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چکیده
سالمونلوز یک بیماری مهم در انسان و گونههای حیوانات است که بهوسیله سرووارهای مختلف سالمونال انتریکا ایجااد مایشاود .سارووار
انتریتیدیس یکی از شایعترین سرووارها در انسان و طیور و همچنین عامل بیماری منتقله از طریق غذا میباشد .هدف از این مطالعاه بررسای
حضور ژنهای  blaVEB، blaPERو  blaGESدر سویههای سالمونال انتریتیدیس جداسازی شده از گوشت مرغ میباشد .در این مطالعه ،تعداد 06
نمونه سالمونال جداسازی شده از گوشت مرغ جمعآوری و با استفاده از روشهای کشت و بیوشیمیایی تأیید شاد .ساروتاینین

نموناهها باا

استفاده از آنتیسرمهای  Oو  Hانجام شد .آزمون  Multiplex-PCRجهت شناسایی ژنهای مقاومت به آنتیبیوتیکهای بتاالکتام وسیعالطیاف
شامل  blaVEB، blaPERو  blaGESبر روی نمونهها صورت گرفت .نتایج سروتاینین

نشاان داد هار  06نموناه مرباوب باه گاروه  Dو سارووار

انتریتیدیس بودند .از  06نمونه مورد بررسی  3نمونه دارای ژن  2 ،blaPERنمونه دارای ژن  blaVEBو  1نموناه دارای ژن  blaGESبودناد .نتاایج
آنتیبیوگرام نشان داد بیشترین مقاومت به آنتیبیوتیک سفتازیدیم ( )%04و بیشترین حساسیت به آنتیبیوتیکهای مروپنم و سافتیزوکسایم
( )%52بود .با توجه به اینکه سالمونال یک باکتری منتقله از راه غذا میباشد ،حضور ژنهای بتاالکتاماز وسیعالطیف در نمونههای مواد غذایی
هرچند به میزان کم ،میتواند هشداری جدی باشد.

واژههای کلیدی :سالمونال

انتریتیدیسblaGES، blaPER، blaVEB ،
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شناسایی مولکولی ژنهای بتاالکتاماز در سالمونال انتریتیدیس

میتواند تهدید کنناده زنادگی باشاد و نیااز باه درماان

مقدمه
بیماریهای منتقله از غذا یکی از مشکالت جادی در

آنتیبیوتیکی دارد (.)Rayamajhi et al., 2008

کشورهای پیشرفته و درحال توساعه مایباشاد .سااالنه

آنتیبیوتیکهای بتاالکتام وسیعالطیاف از مهامتارین

 166میلیون نفر در جهان مبتال به بیماریهاای منتقلاه از

آنتایبیوتیکهااای مااورد اسااتفاده در درمااان سااالمونلوز

در

میباشد .اما امروزه باا توجاه باه اساتفاده گساترده ایان

افراد دارای ضعف سیساتم ایمنای یاا ساوتتذذیه بیشاتر

آنتیبیوتیکها ،مقاومت به این آنتایبیوتیکهاا مشااهده

دیده میشاود .گوناههای متعاددی از بااکتریهاا مانناد

میگردد ( .)Tajbakhsh et al., 2015تولید آنازیمهاای

اشریشیا کوالی ،سالمونال ،لیستریا و یرسینیا میتوانناد از

بتاالکتاماز عمدهترین دلیال مقاومات بااکتریهاای گارم

طریق غذا وارد بدن انسان شاده و بیمااری ایجااد کنناد

منفی به بتاالکتامها میباشد .این آنزیمهاا حلقاه آمیادی

( .)Egli et al., 2002سالمونالیک باکتری گارم منفای و

بتاالکتامها را تخریف مایکناد .بتاالکتامازهاا بار اسااس

بیهوازی اختیاری از خانواده انتروباکتریاسه است که در

سکانس آمینواسیدی به  4گروه  Aتا  Dتقسیم میشوند.

دستگاه گوارش میزباانهاای متعاددی از جملاه طیاور،

ESBLهااااا از بتاالکتامازهااااای کااااالس  Aبااااوده و

حیوانات اهلی ،وحشی و انساان زنادگی مایکناد .ایان

سفالوسنورینهای وسیعالطیاف باا یاک زنجیار جاانبی

باااکتری بااهعنوان یکاای از پاااتوژنهااای مااواد غااذایی و

اکسیمینو ( )oximinoرا هیدرولیز میکنند و باعث بروز

همچنین یکی از عوامل مهام شایو مسامومیت غاذایی

مقاومت باکتریاایی باه پنیسایلینها ،سفالوسانورینهای

ماایباشااد ( .)Cortez et al.,2002سااالمونال در انسااان

نسل اول ،نسل دوم ،نسل سوم و آزترووناام میشاوند و

عاماال تااف تیفوویااد و عفونتهااای رودهای ماایباشااد.

توسط مهار کنندههای بتاالکتاماز مانند کالوالنیاک اساید

مساامومیت غااذایی عماادتاً در اثاار ساارووارهای غیاار

مهار و اولین باار در اشریشایا کاوالی شناساایی شادند

تیفوویدی سالمونال ایجااد مایشاود .متعاقاف اطالعاات

( .)Ambler et al., 1991تولیاد آنازیمهاای بتاالکتامااز

بهدست آمده هر ساله در کشورآمریکا حدود  1/4میلیون

وسیعالطیف توسط ژنهای متعددی کد میشود .ژنهای

نفاار مبااتال بااه سااالمونلوزیس غیرتیفوویاادی ماایشااوند

 blaPER ،blaVEBو  blaGESاز جمله این ژنها هستند کاه

 .)Bradenعفونتهاااااای

عامل مقاومت به بسیاری از آنتایبیوتیکهاای بتاالکتاام

سالمونالیی در انسان عمدتاً در اثر خوردن ماواد غاذایی

وسیعالطیف مانند سفنیمها ،مونوباکتامهاا ،کاربااپنمهاا و

آلوده مانند گوشت ،مرغ ،تخم مرغ و شیر اتفاق میافتاد.

سفتازیدیم هستند ( .)Alikhani et al., 2014با توجه به

گوشات تاا

گسترش ژنهای مقاومت به آنتایبیوتیکهاای بتاالکتاام

زمان مصرف میتواناد زناده بماناد ( Soltan-Dallal et

وسیعالطیف در باکتریهای پااتوژن رودهای و باا توجاه

 .)al., 2014عفوناات در اثاار سااویههااای سااالمونالهای

به اینکه یکی از راههای انتقال آن به انسان مواد غاذایی

غیرتیفوویدی معموالً خود محدود شاونده اسات اماا در

میباشد ،در این مطالعه به بررسی حضور ایان ژنهاا در

طریق آب و غذا میشوند که این مسئله بهخصاو

(2006

Christopher,

این پاتوژن در این مواد غذایی بهخصاو

افراد دچار ضعف سیستم ایمنی ،کودکان و افراد سالمند
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جدایههای سالمونالی جداسازی شاده از گوشات مارغ

 1/9mMکلریااد منیاازیم 296 μmol ،از μmol، dNTP

به روش  Multiplex-PCRپرداخته شده است.

 6/4از هر یک از پرایمرهای اختصاصی ژنهاای حادت
و  1/9واحد از  Taqپلی ماراز و  9میکرولیتار  DNAباا

مواد و روشها

غلظت ( 16نانوگرم) الگاو انجاام شاد .شارایط سایکل

 -جمعآوری نمونهها

حرارتی برای  PCRبدین شرح بود :واسرشات اولیاه در

در این مطالعه تعداد  06نمونه سالمونالی جداساازی

 59درجه سلسیوس بهمدت  9دقیقه 29 ،سیکل هرکادام

شااده از گوشاات ماارغ از آزمایشااگاههای مااواد غااذایی

شامل :واسرشت در  59درجاه سلسایوس باهمادت 46

جمعآوری و با استفاده از تساتهای بیوشایمیایی تأییاد

ثانیه ،اتصال در  99درجه سلسیوس باهمادت  46ثانیاه،

نموناههای ساالمونالی جداساازی

مرحله بسط در  72درجه سلسیوس بهمادت  06ثانیاه و

شااده بااا اسااتفاده از آنتاایساارمهااای  Oو  Hبااا روش

نیز بسط نهایی در  72درجه سلسیوس بهمادت  9دقیقاه

آگلوتیناسیون روی الم و آگلوتیناسیون داخل لولاه طباق

انجااام شااد .محصااوالت  PCRدر ژل آگااارز  2درصااد

دستورالعمل شرکت سازنده ( )Difco, Detroitصاورت

الکتروفورز شدند ،با اتیدیوم بروماید رن آمیازی شادند

گرفت.

و تحت نور  UVمشاهده و مستندسازی شدند.

گردید .ساروتاینین

 -استخراج

 -آنتيبیوگرام

DNA

با استفاده از کیت تجاری مرکز ذخایر ژنتیکی مطاابق

حساسااایت ایزولاااههای ساااالمونال نسااابت باااه

دستورالعمل اراوه شده توسط کیات انجاام شاد .جهات

آنتاایبیوتیااکهااای ایمیناانم ( ،)16µgمااروپنم (،)16µg

شناسایی ژنهای دخیل در مقاومت به آنتیبیوتیاکهاای

ساافنیم ( ،)36µgساافتازیدیم ( ،)36µgساافتیزوکساایم

بتاالکتااام وساایعالطیااف ،از پرایمرهااای  PER ،VEBو

( ،)36µgسینروفلوکساسااین ( ،)9µgآمیکاسااین ()36µg

 GESاساتفاده شاد (جادول  .)1از آزماون Multiplex

(پادتن طف) بهروش دیسک دیفیاوژن ()Kirby-Bauer

 PCRجهت شناسایی این ژنها بر روی نموناهها انجاام

و مطااابق بااا اسااتانداردهای Clinical and ( CLSI

گرفاات .آزمااایش در حجاام  29میکرولیتاار کااه شااامل

 )Laboratory Standards Instituteسنجیده شد.

جدول ( -)1پرایمرهای مورد استفاده در این مطالعه
اندازه محصول ()bp

توالي ( 5′به )3′

ژن

046

F-CATTTCCCGATGCAAAGCGT
R-CGAAGTTTCTTTGGACTCTG

blaveb

926

F-GCTCCGATAATGAAAGCGT
R-TTCGGCTTGACTCGGCTGA

blaPER

355

F-AGTCGGCTAGACCGGAAAG
R-TTTGTCCGTGCTCAGGAT

blaGES
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دارای ژن  2 ،blaPERنمونه دارای ژن  blaVEBو  1نموناه

يافتهها
بر اسااس آزمونهاای کشات و بیوشایمیایی هار 06

دارای ژن  blaGESبودند .همچنین نتاایج در نتاایج آنتای

نمونااه باااهعنوان سااالمونال شاااناخته شاادند .نتاااایج

بیااوگرام مشااخص شااد کااه بیشااترین مقاوماات بااه

نشان داد تمامی نمونهها به گروه سارمی D

آنتاایبیوتیااک ساافتازیدیم ( 04درصااد) و بیشااترین

و سرووار انتریتیدیس متعلاق بودناد .بار اسااس نتیجاه

حساسیت به آنتیبیوتیکهای ماروپنم و سافتیزوکسایم

آزمایش مولتی پلکس  PCRمشاخص گردیاد  3نموناه

( 52درصد) وجود دارد.

سروتاینین

جدول ( -)2میزان حساسیت سویههای جداسازی شده به آنتیبیوتیکهای مختلف با روش دیسک دیفیوژن
نوع آنتيبیوتیک

درصد مقاومت

درصد حساسیت متوسط

درصد حساسیت

ایمی پنم

10

-

64

مروپنم

6

-

52

سفنیم

06

16

36

سفتازیدیم

04

0

36

سفتیزوکسیم

6

-

52

سینروفلوکساسین

30

-

04

آمیکاسین

30

24

46

بحث و نتیجهگیری

افراد دارای ضعف سیستم ایمنی که در این موارد درمان

سالمونلوز یکی از بیماریهای مهام منتقلاه از طریاق

آنتیبیاوتیکی ضاروری مایباشاد .طیاور و محصاوالت

غذا میباشد .در مطالعاه حاضار  06نموناه ساالمونالی

وابسته باه آن مهمتارین منباع سارووارهای ساالمونال و

جداسااازی شااده از گوشاات ماارغ متعلااق بااه ساارووار

همچنااین سااالمونالهااای دارای مقاوماات چندگانااه

انتریتیدیس بودند .سالمونال انتریتیدیس بهعنوان یکای از

آنتیبیوتیکی شناخته شدهاند .مصرف نامناسف و بیرویه

شاااایعترین سااارووارهای ساااالمونال در بسااایاری از

آنتیبیوتیکها بهمنظور درمان و تقویت رشاد حیواناات

کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه از جملاه ایاران

منجاار بااه ایجاااد سااویههای دارای مقاوماات چندگانااه

در دو دهااه اخیاار شااناخته شااده اساات

آنتیبیوتیکی میشود .این مقاومت چندگانه در سارووار

( .)Ranjbar and Naghoni, 2014آلااودگی بااه ایاان

انتریتیدیس نیز در دو دهاه اخیار مشااهده شاده اسات

سرووار معموالً در اثر مصرف غذای آلوده ایجاد میشود

(.)Campos et al., 2012; Castilla et al., 2012

و عالومی نظیر تاف ،دردهاای شاکمی و اساهال را باه

سفالوسنورینهاا از مهامتارین آنتایبیوتیکهاای ماورد

همراه دارد .این بیماری خود محدود شاونده اسات اماا

اساتفاده در درماان سااالمونلوز مایباشااند .باا گسااترش

گاهی منجر به بستری شدن فارد مایشاود خصوصااً در

اسااتفاده از ایاان آنتاایبیوتیکهااا مقاوماات بااه ایاان

بهخصااو
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آنتیبیوتیکها رو به افزایش اسات .عاالوه بار ژنهاای

( .)Burke et al., 2013در پژوهشی محققان ،به بررسای

 blaSHV ،blaTEMو  blaCTX-Mژنهای دیگری نیز مقاومات

حضااور ژنهااای  ESBLدر سااویههای انتروباکتریاسااه

به سفالوسنورینها را ایجاد مایکنناد از جملاه ژنهاای

جداسازی شده از نموناههای باالینی پرداختناد .در ایان

 blaPER، blaVEBو  blaGESکه در مقایسه به میزان کمتری

مطالعه تنها یک نمونه دارای ژن  blaVEBباود ( Dallene

در سویههای انتروباکتریاسه یافت می شاوند ( Hidalgo

 )et al., 2010در کشااور چااین نیااز مطالعاااتی جهاات

 )et al., 2012ژن  blaGESاولین بار در کلبسیال پنومونیاه

شناسایی ژنهای  blaPER ،blaVEBو  blaGESدر سویههای

جداسازی شده از یک بیمار در فرانساه شناساایی شاد.

ساالمونالی جداسااازی شاده از گوشاات مارغ صااورت

فراوانی این ژن کم اما رو به افزایش است باهطوری کاه

گرفت که در هیچکادام از ایان مطالعاات هایچ یاک از

در سالهای اخیر در نمونههای محیطی هم گزارش شده

ژنهای ذکر شاده یافات نشادند (Wang et al., 2015؛

است و بهطور عمده ایان ژن روی اینتگارون کاالس 1

Wu et al., 2015؛  .)Wu et al., 2013از زماان کشاف

قاااارار گرفتااااه اساااات .ژن  blaPERاولااااینبااااار در

آنتیبیوتیکها در دهه  46میالدی تا به امروز در درماان

سودوموناسااروروژینوزا جداسااازی شااده از یااک بیمااار

بیماریهای عفونی بهصاورت گساترده ،اساتفاده شاده

ترکیهای شناسایی شد اما بعدها در ساویههای ساالمونال

است ،بسیاری از پاتوژنهای انساانی باه ایان ترکیباات

هم جداساازی شاد .ژن  blaVEBاولاینباار در اشریشایا

مقاومت پیدا کردهاند و افزایش مقاومت آنتیبیوتیکی در

کوالی در فرانسه شناسایی شد و با سایر ژنهای ESBL

باکتریها یک مشکل جهانی محسوب میشود ( Salyers

تفااااوت زیاااادی دارد و در ایجااااد مقاومااات باااه

 .)and Whitt, 2005در مطالعهای بار روی جدایاههاای

سفالوسانورینهااا ماننااد ساافتازیدیم و سفوتاکساایمنقش

سااالمونال جداسااازی شااده از ماکیااان شهرسااتان ارا ،

مهمی دارد ( .)Poirel et al., 2012در مطالعه حاضار از

 %2/00مقاااوم بااه آمیکاسااین و  1/33درصااد مقاااوم بااه

 06نمونه ماورد بررسای 3 ،نموناه دارای ژن 2 ،blaPER

سفتازیدیم بودند ( .)Ezatpanah et al., 2013در مطالعه

نموناااه دارای ژن  blaVEBو  1نموناااه دارای ژن blaGES

پژوهشگران از  174جدایه سالمونالی مورد بررسی%4 ،

بودنااد .در مطالعااهای حضااور ژنهااای  ESBLرا در

مقاوم به سفتازیدیم بودناد (.)Tajbakhsh et al., 2016

سااارووارهای ساااالمونالانتریکا جداساااازی شاااده از

پژوهشگران به بررسی اپیادمیولوژی طذیانهاای غاذایی

نمونههای مدفوعی انسانی مورد بررسی قارار دادناد .در

ناشی از سالمونال پرداختند .در ایان مطالعاه  11جدایاه

این مطالعاه ژن  blaPERفقاط در یاک جدایاه ساالمونال

سالمونال جدا شد که  56درصد نمونهها مربوب به گروه

اینفنتیس شناساایی شاد ( .)Tajbakhsh et al., 2016در

ساارمی  Dبودنااد امااا هیچکاادام از جدایااههااا بااه

مطالعه دیگر 116 ،ساویه ساالمونال جداساازی شاده از

آنتاایبیوتیکهااای ایماای پاانم ،سینروفلوکساسااین و

کشور انگلستان و ولز را از لحاظ ژنهاای تولیاد کنناده

سفتازیدیم مقاوم نبودند ( Yahyavi Firozabadi et al.,

 ESBLمورد بررسی قرار دادند .در این مطالعه هیچ یک

 .)2016در مطالعاااه حاضااار میااازان مقاومااات باااه

از سویهها ژنهای  blaPER ،blaVEBو  blaGESرا نداشاتند

آنتاایبیوتیکهااای ساافتازیدیم  04درصااد ،ساافنیم 06
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درصد ،سینروفلوکساسین و آمیکاسین  30درصد ،ایمای

جدی باشد زیرا درمان عفونتهای سالمونالیی را دچاار

پنم  10درصد ،مروپنم و سفتیزوکسایم  6درصاد باوده

مشکل میسازد .اما با این حال در مورد حضور ژنهاای

است که نتایج مطالعه حاضار بارخالف ساایر مطالعاات

 ESBLنو  PER، VEBو  GESدر سویههای ساالمونال

نشااان دهنااده مقاوماات باااالی سااویههای سااالمونال بااه

مطالعات بسیار کمای وجاود دارد و نیااز باه مطالعاات

سفالوساانورینهااای نساال سااوم و چهااارم و همچنااین

بیشتری جهت شناساایی ژنهاای ماذکور در ساویههای

سینروفلوکساسین و آمیکاسین میباشد .از آنجاییکه این

سالمونال میباشد .بهعالوه شناساایی ایان ژنهاا جهات

آنتیبیوتیکها از مهمترین آنتیبیوتیکهای مورد استفاده

اتخاذ سیاستهای درمانی مناسف جهت کنترل و درماان

در درمااان سااالمونلوز م ایباشااند ظهااور ایاان مقاوماات

عفونتها و درعینحال جلاوگیری از انتشاار ساویههای

بهخصو

در جدایههای مواد غذایی یک مسئله نگاران

مقاوم از اهمیت ویژهای برخوردار میباشد.

کننده میباشد .یکی از علل افزایش مقاومت به بسایاری
از آنتیبیوتیکها میتواند در نتیجه استفاده بایش از حاد

سپاسگزاری

از این آنتیبیوتیکها در حیوانات باه جهات درماان یاا

نگارنااده کمااال تشااکر و سناسااگزاری خااود را از

افزایش رشد باشد ( )Ranjbar and Naghoni, 2014که

کارکنان آزمایشاگاه پژوهشای میکروبیولاوژی پاساارگاد

این امر منتهی به انتقال ایان ساویههای مقااوم از طریاق

جناب آقای دکتر کیاومر

امینای و مهنادس ابوالفضال

مواد غذایی با منشأ دامی به انسان مایشاود و از ایانرو

مقدم که در انجام مراحل عملی این تحقیق یاری نمودند

نظارت دقیق بر مصرف آنتیبیوتیکها در دامهای تولیاد

اعالم میدارد.

کننده غذا اماری ضاروری مایباشاد .همانگوناه کاه از
مطالعات گذشته و مطالعه حاضر برمیآید ،فراوانی  3ژن
 blaGES، blaPERو  blaVEBدر سویههای سالمونال بسایار
کم است اما با توجاه باه اینکاه ساالمونال یاک بااکتری
منتقله از راه غذا میباشد حضور این ژنها در نمونههای

تعارض منافع
نویسندگان هیچگونه تعاار

مناافعی بارای اعاالم

ندارند.

مواد غذایی هرچند با میزان فراوانی کم میتواند هشادار
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Abstract
Salmonellosis is an important disease both in animals and human which is caused by different serovars
of Salmonella enterica. Serovars Enteritidis is one of the most prevalent serovars among animals and
poultry and also is the food-borne pathogen. The aim of this study was to identify the prevalence of
blaVEB, blaPER, and blaGES in Salmonella Enteritidis isolated from poultry meat samples. In this study, 60
Salmonella samples isolated from chickens were collected and confirmed as Salmonella by culture and
biochemical tests. Serotyping was performed using O and H antisera. Multiplex-PCR was conducted for
the identification of ESBL genes including blaPER, blaVEB, and blaGES. The serotyping results showed that
all of the 60 samples belonged to group D and serovars Enteritidis. Among 60 samples, 3 had the blaPER,
2 had the blaVEb and 1 harbored the blaGES gene. Antibiogram results showed the most resistance was to
ceftazidime (64%) and the most susceptibility was to meropenem and ceftizoxime (92%). Since
Salmonella is a food-borne bacterium, the presence of ESBL in food samples even in small numbers can
be a serious alarm.
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