استان سمنان
صحافی ،ا ،1.کفشدوزان ،خ ،*2.استاجی ،ح.2.
دریافت1395/03/19 :

پذیرش1399/03/19 :
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بررسی میزان شیوع ژن  CTX-M -1در اشریشیاکلیهای جدا شده ازجوجه هاي گوشتي در
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خالصه

بتاﻻکتامازﻫای وسیﻊ الﻄیﻒ نﻈیر  CTX-Mیکی از اصلی تریﻦ دﻻیﻞ مﻘاومت باکتری ﻫای خانواده انتروباکتریاسه به آنتیﺒیوتیﮏ ﻫای
مﺨتلﻒ ،می باشند .تاکنون مﻄالﻌهای در خﺼوص تﻌییﻦ ﺣﻀور بتاﻻکتامازﻫای وسیﻊ الﻄیﻒ ) (ESBLsگروه  CTX-Mدر سویه
ﻫای اشریشیاکلی جوجه ﻫاي گوشتﯽ استان سمنان صورت نپذیرفته است ،ایﻦ مﻄالﻌه با ﻫدف بررسﯽ شیوع ژن بتاﻻکتاماز وسیﻊ الﻄیﻒ
 blaCTX-Mدر اشریشیا کلی جدا شده از جوجه ﻫاي گوشتی استان سمنان انجام گرفت .در ایﻦ مﻄالﻌه  156نمونه از مزارع پرورش جوجه

ﻫاي گوشتی و آزمایشگاه ﻫای دامپزشکی استان سمنان جمﻊ آوری گردید .صد جدایه ،شامﻞ 50سویه اشریشیاکلی جدا شده از کلواك پرندگان
به ﻇاﻫر سالﻢ و  50سویه اشریشیاکلی جدا شده از اﺣشای جوجه ﻫاي گوشتﯽ مشکوك به کلی باسیلوز پﺲ از تﺄیید به کمﮏ تست ﻫای
افتراﻗی بیوشیمیایی ،جداسازی و خالﺺ گردید .برای تشﺨیﺺ وجود ژن  blaCTX-Mاز واکنش زنجیره ای پلیمراز به کمﮏ پرایمرﻫای
اختﺼاصی استفاده شد .نتایﺞ ﺣاصﻞ از ایﻦ مﻄالﻌه نشان داد9) %18 .سویه جدا شده از اﺣشاء مشکوك و  9سویه از پرندگان سالﻢ( سویه ﻫای
مورد مﻄالﻌه ،واجد ژن  blaCTX-Mبودند .فراوانﯽ ژن  blaCTX-Mدر ﻫر دو گروه مورد مﻄالﻌه فاﻗد اختﻼف مﻌنی دار بوده که ایﻦ
امر نشان می دﻫد ﻃیور گوشتی به ﻇاﻫر سالﻢ مزارع پرورشی استان سمنان ممکﻦ است به عنوان یکﯽ از منابﻊ سویه ﻫای مولد ESBLs
عمﻞ نموده و از ﻃریﻖ زنجیره ﻏذایی ،در گسترش مﻘاومت ﺿدمیکروبی نﻘش داشته باشند .به ﻫمیﻦ خاﻃر ﻃرح برنامه ﻫای مداوم مراﻗﺒت از
سﻼمت دربرابر خﻄر ﺣﻀور میکروارگانیسﻢ ﻫای مولد  ESBLsﺿروری به نﻈر می رسد.
واژههای کلیدی :مﻘاومت ﺿدمیکروبی ،اشریشیاکلی ،بتاﻻکتاماز وسیﻊ الﻄیﻒESBLs ،
سمنان سمنان ،ایران.
 .1دانش آموخته دکترای عمومی دامپزشکی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه
ٍ
 .2گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران.
*نویسنده مسؤولkafshdouzan@semnan.ac.ir :
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مقدمه
با شناسایی بیماریﻫای عفونی و عوامﻞ ایجادکننده آنﻫا ،بشر
ﻫمواره در تﻼش جﻬت به دست آوردن دارویی موﺛر بر علیه ایﻦ
بیماریﻫا بوده است .ولی میکروارگانیسﻢﻫا با کسﺐ مکانیسﻢﻫای
مﺨتلﻒ مﻘاومت دارویی ،باعﺚ بروز مشکﻼتی در ایﻦ زمینه شدهاند.
به ﻃوری که علیرﻏﻢ اﻗداماتی که تاکنون در جﻬت تولید مواد
ﺿدمیکروبی وسیﻊ الﻄیﻒ صورت گرفته است ،ریشهکنی بسیاری از
ایﻦ عوامﻞ میکروبی با موفﻘیت کامﻞ ﻫمراه نﺒوده و ﺣتی با ﻇﻬور و
شیوع سویهﻫای جدید بر دامنه ایﻦ بیماریﻫا در اشکال جدید افزوده
شده و موﺿوع بروز و شیوع مﻘاومتﻫای میکروبی به خﺼوص
مﻘاومت باکتریﻫای گرم منفی یکی از موانﻊ اساسی بر سر راه
درمان ﻗﻄﻌی بیماریﻫای عفونی محسوب میشود ) Aliasadiو
ﻫمکاران.(2015 ،
اشریشیاکلی یکی از عوامﻞ بیماریزای بسیار مﻬﻢ در ﻃیور است که
از بسیاری از موارد عفونتﻫای انسانی نیز جداسازی شده است .ایﻦ
باکتری ﻫمﭽنیﻦ به صورت فلور ﻃﺒیﻌی در روده ﺣیوانات و انسان
وجود دارد .کلیباسیلوز ﻃیور یکی از شایﻊتریﻦ عفونتﻫای ﺛانویه
محسوب میشود که به دنﺒال بیماریﻫای ویروسی در مزارع پرورش
ﻃیور گوشتی در سراسر جﻬان دیده میشود و ساﻻنه خسارات
اﻗتﺼادی زیادی به صنﻌت پرورش ﻃیور وارد میکند ) Hiroriو
ﻫمکاران2012 ،؛  Kastenو ﻫمکاران .(1997 ،برای پیشگیری
و نیز درمان ایﻦ بیماری عمدت ًا از آنتیبیوتیﮏﻫای مﺨتلفی استفاده
میشود .متﺄسفانه در سالﻫای اخیر ،مﺼرف بیرویه آنتیبیوتیﮏﻫای
گروه بتاﻻکتام در دام و ﻃیور سﺒﺐ شیوع سویهﻫای مﻘاوم باکتری
اشریشیاکلی نسﺒت به ایﻦ آنتیبیوتیﮏﻫا شده است ) Aliasadiو
ﻫمکاران.(2015 ،
1
آنتیبیوتیﮏﻫای بتاﻻکتام ،عوامﻞ ﺿدمیکروبی باکتریوسید ﻫستند
که اﺛر کشندگی آنﻫا مربوط به اختﻼل در سنتز دیواره سلولی
باکتریﻫا میباشد .بتاﻻکتامﻫا به پروتﺌیﻦﻫایی در دیواره سلولی
باکتری به نام پروتﺌیﻦﻫای متﺼﻞ شونده به پروتﺌیﻦ(PBP)2
اتﺼال مییابند و در واکنشﻫای ترانﺲ پیتیداسیون انتﻬایی سنتز
دیواره باکتریﻫا که منجر به تشکیﻞ ارتﺒاﻃات متﻘاﻃﻊ بیﻦ رشتهﻫای
پیتیدوگلیکان مجاور ﻫﻢ میشوند ،مداخله میکنند ) Kastenو
ﻫمکاران.(1997 ،
یکی از مﻬﻢتریﻦ مکانیسﻢﻫایی که در باکتریﻫا علیه آنتیبیوتیﮏﻫای
گروه بتاﻻکتام به کار گرفته میشود ،تولید آنزیﻢﻫای بتاﻻکتامازی
میباشد .ایﻦ آنزیﻢﻫا از ﻃریﻖ ﻫیدرولیز ﺣلﻘه بتاﻻکتام منجر به
ایجاد مﻘاومت نسﺒت به آنتیبیوتیﮏﻫای خانواده بتاﻻکتام می شوند
) Dos Santosو ﻫمکاران.(2013 ،

بتاﻻکتامازﻫای وسیﻊ الﻄیﻒ  (ESBL)3یکی از انواع بتاﻻکتامازﻫا

ﻫستند که عﻼوه بر ایجاد مﻘاومت نسﺒت به پنیسیلیﻦﻫا در ایجاد
مﻘاومت نسﺒت به سفالوسپوریﻦﻫای نسﻞ اول ،نسﻞ دوم ،نسﻞ سوم و
آزترونامﻫا نیز مؤﺛرند و مﻌمو ًﻻ مﻘاومت نسﺒت به سفامایسیﻦﻫا و نیز
کارباپنﻢﻫا در آنﻫا مشاﻫده نمیشود .عوامﻞ مﻬارکننده بتاﻻکتامازﻫا
)مانند کﻼولونیﮏ اسید ،سولﺒاکتام و تازوباکتام( اﺛر بازدارندگی بر
عملکرد ایﻦ آنزیﻢﻫا دارند ) Dos Santosو ﻫمکاران.( 2013 ،
ایﻦ آنزیﻢ ﻏالﺒا در اشریشیاکلی و کلﺒسیﻼ گزارش شده اما از سایر
اعﻀای انتروباکتریاسه و باکتریﻫای ﻏیر تﺨمیرکننده نیز به ندرت
جداسازی شدهاست ) Kastenو ﻫمکاران.(1997 ،
درمان عفونتﻫای ﺣاصﻞ از باکتریﻫای مولد ایﻦ آنزیﻢﻫا
بسیار مشکﻞ است ،زیرا از یﮏ سو مﻘاومت به ﻃیﻒ وسیﻌی از
سفالوسپوریﻦﻫا مشاﻫده می شود و از سوی دیگر بسیاری از ژنﻫای
 ESBLبر روی پﻼسمیدﻫای بزرگی ﻗرار دارند که ﻫمزمان ﺣامﻞ

ژنﻫای مﻘاومت به سایر عوامﻞ ﺿدمیکروبی نﻈیر آمینوگلیکوزیدﻫا
نیز می باشند ) Aliasadiو ﻫمکاران.(2015 ،
تا کنون انواع مﺨتلفی از ایﻦ آنزیﻢﻫا شناسایی شده اند که برخی
از مﻬﻢتریﻦ آنﻫا عﺒارتند از  ، CTX-M ،SHVوTEM.
بتاﻻکتامازﻫای وسیﻊ الﻄیﻒ نوع  CTX-Mبرای اولیﻦ بار در سال
 1989در جدایهﻫای بالینی اشریشیاکلی در آلمان گزارش شدند و
پﺲ از آن در نﻘاط مﺨتلﻒ دنیا گسترش یافتند ) Hiroriو ﻫمکاران،
.(2012
ایﻦ دسته از بتاﻻکتامازﻫای وسیﻊ الﻄیﻒ سﺒﺐ مﻘاومت نسﺒت
به پنیسیلیﻦﻫا و سفالوسپوریﻦﻫای وسیﻊ الﻄیﻒ می شوند و
به وسیله کﻼولونیﮏ اسید و تازوباکتام مﻬار میشوند .بر خﻼف
بتاﻻکتامازﻫای وسیﻊ الﻄیﻒ نوع  SHVو  TEMاﺛر تﺨریﺒی بتا-
ﻻکتامازﻫای  CTX-Mنسﺒت به آنتیبیوتیﮏﻫای سفوتاکسیﻢ
و سفتریاکسون بیشتر از سفتازیدیﻢ است .ﺣﻀور یﮏ اسید آمینه
سریﻦ در موﻗﻌیت  237که در تمامی آنزیﻢﻫای  CTX-Mوجود
دارد ،نﻘش اساسی در فﻌالیت بتاﻻکتامازی وسیﻊ الﻄیﻒ ایﻦ آنزیﻢ
دارد .بتاﻻکتامازﻫای  CTX-Mتوسط پﻼسمید کد شده و ایﻦ
پﻼسمیدﻫا اﻏلﺐ ژن مﻘاومت  blaTEMرا نیز با خود ﺣمﻞ می
کنند که سﺒﺐ مﻘاومتﻫای ﭼندگانه نسﺒت به آمینوگلیکوزیدﻫا،
کلرامفنیکﻞ ،سولفانامید ،تری متوپریﻢ ،و تتراسایکلیﻦﻫا میشوند
) Hiroriو ﻫمکاران.(2012 ،
منشﺄ بﻌﻀی از ایﻦ آنزیﻢﻫا از ژنﻫای کروموزومی گونهﻫای
کلوورا میباشد که ژنﻫای مربوﻃه را درون پﻼسمید داشته و
سپﺲ آن را به باکتریﻫای بیماریزا منتﻘﻞ نموده است ..به عنوان
Bactericide
Penicillin Binding Protein
3
Extended Spectrum Beta-lactamase
1
2

ascorbata Kluyveraمنشﺄ گرفته اند ) ,Bauernfeindو
ﻫمکاران.(1990 ،
ژن ﻫای مولد آنزیﻢ ﻫای بتاﻻکتاماز وسیﻊ الﻄیﻒ ،به خﺼوص ژنﻬای
مربوط به گروه  CTX-Mعمدت ًا از اشریشیا کلی ﻫای جدا شده از
ﺣیوانات تولید کننده ﻏذا ،جداسازی شده اند .به دلیﻞ امکان انتﻘال
ایﻦ ژنﻬای مﻘاومت از ﻃریﻖ باکتری ﻫای موجود در موادﻏذایی به
باکتری ﻫای بیماریزا و یا فلور ﻃﺒیﻌی دستگاه گوارش انسان ،ایﻦ
مسﺄله یکی از تﻬدیدﻫای مﻬﻢ سﻼمت انسان و بﻬداشت عمومی
محسوب میشود .در ایﻦ راستا ،ﻃیور و در درجه اول ﻃیور گوشتی،
بهعنوان منﺒﻊ انتﻘال ژنﻬای مﻘاومت و یا باکتریﻬای مﻘاوم مﻄرح
ﻫستند ) Aliasadiو ﻫمکاران2015 ،؛  Dallenneو ﻫمکاران،
.(2010
با توجه به شیوع روزافزون انواع بیماریﻫای عفونی در ﻃیور و لزوم
استفاده از آنتیبیوتیﮏﻫای مناسﺐ در درمان و پیشگیری از ایﻦ
بیماریﻬا و نیز باتوجه به اینکه یکی از مسیرﻫای بالﻘوه و سریﻊ در
انتﻘال اشریشیا کلی ﻫای مولد آنزیﻢ ﻫای بتاﻻکتاماز وسیﻊ الﻄیﻒ
محﺼوﻻت گوشتی آلوده است ،ﺿروری است تا میزان شیوع ایﻦ
باکتریﻬا در موارد بالینی کلیباسیلوز تﻌییﻦ گردیده تا اﻃﻼعات
جامﻌی در ارتﺒاط با مﺼرف آنتیبیوتیﮏ ﻫای مناسﺐ در اختیار
سیاستگذاران بﻬداشتی منﻄﻘه ﻗرار داده شود .از ایﻦ رو ﻫدف از
مﻄالﻌه ﺣاﺿر ،بررسی میزان فراوانی آنزیﻢ ﻫای بتاﻻکتاماز وسیﻊ
الﻄیﻒ و نیز ﺣﻀور ژن  CTX-M 1-در بیﻦ نمونه ﻫای
اشریشیاکلی به دست آمده از جوجه ﻫاي گوشتﯽ میباشد.

مواد و روشکار

نمونهگیری در یﮏ دوره دوازده ماﻫه ،از فروردیﻦ  93تا اسفند ماه 93
در استان سمنان صورت گرفت .در مجموع  156نمونه از آزمایشگاه
ﻫای دامپزشکی در شﻬر سمنان ،شاﻫرود ،گرمسار ،و ﻫمﭽنیﻦ
تﻌدادی از مزارع پررش ﻃیور گوشتی در ایﻦ شﻬرﻫا جمﻊ آوری
Reference

Target gene

)Amplicon (bp

ﻫر یﮏ از نمونه ﻫا به صورت خﻄی روی محیط مکانکی آگار
) (Merck, Germanyکشت داده شد .سپﺲ  3-4پرگنه ﻻکتوز
مﺜﺒت مشکوك به ا شریشیا کلی به وسیله آنﺲ استریﻞ برداشته
شده و در محیط ﻫای اوره و  TSIکشت گردید .جدایه ﻫای ﻗادر به
تﺨمیر ﻗند ﻻکتوز که از نﻈر ﺣﻀور آنزیﻢ اوره آز منفی بودند ،از لحاظ
سایر خﺼوصیات بیوشیمیایی از جمله تولید اندول ،عدم استفاده از
سیترات به عنوان منﺒﻊ کربﻦ و تﺨمیر اسیدﻫای مﺨلوط )آزمایش
 (MRمورد بررسی ﻗرار گرفتند .پﺲ از کشت در محیط EMB
آگار ) (Merck, Germanyصد نمونه به عنوان اشریشیا کلی،

شامﻞ پنجاه نمونه جدا شده از ﻻشه ﻃیور مﺒتﻼ به کلی باسیلوز و
پنجاه نمونه از کلواك پرندگان به ﻇاﻫر سالﻢ تاﺋید شد .نمونه ﻫای
ﻫای تایید شده به عنوان اشریشیا کلی جﻬت انجام مراﺣﻞ بﻌدی ،در
محیط  (BHI (Merck, Germanyﺣاوی  30در صد گلیسرول
در دمای  -20درجه نگﻬداری شدند.
واکنش زنجیره ای پلیمراز
به منﻈور بررسی ﺣﻀور ژن  CTX-M ، DNAبدست آمده
با روش جوشانیدن در بافر  ،TEاز پرایمرﻫای اختﺼاصی و شرایط
دمایی مندرج در جدول یﮏ با استفاده از کیت ) L-201شرکت
تکاپوزیست( و ترموسایکلر BIOER XP cycler-China
تکﺜیر گردید .ایﻦ پرایمر ﻗادر است ﺣﻀور بتاﻻکتامازﻫای CTX-
M-1،CTX-M-3
و  CTX-M-15را ردیابﯽ نماید
) Hiroiو ﻫمکاران.(2011 ،
محﺼوﻻت به دست آمده در ژل آگارز 1/2درصد الکترفورز شده
و مورد بررسی ﻗرار گرفتند .از کلﺒسیﻼ پنومونیه  7881ﺣاوی ژن
) CTX-Mتﻬیه شده از انستیتو پاستور ایران( به عنوان کنترل
مﺜﺒت و از آب مﻘﻄر به عنوان کنترل منفی استفاده شد.

PCR condition
Extension

Annealing

Denaturing

)’Sequence (5’-3

Primer

Ctx-M -1
2

Ctx-M -3
Ctx-M -15

688

72°C, 60 s

50°C, 30 s

94°C, 30 s

TTA GGA ART GTG CCG CTG YA

CTX-M-1-F

CGA TAT CGT TGG TRGTRCCAT

CTX-M-1-R

جدول  .1توالی پرایمر و شرایط دمایی استفاده شده در واکنش زنجیره ای پلیمراز
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مﺜال  blaCTX-M8و  blaCTX-M9از Kluyvera
 georgianaو  blaCTX-M1و  blaCTX-M2از

گردید .ﻫر سوآب در محیط انتﻘالی (Amies (Difco, USA
ﻗرار گرفته و در کوتاﻫتریﻦ زمان ممکﻦ به آزمایشگاه میکروبیولوژی
دانشکده دامپزشکی سمنان منتﻘﻞ گردید.
روش کشت و جداسازی
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نتایج

در ایﻦ مﻄالﻌه از میان صد نمونه اشریشیاکلی ،تﻌداد  18جدایه )
 ، (٪18واجد ژن  CTX-Mبودند 9 .جدایه مربوط به نمونه ﻫای

کلواك و  9جدایه مربوط به اﺣشاء پرندگان مﺒتﻼ به کلی باسیلوز
بود.

تﺼویر .1تﺼویر الکتروفورز محﺼوﻻت واکنش زنجیره ای پلیمراز-ﭼاﻫﮏ شماره بیست ،مارکر) ،(DNA ladder, Low Mid Rangeﭼاﻫﮏ شماره یازده کنترل
مﺜﺒت با وزن  ) bp 688کلﺒسیﻼ پنومونیه  ،(ATCC 7887ﭼاﻫﮏ شماره یازده کنترل منفی) آب مﻘﻄر( و ﭼاﻫﮏ شماره ﻫفت و نه مربوط به دو نمونه مﺜﺒت.

بحث
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یکی از مﻬﻢتریﻦ مساﺋﻞ در رابﻄه با عدم کارکرد مؤﺛر آنتیبیوتیﮏﻫای
امروزی ،مسﺄله مﻘاومت باکتریﻫا به عوامﻞ ﺿدمیکروبی است .در
ﻃول زمان مکانیسﻢﻫای مﺨتلﻒ مﻘاومت نسﺒت به آنتیبیوتیﮏﻫا در
باکتریﻫا ایجاد شده که یکی از مﻬﻢتریﻦ انواع آن ﺣﻀور آنزیﻢﻫای
بتاﻻکتاماز در باکتریﻫا می باشد ) Patersonو ﻫمکاران .(2005 ،
امروزه در سراسر دنیا میزان شیوع بتاﻻکتامازﻫای وسیﻊ الﻄیﻒ
مﺨتلﻒ بهﻃور گسترده ای رو به افزایش است؛ به گونهای که در
بسیاری از جنﺲﻫای مﺨتلﻒ باکتریﻫا )مانند خانواده انتروباکتریاسه(
ﺣﻀور آنﻬا اﺛﺒات شده است .در ﺣال ﺣاﺿر انتشار وسیﻊ اشریشیا کلی
ﻫای مولد بتاﻻکتاماز ﻫای وسیﻊ الﻄیﻒ در ﺣیوانات مولد محﺼوﻻت
ﻏذایﯽ ،یکی از نگرانیﻬای جدی بﻬداشت عمومی به شمار میرود
) Aliasadiو ﻫمکاران.(2015 ،
با توجه به اینکه تاکنون ﻫیﭻ گونه مﻄالﻌه ای در ارتﺒاط با بررسی
ﺣﻀور و میزان شیوع آنزیﻢ ﻫای بتاﻻکتاماز وسیﻊ الﻄیﻒ در استان
سمنان صورت نگرفته است ،ﻫدف از ایﻦ مﻄالﻌه ،بررسی ﺣﻀورآنزیﻢ
ﻫای بتا-ﻻکتاماز وسیﻊ الﻄیﻒ و میزان شیوع ژن بتاﻻکتامازی
 CTX-Mدر اشریشیاکلیﻫای جدا شده از مزارع ﻃیور گوشتی
استان سمنان بوده است.
نتایﺞ ایﻦ مﻄالﻌه نشان داد در میزان فراوانی آنزیﻢﻫای بتاﻻکتاماز

وسیﻊ الﻄیﻒ ،در نمونهﻫای اشرشیا کلی جدا شده از اﺣشاء پرندگان
مﺒتﻼ به کلی باسیلوز و نمونه ﻫای جداشده از پرندگان به ﻇاﻫر
سالﻢ اختﻼف مﻌنی داری وجود ندارد .ﻫمﭽنیﻦ فراوانی ژن1-
 CTX-Mبیﻦ نمونهﻫای سالﻢ و مشکوك به کلیباسیلوز یکسان
مشاﻫده گردید .فراوانی باﻻتر میزان آنزیﻢﻫای بتاﻻکتاماز نسﺒت به
ﺣﻀور ژن CTX-M 1-در ایﻦ مﻄالﻌه ،اﺣتماﻻ به دلیﻞ ﺣﻀور
سایر ژنﻫای کد کننده آنزیﻢﻫای بتاﻻکتاماز نﻈیر blaTEM
 -blaSHVمی باشد.

در نﻘاط مﺨتلﻒ جﻬان نیز مﻄالﻌات زیادی برای ارزیابی میزان
شیوع بتاﻻکتامازﻫای وسیﻊ الﻄیﻒ از جمله  CTX-Mانجام گرفته
است و نتایﺞ متفاوتی گزارش شده است .اشریشیاکلی تولیدکننده
 CTX-Mدر جﻬان به خﺼوص در بسیاری از کشورﻫای اروپایی،
از میزبانﻫای متﻌددی جدا شده است .در سال  2001میﻼدی
اولیﻦ نمونه اشریشیاکلی ﺣامﻞ  CTX-Mجداشده از پرنده سالﻢ
در اسپانیا و در گاو شیری در ژاپﻦ گزارش گردید .و پﺲ از آن
اشریشیاکلی مولد  CTX-Mاز ﺣیوانات مﺨتلﻒ شامﻞ ﻃیور زنده

در بلﮋیﮏ و ژاپﻦ ،گوشت ﻃیور در تونﺲ ،گاو شیری ،ﻃیور و خوك
در فرانسه ،و در ﻃیور ،ﺣیوانات خانگی و ﺣیوانات وﺣشی در پرتﻐال
گزارش شد ) Naganoو ﻫمکاران .(2004 ،

بر روی عوامﻞ ژنتیکی ﻗابﻞ انتﻘال متحرك نﻈیر پﻼسمیدﻫا،
ترانسپوزون یا ﺣتی انتگرونﻫا است که ایﻦ موﺿوع به ویﮋه در
مورد ژن  CTX-Mبه اﺛﺒات رسیده است ) Bauernfeindو
ﻫمکاران.(1990 ،
در مﻄالﻌه تحت تیﭗبندی اشریشیاکلی مولد بتاﻻکتامازﻫای وسیﻊ
الﻄیﻒ که توسط  Valentinaو ﻫمکاران ) (2014صورت گرفت،
توزیﻊ خواص ژنوتیپی و فنوتیپی اشریشیاکلی جدا شده از منابﻊ انسانی
و ﺣیوانی مﻘایسه گردید .درایﻦ تحﻘیﻖ که به روی نمونه ﻫای به
دست آمده از جوجهﻫای گوشتی ،خوك ،گاوان داشتی و انسان انجام
شده است ،میزان فراوانی ژن  CTX-M1در  63/3نمونهﻫای
ﺣیوانی و  29/3%نمونه ﻫای انسانی گزارش شدCTX-M-15 .
با فراوانی  17/7%در نمونهﻫای ﺣیوانی و 48%نمونهﻫای انسانی

ﻫاي گوشتﯽ استان سمنان ﻗابﻞ جداسازی بوده و آنﻬا میتوانند به
عنوان یکی از مﺨازن مﻬﻢ اشریشیاکلی مولد CTX-Mمحسوب
شوند که با توجه به مﺼرف باﻻی گوشت ﻃیور ایﻦ موﺿوع از لحاظ
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مﻄالﻌات انجام شده در فرانسه ،ایتالیا ،آلمان و برزیﻞ تایید میکنند
که ژن بتاﻻکتامازی  CTX-Mدر ﺣال ﺣاﺿر فراوانتریﻦ ژن
بتاﻻکتامازی موجود در ﺣیوانات تولیدکننده ﻏذاست ) Randallو
ﻫمکاران.(2006 ،
مﻄالﻌات مشابه صورت گرفته در آسیا نیز ﺣﻀور اشریشیاکلی
تولیدکننده آنزیﻢ ﻫای بتاﻻکتاماز وسیﻊالﻄیﻒ را در ﺣیوانات مولد
محﺼوﻻت ﻏذایﯽ نشان داده است Hiroi .و ﻫمکاران )(2011
در ژاپﻦ ،تﻌدادی نمونه اشریشیاکلی شامﻞ  250نمونهی مدفوعی
ﻃیور گوشتی ،مرغ تﺨﻢگذار ،خوك ،گاو شیری  ،گاو پرواری و 300
نمونه گوشت ﺣیوانات شامﻞ گوشت ﻃیور ،گوشت خوك و گوشت
گاو را به منﻈور بررسی شیوع ژن ﻫای مﻘاومت آنتی بیوتیکی مورد
بررسی ﻗراردادند که شیوع  CTX-Mدر ﻃیور گوشتی بررسی شده
در مﻄالﻌهی آنﻬا  13/6%بود .نتایﺞ به دست آمده در مﻄالﻌه ایﻦ
دانشمندان ،تا ﺣدی مشابه مﻄالﻌه ﺣاﺿر است و نسﺒت به مﻄالﻌهای
که ﻫمیﻦ نویسنده در سال  1999در ژاپﻦ انجام داده بود ،افزایش
نشان میدﻫد ) Dallenneو ﻫمکاران.(2010 ،
درمﻄالﻌه دیگری که توسط ﻫمیﻦ نویسنده در سال  2012صورت
گرفت میزان فراوانی ژن ﻫای مولد بتاﻻکتاماز وسیﻊ الﻄیﻒ در
ﺣیوانات مولد محﺼوﻻت ﻏذایﯽ ﻏذا بررسی شد .نتایﺞ آنﻬا نشان
داد اشریشیاکلی تولیدکننده آنزیﻢ بتاﻻکتاماز وسیﻊ الﻄیﻒ در 60%
از نمونه ﻫای کلواك ﻃیور گوشتی 9/5 % ،ﻃیور تﺨمگذار5/12 %،
گاو گوشتی و  3%خوك ﻫا مشاﻫده میشود .ژن ﻫای بتاﻻکتاماز
جداشده در ﻃیورگوشتی مﻄالﻌه آنﻬا عمدت ًا شامﻞ SHV-12،
 CTX-M-2، 14CTX-M-، CTX-M-15و CTX-
 M-44بودند ) Hiroiو ﻫمکاران.(2012 ،
فراوانی زیاد ژنﻫای مﻘاومت عمدت ًا مربوط به ﺣﻀور ایﻦ ژنﻫا

و ژن  CTX-M-14با فراوانﯽ  5/3%در نمونهﻫای ﺣیوانی و
 8/7%نمونهﻫای انسانی بیش از بﻘیه بودند .بیش از  70%جدایهﻫای
ﺣیوانی و بیش از  50%سویهﻫای انسانی شامﻞ بﺨش گستردهای از
ژنﻫای مولد بتاﻻکتاماز وسیﻊ الﻄیﻒ  blaCTX-M1وblaC-
 TX-M-15بوده و یا ترکیﺒی از blaTEM-blaSHV
یا  blaTEM-blaCTX-Mداشتند .نتایﺞ ﺣاصﻞ از ایﻦ مﻄالﻌه
نشان میدﻫد اکﺜریت جدایهﻫای ﺣیوانی واجد blaCTX-M1
) (63/3%بوده و یا ترکیﺒی از - blaTEM blaCTX-M1
) (25/8%را ﺣمﻞ میکردند Perilli) .و ﻫمکاران.(2008 ،
با وجود اینکه سفالوسپورینﻬای نسﻞ سوم و ﭼﻬارم در صنﻌت ﻃیور
مﺼرف بسیار محدودی دارند ،اما نتایﺞ ایﻦ مﻄالﻌه به وﺿوح نشان
میدﻫد مﻘاومت نسﺒت به ایﻦ دسته از آنتی بیوتیﮏ ﻫا در ﻫر دو گروه
جوجه ﻫاي به ﻇاﻫر سالﻢ و مشکوك به کلی باسیلوز پدیدار گشته
است .باتوجه به اینکه تتراسایکلینﻬا و فلوروکوﺋینولونﻬا مﻌمولتریﻦ
آنتی بیوتیﮏ ﻫای مورد استفاده در صنﻌت ﻃیور بوده و با اﻫداف
مﺨتلﻒ پیشگیری ،کنترل ،درمان و تحریﮏ رشد مورد استفاده ﻗرار
میگیرند ،فراوانی زیاد آنزیﻢ ﻫای بتاﻻکتاماز وسیﻊ الﻄیﻒ و ژنﻬای
مﻘاومت به سفالوسپوریﻦﻫای نسﻞ سوم و ﭼﻬارم ممکﻦ است به
علّت ﺣمﻞ ایﻦ دسته از ژنﻫای مﻘاومت به ﻫمراه ژنﻫای مﻘاومت
به سایر کﻼس ﻫای آنتی بیوتیکی باشد ) Aliasadiو ﻫمکاران،
.(2015
در ایران مﻄالﻌات زیادی در رابﻄه با ﺣﻀور آنزیﻢ ﻫای بتاﻻکتاماز
وسیﻊ الﻄیﻒ در ﺣیوانات مولّد محﺼوﻻت ﻏذایﯽ انجام نشده است.
در مﻄالﻌه ای که توسط دستمالﭽی و ﻫمکاران به منﻈور بررسی
ﺣمﻞ مدفوعی اشریشیاکلی ﻫای واجد ژن ﻫای بتاﻻکتاماز وسیﻊ
الﻄیﻒ توسط گوسفند و جوجه ﻫای گوشتی در منﻄﻘه ارومیه صورت
گرفت  57/1 %نمونه ﻫا واجد ﺣداﻗﻞ یﮏ ژن کد کننده ESBL
بودند که  30/4 %آنﻬا از نوع  CTX-Mبود .ﻫمانگونه که مشاﻫده
میشود فروانی ایﻦ ژن در ایﻦ منﻄﻘه بیشتر از مﻄالﻌه ﺣاﺿراست،
لذا با توجه به اینکه مﻘاومت دارویی پدیده ای محلّی بوده و استفاده
آنتی بیوتیﮏﻫا با توجه به الگوی مﻘاومت دارویی مناﻃﻖ یا کشورﻫا
ﭼندان جایز نیست ،انجام مﻄالﻌات مشابه در مناﻃﻖ مﺨتلﻒ کشور
ﺿروری به نﻈر میرسد.
نتایﺞ ﺣاصﻞ از مﻄالﻌه ﺣاﺿر نشان داد سویهﻫای اشریشیاکلی مولد
بتاﻻکتامازﻫای وسیﻊ الﻄیﻒ از نمونهﻫای اﺣشایی و مدفوع جوجه
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بﻬداشت عمومی ﺣاﺋز اﻫمیت میباشد .لذا انجام مﻄالﻌات جامﻊ در
ارتﺒاط با ﻏربالگری اپیدمیولوژی سویه ﻫای مولد  CTX-Mدر
تشکر و قدردانی

ﺣیوانات مولّد محﺼوﻻت ﻏذایﯽ در مناﻃﻖ مﺨتلﻒ کشور باید مورد
توجه ﻗرار گیرد.

نویسندگان ایﻦ مﻘاله از جناب آﻗای دکتر عﺒاس مؤمنی مسؤول محترم آزماشگاه دامپزشکی آریا و نیز سرکار خانﻢ بﻬناز رﺋیسیان و آﻗای رسول
رستمی لیما )کارشناسان محترم آزمایشگاه میکروبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان( به دلیﻞ ﻫمکاری در جمﻊ آوری نمونه ﻫا و
انجام مراﺣﻞ آزمایشگاﻫی ایﻦ مﻄالﻌه صمیمانه ﻗدردانی مینمایند.
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Abstract
The presence of Extended-Spectrum β-lactamase (ESBL) such as CTX-M is one of the major reasons
for
the resistance of Enterobacteriaceae to β-lactam antibiotics. Since there is no detailed description of
the prevalence of CTX-M in Escherichia coli isolates in Semnan province of Iran, the purpose of this
study was the determination of prevalence blaCTX-M t gene in broiler chicken farms in Semnan. In this
study, of 156 isolates collected from poultry farms and veterinary laboratories, 100 strains include 50

E. coli from cloac of apparently healthy broilers and 50 E. coli from viscera of broilers, were isolated
and purified by biochemical differential tests. BlaCTX-M gene was determined by PCR amplification.
The results of this study showed that 18% (9 strains isolated from suspicious viscera and 9 strains from
healthy birds) strains had the blaCTX-M gene. According to the results, there was no significant difference between the two groups. This finding indicates that healthy broilers in Semnan broiler farms could
be an important reservoir for the dissemination of antimicrobial resistance gene by contaminating the
food chain. Therefore, it is necessary to plan continuous health care programs against the risk of the
presence of ESBLs-producing microorganisms.
Key words: antimicrobial resistance, Escherichia .coli, Extended-Spectrum β-lactamase (ESBL)
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