جفت بازی ،ستون دوم کنترل منفی ( ،)NCستون سوم ) ATCC 29212 (PCبهعنوان
کنترل مثبت و شمارههای  1 -3نمونههای مورد آزمایش.

بحث و نتیجهگیری

تأثیر اندک انجماد در کاهش بار میکروبی ،گوشت خام

بهطورکلی زنجیرهی غذایی بهعنوان یکی از

در گروه غذاهای با ریسک باالی میکروبی قرار دارد

مسیرهای اصلی برای انتقال باکتریهای مقاوم به

] .[,معموالً انتروکوکوس فکالیس در نمونههای

آنتیبیوتیک بین جمعیت انسانی و حیوانی به شمار

بالینی و انتروکوکوس فاسیوم در گوشتها و

میرود] .[گوشت یکی از مهمترین منابع پروتئینی به

سبزیجات گونههای غالب هستند .در این پژوهش 181

شمار میآید .بسیاری از بیماریهای مشترک بین انسان

نمونه انتروکوکوس از گوشت جداسازی شد که 81

و حیوان میتوانند از طریق خوردن گوشتهای آلوده

نمونه انتروکوکوس فکالیس ( )%44/75و  100نمونه

به انسان منتقل شوند .ازاینرو سالم بودن گوشت از

انتروکوکوس فاسیوم ( )%55/24بود .در پژوهشهایی

اهمیت باالیی در حفظ سالمت جامعه برخوردار است.

که توسط  Merk vrabecدر سال  ،2015دکتر سیما

به دلیل ماهیت خود گوشت و تهیه آن از منابع

سود و همکاران در سال  2008و محمد امانه ای و

حیوانی ،عدم وجود فرآیند حرارتی در حین کشتار و

همکاران در سال  2008انجام شد مشخص گردید که
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در نمونههای بالینی تعداد انتروکوکوس فکالیس بیشتر

مقاومت باال نسبت به اریترومایسین و نیز در

از فاسیوم میباشد ].[,,

پژوهشهای  Hayesو همکاران در سال،2003

الزم به ذکر است شیوع ژنهای ویروالنس در

بیشترین مقاومت نسبت به پنیسیلین مشاهده شد.

جدایه های بالینی بیشتر از مواد غذایی و گوشت است

همچنین بیشترین میزان حساسیت نسبت به

پس در نتیجه مقاومتهای آنتیبیوتیکی نیز در

آنتیبیوتیکهای مروپنم و سیپروفلوکساسین مشاهده

نمونههای بالینی بیشتر خواهد شد .که پژوهشهای

شد .در نتایج حاصلشده مطالعات فرزاد محمدی و

 Abriouelو همکاران این موضوع را ثابت کردند[] .

همکاران نشان داد سویههای انتروکوکوس فکالیس

ازنظر مقاومت آنتیبیوتیکی ،آمار مقاومت در مورد
آنتیبیوتیکهای مختلف ،متفاوت بود .مقاومت نسبت

حساسیت باالیی نسبت به آنتیبیوتیکهای فوق داشتند
].[,

به آنتیبیوتیکهای مروپنم ( ،)%2/46سیپروفلوکساسین

این مسئله میتواند بیانگر میزان مصرف

( ،)%3/70استرپتومایسین ( )%4/83و جنتامایسین

آنتیبیوتیک در یک منطقه باشد .آنتیبیوتیکهایی

( )%8/64کمترین میزان را به خود اختصاص دادند و

همانند اریترومایسین و پنیسیلین بهمراتب بیشتر از

آنتیبیوتیکهای

سایر آنتیبیوتیکها ،مورداستفاده قرار میگیرند.

اریترومایسین ( ،)%96/29پنیسیلین ( )%56/79مشاهده

مقاومت دارویی نسبت به آنتیبیوتیکها در مناطق

شد .این مسئله میتواند بیانگر میزان مصرف

مختلف ایران و جهان به دلیل تغییرات ژنتیکی در

آنتیبیوتیک در یک منطقه باشد .آنتیبیوتیکهایی

سویههای ایجادکننده و تفاوت در میزان مصرف

همانند اریترومایسین و پنیسیلین به مراتب بیشتر از

آنتیبیوتیکها و وجود اختالف در میزان دسترسی به

سایر آنتیبیوتیکها ،مورداستفاده قرار میگیرند.

آنتیبیوتیکها صورت میگیرد.

بیشترین

مقاومت

نسبت

به

مقاومت دارویی نسبت به آنتیبیوتیکها در مناطق

در این پژوهش میزان حضور ژنهای بتاالکتاماز

مختلف ایران و جهان به دلیل تغییرات ژنتیکی در

 TEMو  SHVدر سویههای مقاوم به جنتامایسین

سویههای ایجادکننده و تفاوت در میزان مصرف

مشاهده نشد .در مطالعهی مشابهی که توسط Merk

آنتیبیوتیکها و وجود اختالف در میزان دسترسی به

 vrabecدر سال  2015در دانشگاه پزشکی و

آنتیبیوتیکها صورت میگیرد .ازآنجاکه باکتریهای

داروسازی اسلواکی به منظور بررسی ژنهای

محیطی میتوانند برای مدت طوالنی در محیط باقی

بتاالکتاماز  TEMو  SHVدر انتروکوکوسهای جدا

بمانند ،میتوان آنها را بهعنوان مخازن اصلی برای

شده از پنیرهای مصرفی صورت گرفت در هیچ

انتقال ژنهای مقاومت در نظر گرفت .ژنهای مقاومت

سویهای ژنهای نامبرده مشاهده نشد [].که میتواند

اغلب از طریق پالسمید ،ترنسپوزون و یا اینتگرونها

نشان دهد ژنهای  TEMو  SHVعامل مقاومت در

بین باکتریها انتشار مییابند .بهخوبی مشخصشده که

انتروکوکوسها نبوده است.

پالسمیدها یکی از مهمترین عوامل انتشار سریع

در این بررسی ژنهای  bla TEMو  bla SHVدر

مقاومت آنتیبیوتیکی در میان باکتریها هستند] .[در

سویههای مقاوم به جنتامایسین مشاهده نشد .لذا این

پژوهشهای  Chedlyو همکاران در سال 2012

موضوع نشان میدهد ژنهای  bla TEMو bla SHV
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همراه با ژنهای عامل مقاومت به آنتیبیوتیک
جنتامایسین منتقل نمیشوند و همچنین این احتمال
میرود که عالوه بر وجود ژنهای مقاومت به
 مکانیسمهای،جنتامایسین و انتقال توسط پالسمیدها
دیگری غیر از بتاالکتامازهای وسیعالطیف مانند
پمپهای ترشحی و تغییر در پورینها سبب مقاومت
 باکتریهای موجود در گوشت و مواد غذایی.میگردند
 تاکنون.حساسیت زیادی نسبت به آنتیبیوتیکها دارند
بررسیهای مستقیمی بر روی ژنهای بتاالکتاماز در
انتروکوکوس فکالیسهای مقاوم به جنتامایسین در
گوشتهای قرمز مصرفی چه در داخل و چه در خارج
.از کشور صورت نگرفته است
بدیهی است با اثبات شباهتهای الگوی مقاومتی
 میتوان با،سویههای بیمارستانی و محیطی باکتریها
 احتمال بروز،کنترل و پیشگیری از آلودگیهای محیطی
 در نتیجه میتوان.[]مقاومتهای بالینی را کاهش داد
از انتقال و انتشار باکتریهای با منشأ بالینی به زنجیره
غذایی جلوگیری کرد و سالمت و کیفیت مواد غذایی
.حفظ شود
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