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چکیده
سالمونلوز یک بیماری مهم در انسان و گونههای حیوانات است که بهوسیله سرووارهای مختلف

سفالمونال انتریکفا ایجفاد مفیشفود .سفرووار

تیفیموریوم یکی از شایعترین سرووارها در انسان میباشد .کینولونها و فلوروکینولونها خانوادهای از آنتیبیوتیکهای وسیعالطی

هستند که در

درمان سالمونلوز مورد استفاده قرار میگیرند .ژنهای  qnrجزء عوامل مقاومت کینولونی وابسته به پالسمید ) (PMQRهستند که باعث گسترش
مقاومت در باکتریهای خانواده انتروباکتریاسه میشوند .هدف از این تحقیق شناسایی ژنهای مقاومت کینولونی  qnrدر سالمونال یفیموریوم جدا
شده از نمونههای مواد غذایی بود .در این تحقیق  63نمونه سالمونالی جداسازی شده از مواد غذایی جمعآوری گردید و با استفاده از آزمونهای
کشت و بیوشیمیایی تأیید شدند .سروتایپینگ نمونهها با استفاده از آنتیسرمهای  Oو  Hانجام گرفت .آزمون  Multiplex-PCRجهفت شناسفایی
ژنهای  qnrB ،qnrAو  qnrSانجام گرفت .تمامی  63نمونه با استفاده از آزمونهای کشت و بیوشیمیایی بهعنوان سالمونال تأییفد شفدند .نتفای
سروتایپینگ نشان داد هر  63نمونه مربوط به گروه سرمی  Bو سرووار تیفیموریوم متعلق بودند .نتای  Multiplex-PCRنشان داد  9نمونه دارای
ژن  qnrBو  4نمونه دارای ژن  qnrSمثبت و  1نمونه دارای ژن  qnrAبود .نتای مطالعه حاضر نشاندهنده حضفور ژنهفای  qnrدر نمونفههفای
سالمونال تیفیموریوم جداسازی شده از مواد غذایی میباشد که اهمیت ویژهای از لحاظ بهداشت عمومی دارا میباشد .جهت جلوگیری از ایفن
مقاومت کینولونی ،نیاز به برنامه های پایش و مراقبت جهت شناسایی این ژنها میباشد.
واژههای کلیدی :سالمونال تیفیموریوم ،Multiplex PCR ،ژنهای

qnr
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ضع

سیستم ایمنی ،کودکان ،افراد سالمند ،در موارد

بیماری های منتقله از غذا یکی از مشکالت جدی در

سالمونلوز مهاجم و یا عفونتهای طوالنی میتواند تهدید

کشورهای پیشرفته و درحالتوسعه می باشد ساالنه 133

کننده زندگی باشد .در این موارد درمان آنتیبیوتیکی

میلیون نفر در جهان مبتال به بیماریهای منتقله از طریق

ضروری میباشد .فلوروکینولونها و آنتیبیوتیکهای

آب و غذا میشوند که این مسئله د ر افراد دارای ضع

بتاالکتام وسیعالطی

سیستم ایمنی و سوءتغذیه بیشتر دیده میشود .گونههای

میباشند ( .)Gonzales et al., 2013استفاده بیرویه مواد

متعددی از باکتریها مانند اشریشیاکوالی  ،سالمونال،

ضدمیکروبی در دامهای تولیدکننده غذا و بیماریهای

لیستریا و یرسینیا میتوانند از طریق غذا وارد بدن انسان

انسانی منجر به ایجاد سویههای دارای مقاومت چندگانه

شده و بیماری ایجاد کنند ( Egli et al., 2002; Tacket et

( )Multi Drug Resistanceشده است ( Wang et al.,

 .)al., 1984سالمونال یک باکتری گرم منفی و بیهوازی

 .)2015مقاومت به فلوروکینولونها در اثر تغییر در

اختیاری و یکی از جنسهای خانواده انتروباکتریاسه است

آنزیمهای  DNAژیراز ،توپوایزومراز  IVو تغییر در ورود

که در دستگاه گوارش میزبانهای متعددی از جمله طیور،

دارو و پمپ ایفالکس ( )Efflux Pumpبه وجود میآید.

حیوانات اهلی ،وحشی و انسان زندگی میکنند و همچنین

همچنین ،سه مکانیسم وابسته به پالسمید نیز وجود دارند

یکی از عوامل بیماری منتقله از طریق غذا میباشد .ساالنه

که موجب مقاومت به اسید نالیدیکسیک و کاهش

 1/4میلیون نفر در کشور آمریکا به سالمونلوزیس مبتال

حساسیت به آنتیبیوتیک سپروفلوکساسین میشوند که

میشوند که  %59آنها از راه غذا میباشد ( Cortez et

عبارتند از QepA :ایفالکس aac(6′)-ib-cr ،آمینوگلیکوزید

 .)al., 2006; Wang et al., 2015سالمونال دارای

اسیل ترانسفراز و پروتئینهای  QNRشامل ،qnrB ،qnrA

سرووارهای متعددی میباشد که به دو دسته سالمونالهای

 qnrD ،qnrCو  .qnrSژنهای  qnrپروتئینهای پنتاپپتیدی

تیفوئیدی و غیرتیفوئیدی تقسیم میشود .سرووارهای غیر

را کد میکنند که به  DNAژیراز متصل شده و آن را در

تیفوئیدی سالمونال بهخصوص انتریتیدیس و تیفیموریوم

برابر کینولونها محافظت میکند ( Gonzales et al.,

از مهمترین عوامل ایجاد کننده عفونت غذایی میباشند

 .)2013با توجه به بروز و شیوع باالی مقاومت به

( .)Braden et al., 2006گوشت مرغ ،گوشت قرمز،

آنتیبیوتیکها ،هدف از مطالعه حاضر بررسی حضور

تخممرغ و شیر از جمله مهمترین منابع عفونتهای

ژنهای مقاومت کینولونی وابسته به پالسمید شامل ،qnrA

سالمونالیی در انسان میباشند ( .)Ata et al., 2014در

 qnrBو  qnrSدر سویههای سالمونال تیفی موریوم

بیشتر موارد این عفونت محدود به دستگاه گوارش

جداسازی شده از مواد غذایی به روش Multiplex-PCR

میشود و خود محدود شونده است اما در افراد دارای

میباشد.
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مواد و روشها

استفاده شد (( )Cattoir et al., 2007جدول  .)1از آزمون

 -جمعآوری و تأیید جدایههای سالمونال

 Multiplex PCRجهففت شناسففایی ایففن ژنهففا بففر روی

در این مطالعه تعداد  63نمونه سفالمونالی جداسفازی

نمونهها انجفام گرففت .آزمفایش در حجفم  29میکرولیتفر

شده از نمونههفای مفواد غفذایی از آزمایشفگاههفای مفواد

شففامل  1/9 mMکلریففد منیففزیم 293 μmol ،از ،dNTP

غففذایی سففطش شففهر کرمففان جمففعآوری و بففا اسففتفاده از

 3/4 μmolاز هففر یففک از پرایمرهففا و  1واحففد از Taq

تسففتهفففای بیوشفففیمیایی نظیفففر سفففیمون سففففیترات

پلیمراز و  3میکرولیتر  DNAالگو (با غلظت  13نانوگرم)

 ،SIM ،TSIلیفففزین دکربوکسففففیالز ،متیفل رد ،ووگففس

انجام شد .شرایط سیکل حرارتی برای  PCRبفدین شفر

پروسفکوئر( ،همگی محیط های مصفرفی سفاخت شرکت

بود :واسرشت اولیفه در  59درجفه سلسفیوس بفهمفدت 9

 MERCKبودند) تأیید گردیفد .سفروتایپینگ نمونفههفای

دقیقه 39 ،سیکل هر کدام شامل :واسرشفت در  59درجفه

سالمونالی جداسازی شده با استفاده از آنتیسرمهای  Oو

سلسیوس بهمدت  43ثانیه ،اتصال در  95درجه سلسفیوس

 Hبا روش آگلوتیناسیون روی الم و آگلوتیناسفیون داخفل

بهمدت  43ثانیفه ،مرحلفه بسفط در  72درجفه سلسفیوس

لوله طبق دستورالعمل شرکت سفازنده (Difco, Detroit,

بهمدت  53ثانیه و نیز بسط نهایی در  72درجه سلسفیوس

) USAصورت گرفت.

بهمدت  9دقیقه انجام شد .محصوالت  PCRدر ژل آگفارز

 -ردیابی ژنهای مقاومت به کینولونها

 1درصد الکتروفورز شدند ،با اتیدیوم بروماید رنگآمیفزی

استخراج  DNAبفا اسفتفاده از کیفت اسفتخراج DNA

شدند و تحفت نفور  UVمشفاهده و مستندسفازی شفدند.

ژنومیک باکتریایی گرم منفی ( )cat no. MBK0041مرکز

همچنین در ایفن آزمفون از شفاهد منففی بفاکتری اسفتاف

ذخایر ژنتیکی انجام شد .جهت شناسایی ژنهای دخیل در

اورئوس و کنترل مثبت باکتری کلبسفیال پنومونیفه  B1کفه

مقاومت به کینولونها ،از پرایمرهای  qnrB ،qnrAو qnrS

واجد این ژن بوده است ،استفاده گردید.

جدول  -)1پرایمرهای مورد استفاده در این مطالعه جهت شناسایی ژنهای مقاومت به کینولونه ا
( )Cattoir et al., 2007
ژن

توالی ( 5′به )3′

اندازه محصول ()bp

qnrA

F-AGAGGATTTCTCACGCCAGG
R-TGCCAGGCACAGATCTTGAC

953

qnrB

F-GGMATHGAAATTCGCCACTGC
R-TTTGCYGYYCGCCAGTCGAAC

264

qnrS

F-GCAAGTTCATTGAACAGGGT
R-TCTAAACCGTCGAGTTCGGCG

425
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موریوم متعلق بودند  .بر اساس نتیجه آزمایش مولتیپلکس

یافتهها
بر اساس آزمونهای کشت و بیوشیمیایی هر  63نمونه

 PCRمشخص گردید  9نمونه ( )%5/3دارای ژن 4 ،qnrB

بهعنوان سالمونال شناخته شدند  .نتای سروتایپینگ نشان

نمونه ( )%6/6دارای ژن  qnrSو  1نمونه ( )%1/6دارای

داد تمامی نمونهها به گروه سرمی  Bو سرووار تیفی

ژن  qnrAبودند.

شکل  - )1نتای واکنش

M-PCR

برای شناسایی ژنهای مورد مطالعه ،به ترتیب از چپ به راست

مارکر  ،133 bpکنترل مثبت ،کنترل منفی ،نمونه جداسازی شده  1-12حاوی ژن

qnrB

با طول

bp

 264و  qnrSبا طول  425 bpقابل مشاهده میباشد.

بحث و نتیجهگیری

غذا از لحاظ بهداشت عمومی بسیار حائز اهمیت میباشد.

سالمونالهای غیرتیفوئیدی از مهمترین عوامل عفونت

این مقاومت درمان آنتیبیوتیکی را با مشکل مواجه

غذایی میباشند .در بین سرووارهای سالمونال سرووارهای

میسازد .این در حالی است که میزان واگیری

تیفیموریوم و انتریتیدیس از اهمیت ویژهای برخوردارند.

سالمونلوزیس غیر تیفوئیدی تا  %63و میزان مرگومیر در

نتای تحقیقات در ایران نشان میدهد سرووار تیفیموریوم

اثر این بیماری بسته به کشور و سرووار  1تا  4درصد

یکی از شایعترین سرووارهای ایجاد کننده سالمونلوز در

میباشد .برای افراد سالمند و کودک و بهخصوص در

موارد انسانی میباشد ( Firozeh et al., 2011; Ranjbar et

کشورهای در حال توسعه و در موارد حضور مقاومت

 .)al., 2011فلوروکینولونها و بتاالکتامهای وسیعالطی

آنتیبیوتیکی این میزان باالتر میباشد حضور ژنهای

در درمان سالمونلوز مهاجم استفاده میشوند .حضور

مقاومت کینولونی وابسته به پالسمید منجر به مقاومت به

سویههای دارای مقاومت چندگانه به خصوص از طریق

آنتیبیوتیک اسیدنالیدکسیک و کاهش حساسیت به
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فلوروکینولونها (مانند سیپروفلوکساسین) میشود ( Jiang

سویه کلبسیال پنومونیه دارای مقاومت چندگانه

 .)et al., 2012همچنین گزارشها متعددی مبنی بر رابطه

آنتیبیوتیکی

در آمریکا شناسایی شد و در سایر

بین حضور ژنهای  ESBLو ژنهای مقاومت کینولونی

باکتریهای خانواده انتروباکتریاسه هم میتواند حضور

وابسته به پالسمید وجود دارد که این امر میتواند بسیار

داشته باشد ( .)Veldman et al., 2014در مطالعه سال

مخاطرهآمیز باشد ( Wang et al., 2015; Gonzales et al.,

 ، 1353سویههای شیگال از جهت وجود ژنهای  qnrمورد

 .)2013; Jiang et al., 2014در مطالعهای که در سال

بررسی قرار گرفتند .نتای

این مطالعه نشان داد %9/4

 1356بر روی نمونههای سالمونالهای تیفوئیدی و

نمونهها دارای ژن  qnrSبودند ولی هیچکدام از نمونهها

غیرتیفوئیدی جداسازی شده از بیماران بستری مقاوم به

واجد ژن  qnrAیا  qnrBنبودند ( Moghbelli et al.,

آنتیبیوتیک نالیدیکسیک اسید انجام شد ،مشخص شد که

 .)2014در مطالعهای،

نمونههای سالمونال انتریتدیس

 %24/4نمونهها مقاوم به اسیدنالیدیکسیک بودند

جداسازی شده از گوشت مرغ از لحاظ حضور ژنهای

) .(Mozafari et al., 2007همچنین در مطالعه سال ، 1355

مقاومت آنتیبیوتیکی مورد بررسی قرار گرفتند .در این

از  127سویه سالمونالی جداسازی شده از بیماران مبتال

مطالعه  %5/7نمونهها دارای ژن  % 4/5 ،qnrBدارای ژن

به اسهال ،درصد باالیی از مقاومت به آنتیبیوتیک

 qnrAو  %3/5دارای ژن  qnrSبودند ( Wang et al.,

نالیدیکسیک اسید ( )%49/7را نشان دادند ( Hamidian et

 .)2014در پژوهشی با بررسی حضور ژنهای مقاومت در

 .)al., 2009از آنجایی مقاومت به اسید نالیدیکسیک و

سرووارهای سالمونال ،مشخص گردید که هر  5سویه

حضور ژنهای مقاومت آن میتواند نشانگری در جهت

مورد مطالعه دارای ژن  qnrBبودند .بهعالوه در این

کاهش حساسیت به سیپروفلوکساسین باشد و تاکنون

مطالعه نشان داده شد بین حضور ژنهای  ESBLو ژن

مطالعهای در کشور ما در مورد حضور این ژنها در

 qnrBارتباطی وجود دارد (.)Gonzales et al., 2013

سویههای سالمونال صورت نگرفته است ،در مطالعه

همچنین مکانیسم مقاومت کینولونی وابسته به پالسمید در

حاضر به بررسی حضور ژنهای  qnrکه یکی از عوامل

سرووارهای سالمونالی جداسازی شده از گوشت مرغ

ایجاد مقاومت به اسید نالیدیکسیک و کاهش حساسیت

مورد بررسی قرار گرفت .در این مطالعه تنها  %2سویهها

به سیپروفلوکساسین میباشد ،پرداخته شد .در مطالعه

دارای ژن  qnrSبود اما هیچکدام از سویهها ژن  qnrAیا

حاضر از مجموع  63نمونه سالمونال تیفیموریوم

 qnrBرا نداشتند ( .)Ata et al., 2014در پژوهش سال

جداسازی شده از مواد غذایی  %5/3دارای ژن ،qnrB

 ،2337حضور ژنهای  qnrدر سرووارهای سالمونالی

 %6/6دارای ژن  qnrSو  %1/6دارای ژن  qnrAبودند.

جداسازی شده از کشور فرانسه مورد بررسی قرار گرفت.

مقاومت کینولونی وابسته به ژنهای  qnrاولین بار در یک

در این مطالعه که مجموعاً  455سویه سالمونال متعلق به
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سرووارهای تیفیموریوم ،انتریتیدیس و هادار مورد مطالعه

مورد بررسی قرار گرفت .در این مطالعه از  31نمونه مورد

قرار گرفت ،تنها  %3/2جدایهها دارای ژن  qnrAبودند ،اما

بررسی13 ،

به

هیچکدام از جدایهها واجد ژن  qnrBیا  qnrSنبودند

فلوروکینولونها بودند که از این میان  9نمونه دارای ژن

( .)Cattoir et al., 2007در تحقیقی حضور ژنهای

 qnrAبودند ( .)Jiang et al., 2014در تحقیقات دیگری

مقاومت به کینولونها در  363سویه سالمونال و

جدایه سالمونال جداسازی شده از منابع مختل

شامل

اشریشیاکوالی مورد بررسی قرار گرفت که در این

انسان ،دام و غذا از لحاظ مقاومت به فلوروکینولونها

پژوهش  %4/1سویهها دارای ژنهای  qnrBو  qnrSبودند

مورد بررسی قرار گرفتند .در این مطالعه  35جدایه دارای

و هیچکدام از سویهها ژن  qnrAرا نداشتند ( Jones et al.,

مقاومت به سیپروفلوکساسین بودند که از این تعداد،

 .)2013در سال  2313حضور ژنهای مقاومت کینولونی

 %75/4دارای ژن  qnrSو  %7/6دارای ژن  qnrBبودند

در سویههای سالمونالی جداسازی شده از کشور برزیل

( .)Veldman et al., 2008در مطالعه در کشور چین بر

مورد بررسی قرار گرفت .در این مطالعه  126سویه

روی  24نمونه سالمونالی جداسازی شده از شیر خشک

سالمونال مورد

نوزادان %49/7 ،نمونهها دارای ژن  %17/9 ،qnrSدارای

بررسی قرار گرفتند .در این مطالعه تنها یک نمونه

 qnrAو  %19واجد ژن  qnrBبودند ( Yang et al.,

(سالمونال انتریتیدیس) دارای ژن  qnrAو یک نمونه

 .)2014نتای

مطالعه حاضر نشاندهنده حضور ژنهای

(سالمونال کروالیس) دارای ژن  qnrBبود ( Ferrari et al.,

 qnrB ،qnrAو  qnrSدر سویههای سالمونال تیفیموریوم

 .)2013مطالعه سال  ،2314بر روی  214نمونه سالمونال

جداسازی شده از مواد غذایی بود که حضور این ژنها

انتریکای جداسازی شده از بیماران مبتال به سالمونلوز از

اگرچه بهمیزان کم در سویههای جداسازی شده از مواد

لحاظ حضور ژنهای مقاومت نشان داد که  %23نمونهها

غذایی میتواند بسیار خطرناک باشد زیرا سبب کاهش

دارای ژن  %1/4 ،qnrSدارای ژن  qnrBو  %3/9نمونهها

حساسیت به فلوروکینولون ها شده و درمان عفونتهای

دارای ژن  qnrAبودند ( .)Gunell et al., 2014بررسی

سالمونالیی را دچار مشکل میسازد .اما با اینحال در

سال  2319ژنهای مقاومت به کینولونها در سویههای

مورد شناسایی حضور ژنهای  qnrدر سویههای سالمونال

سالمونالی غیر تیفوئیدی مشخص نمود که از مجموع

نیاز به مطالعات بیشتری میباشد .بهعالوه شناسایی این

 134سالمونالی مورد بررسی  93نمونه ( )%45دارای یکی

ژنها جهت اتخاذ سیاستهای درمانی مناسب جهت

از ژنهای  qnrبودند ( .)Skov et al., 2015در مطالعه

کنترل و درمان عفونتها و در عینحال جلوگیری از

سال  ،2314ژنهای مقاومت به فلوروکینولونها در

انتشار سویههای مقاوم از اهمیت ویژهای برخوردار

سویههای سالمونالی جداسازی شده از دامهای بیمار

میباشد.

سالمونال متعلق به سرووارهای مختل
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نمونه

دارای ژنهای

مقاومت

6931  زمستان،82  پیاپی،4  شماره،7 دوره

بهداشت مو اد غذایی

تعارض منافع
نویسندگان هفیچگونفه تعفارم منفافعی بفرای اعفالم
.ندارند

سپاسگزاری
نگارنده کمال تشکر و سپاسگزاری خود را از کارکنان
آزمایشگاه پژوهشی میکروبیولوژی پاسارگاد مهندس ابوالفضل
 اعالم،مقدم که در انجام مراحل عملی ا ین تحقیق یاری نمودند
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Abstract
Salmonellosis is an important disease in animals and human which is caused by different serovars of
Salmonella enterica. Serovars Typhimurium is one of the most prevalent serovars in humans. Quinolones
and fluoroquinolones are the family of extended-spectrum antibiotics which are used in salmonellosis
treatment. qnr genes are the plasmid-mediated quinolones resistance which leads to resistance in
Enterobacteriaceae. The aim of this study is the identification of quinolone resistance genes qnr in
Salmonella Typhimurium isolated from food samples. In this study, 60 Salmonella samples isolated from
food was collected and confirmed by culture and biochemical tests. Serotyping was done by O and H
antisera. Multiplex-PCR was performed to identify qnrA, qnrB, and qnrS genes. All of the 60 isolates
were confirmed as Salmonella by culture and biochemical tests. The results of serotyping showed all the
60 isolates belonged to serogroup B and serovar Typhimurium. Multiplex-PCR test showed 5 samples
had the qnrB, 4 had the qnrS and 1 harbored qnrA gene. The results of this study show the presence of
qnr genes in Salmonella Typhimurium isolated from food samples which has a specific public health
importance. Therefore, there should be surveillance and monitoring programs to prevent this quinolone
resistance.
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