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بررسی وجود ژنهای مقاومت به کینولون در سویههای سالمونال انتریتیدیس جداشده از نمونههای
غذایی به روش Multiplex-PCR
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چکیده
زمینه و هدف مقاومت آنتیبیوتیکی در سااالمونالها بهدلیل افزودن آنتیبیوتیک در زنجیرة غذایی دامها ،اسااتدادة
بیرویه در انسااانها و تجویز خودساارانة دارو ،در دو دهة گذشااته افزایش یافته اساات .ایجاد مقاومت نساابت به
آنتیبیوتیک در بین منابع ساالمونالی غیرتیدوییدی پدیدهای در حال فزونی است .لذا ،هدف از این تحقیق بررسی
ژنهای مقاومت کینولونی سالمونال اینتریتیدیس جداشده از نمونههای غذایی است.
مواد و روشهاا در طول باازة زماانی  6ماهه از ابتدای خرداد تا انتهای آبان  ،0970تعداد  61ایزوله ساااالمونال
انتریتیدیس جداشاده از محواو غ غذایی از کلکسایون میکروبی آزمایشگاه تحقیقاتی -میکروبیولوژیکی پاسارگاد
اخذ شااد .الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی سااالمونالهای جداشااده نساابت به دیسااک آنتیبیوتیک (آموکساایسایلین،
نیتروفورانتوئین ،نالیدیکسایک اساید ،سایوروفلوکسااساین ،سدالوتین ،نورفلوکساسین و اوفلوکساسین) با آزمایش
انتشااار از دیسااک به روش کربی– بائر بر اساااس اصااول  CLSIانجام گرفت .سااوس حضااور ژنهای مقاومت به
کینولونها شامل  qnrS ،qnrBو  qnrAبا استداده از روش  Multiplex PCRبررسی شد.
یافتهها تمامی  61ایزولة مورد بررسی ( 011درصد) دارای حساسیت کامل به سدالوتین بودند .همچنین ،بیشترین
مقاومت به نیتروفورانتوئین ( 51جدایه 49/9 ،درصااد) و پس از آن نالیدیکساایک اسااید ( 00ایزوله 99/9 ،درصااد)
مشااهده شاد .در مجموع از  4ایزوله سالمونال انتریتیدیس حامل ژنهای مقاومت به کینولون ،پنج ایزوله دارای ژن
 64/5( qnr Bدرصد) و سه ایزوله دارای ژن  99/5( qnr Sدرصد) بودند.
نتیجاهگیری ژنهاای  qnrSو  qnrBنقش مهمی در ایجاد و انتقال مقاومت آنتیبیوتیکی دارد .غربالگری ژنهای
مقاومت به کینولونها شاااخو و نشااانهای از کسااو و گسااترش مقاومتهای آنتیبیوتیکی و راهبرد مهمی برای
مقابله با مقاومتهای آنتیبیوتیکی در باکتریهاست.

کلیدواژهها:
سالمونال انتریتیدیس ،مقاومت به
کینولونها.Multiplex PCR ،
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عبدی و همکاران

آنزیم  DNAژیراز ،نوعی توپوایزومراز  4اساات که تنها در
باکتریها یافت میشااود .این آنزیم در حذف سااوپرکویلهای
مثبات یاا ایجاد ساااوپرکویلهای مندی عمل میکند .ژیراز
هتروتترامر بااا دو زیرواحااد چرخااان ) (gyrAو دو زیرواحااد
)ATPase (gyrBاست .زیرواحدهای  gyrAواکنشهای شکست
و بساات اسااکلت فساادودی اسااتری را انجام میدهند [.]01
هیدرولیز  ATPهمراه با عمل ژیراز ،صاارف تغییراغ ساااختاری
میشاود تا به دو رشاته اجازه دهد که از میان شکست موجود
در دو رشاته بگذرد .سازوکار غالو در ایجاد مقاومت نسبت به
کینولونها ،از تغییر (موتاس ایون) ژنهای تولیدکنندة زیرواحد
آنزیمهای  DNA gyraseو  (parC , parE) Topo IVناشاای
میشااود که اهداف این آنتیبیوتیکهاساات .این نوع مقاومت
وابسته به کروموزوم است [.]00
پالسااامیادهاا هم مقااومات به کینولونها ایجاد میکند.
پالسااامیاد قابلانتقال طبیعی با عنوان  pMG252که مقاومت
پایین به کینولونها را کد میکرد از یکسااویة بالینی کلبسیال
پنومونیه جداشااد .پالساامید  65کیلوبازی میزبانهای فراوانی
دارد ،شااامل اعضااای خانوادة انتروباکتریاسااه و سااودوموناس
آئروژینوزا .این پالسااامیاد حاامل ژنی به نام  qnrاسااات که
پروتئینی  404اس اید آمینهای را کد میکند .نخسااتین  qnrبا
عنوان  qnrAدر اشاارش ایا کلی یافت شااد که موجو محافظت
 DNAژیراز اشارشایاکلی از مهار توسااس سایوروفلوکسااساین
میشاااد .در واقع qnr ،در ساااویاههای باکتریایی تولیدکنندة
 ESBLگزارش شده است.
دیگر ژنهای  qnrشاناساییشده  qnrS1است که از شیگال
فلکسنری و  qnrB1است و از کلبسیال پنومونیه جدا شده است
که بهترتیو  00درصااد و  57درصااد همولوژی با  qnrAاساات.
این نکتاه مهم اسااات کااه هیچکادام از ژنهااای  qnrخود در
مقاومت به کینولون نقش ندارد ،بلکه موجو کاهش حساسیت
به نالدیکسیک اسید و فلوروکینولون ها میشود [.]04
لذا ،هدف از این تحقیق بررسی مقاومت به آنتیبیوتیکهای
کینولونها و فلوروکینولونها بر اسااااس تشاااخیو مولکولی
ژنهای دخیل در این مقاومتهاساات ،از جمله  qnrB ،qnrAو
 qnrSدر سویههای سالمونال انتریتیدیس جداشده از نمونههای
غذایی بر اساس واکنش زنجیرهای پلیمراز چند گانه ).(MPCR

مقدمه
سااالمونال از باکتریهای بسایار مهم در پزشااکی و داموزشااکی
اساات که باعب بروز بیماریهای مختلف در انسااانها ،دامها و
طیور میشاود و ساالیانه خسااراغ اقتواادی زیادی به صنعت
پرورش دام و طیور وارد میکناد و هزیناههاای زیادی بهلحاظ
بهداشت عمومی در جمعیتهای انسانی پدید میآورد [.]4 ،0
معمو ً تماامی ساااروتیاپهااای ساااالمونال در انساااان
بیماریزاست ،اما سالمونال انتریتیدیس مهمترین عامل در ابتال
به سااالمونلوزیس منتقله از طریق غذاساات [ .]9کینولونها
ماانناد ناالیادیکسااایاک اسااایاد و فلوروکینولون هاا ماانند
ساایوروفلوکساااسااین ،از جمله آنتیبیوتیکهایی اساات که در
پزشکی و داموزشکی برای درمان بیماریهای عدونی ایجادشده
باا باکتریهایی نظیر ساااالمونال اساااتداده می شاااود .ظهور
میکروبهای مقاوم به عوامل ضدمیکروبی ،تهدیدی جدی علیه
سیستم سالمتی است و پزشکان ،میکروبشناسان و داروسازان
را با مشاکل مواجه کرده اسات .این مشاکل منحور به مکان یا
زمان خاصای نیسات و تبدیل به یکی از معضالغ بزرگ جهان
شده است [.]5 ،0
موضااوع مقاومتهای آنتیبیوتیکی ،نخسااتینبار با بروز و
گساااترش وسااایع ساااویاههای مقاوم به پنیسااایلین در
استافیلوکوکوس ارئوس اهمیت یافت.
در ساال  0791و اوایل  0741باسیلهای گرم مندی چند
مقاومتی ،بزرگترین مشااکل کنترل عدونت محسااوب میشااد.
اخیراً موارد زیادی از مقاومت به آنتیبیوتیکها در سااالمونالها
مشااهده شده است [ .]9 ،6در سالهای اخیر افزایش مقاومت
باکتریها به آنتیبیوتیکها در حال افزایش اسااات  .این امر
مشکل اساسی در درمان ایجاد کرده است.
بهطور مشابه ،در درمان عدونتهای مجاری ادراری ناشی از
این بااکتریهاا نیز کاه معمو ً از داروهاای گروه بتا کتام و
سادالوساوورینها استداده میشود ،بهدلیل بروز موارد شکست
درمانی از داروهای وساایعالطیف گروه فلوروکینولون اسااتداده
میشود که در اکثر موارد در درمان مؤثراست [.]4
کینولونها طیف وسیعی از آنتیبیوتیکهاست .سازوکار اثر
این داروها از طریق مهار آنزیم  DNAژیراز باکتری اسااات .از
کینولونها میتوان به نالیدیکس ایک اسااید اشاااره کرد .اما در
سااالهای اخیر به این داروها نیز مقاومت روبهافزایشاای ایجاد
شاده که ضمن ایجاد مشکالتی در روند درمان ،موجو افزایش
طول مدغ بسااتری و با رفتن هزینههای درمانی شااده اساات.
لذا ،بررسا ای مداوم و پیوساااتة میزان مقاومت این باکتریها
نسبت به داروهای رایج در درمان امری ضروری است [.]7 ،5

مواد و روشها
این تحقیق مطاالعهای مقطعی اسااات که بهروش توصااایدی-
تحلیلی در طول بازة زمانی  6ماهه از ابتدای خرداد تا انتهای
آبان 0970طراحی و اجرا شد .در طول تحقیق تعداد  61ایزولة
سالمونال انتریتیدیس جداشده از محوو غ غذایی از کلکسیون
1

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،خرداد و تیر  ،2961دورة  ،15شمارة 1

بررسی وجود ژنهای مقاومت به کینولون در سویههای...

درجة سانتیگراد.
محوااو غ  PCRاز نظر حضااور ژنهای مورد نظر با انجام
الکتروفورز روی ژل آگاارز  0درصاااد و پس از رنا آمیزی بااا
اتیادیوم برومااید بررسااای شاااد .در مطالعة فعلی ساااالمونال
انتریتیدیس  ATCC 13076کنترل مثبت و اشاااریشااایا کلی
 ATCC 25922کنترل مندی در نظر گرفته شد.

میکروبی آزماایشاااگاه تحقیقاتی -میکروبیولوژیکی پاساااارگاد
(تهران) جمعآوری شد.
حسااسیت آنتیبیوتیکی روی محیس مولر هینتون آگار و با
اساااتداده از روش انتشاااار از دیساااک برای آنتیبیوتیکهای
نیتروفورانتوئین ( ،)911µgناالیادیکسااایک اساااید ()91µg
آموکسایسیلین ( ،)41µgسیوروفلوکساسین ( ،)5µgسدالوتین
( ،)91µgنورفلوکسااساین ( )01µgو افلوکسااساین ( )5 µgبر
اساااس دسااتورالعمل اسااتاندارد آزمایشااگاه و بالین ( CLSI.,
 )2013و با اسااتداده از روش انتشااار از ژل پس از تهیة غلظت
نیم مکفارلند روی محیس مولر هینتون آگار انجام شد.
ساوساوانسایون تهیهشاده با ساوآا استریل پنبهای روی
محیس مولر هینتون آگار بهصااورغ متراکم کشاات داده شااد.
سااوس ،دیسااکهای آنتیبیوتیکی با پنس اسااتریل در سااط
محیس قرارگرفت و محیس کشاات بهمدغ  04تا  40ساااعت در
دمای  99درجة ساانتیگراد در انکوباتور قرار داده شاد .سوس،
قطر هالة عدمرشد با کولیس اندازهگیری شد.
 DNAژنومی باکتریایی با اساااتداده از دساااتورالعمل کیت
اساااتخرا سا ایناژن ()Cinna Pure DNA KIT-PR881613
(البرز ،ایران) بااه دساااات آمااد و درجااة خلوص محواااول
اساتخرا شاده در طول مو  461نانومتر با استداده از دستگاه
اسااوکتروفوتومتر تأیید شااد .تساات  M-PCRبرای شااناسااایی
ژنهاای بتاا کتااماازی  qnrA/B/Sبا اساااتداده از توالیهای
الیگونوکلئوتیدی پرایمرهای اختوااصای انجام شد (جدول .)0
واکنش  PCRدر حجم  45میکرولیتر انجااام شاااد .هر واکنش
 PCRشاااااماال  411میکرومول  01 ،dNTPپیکومول از هر
پرایمر 0/5 ،میلیمول در لیتر  1/5 ،MgCl2واحاد آنزیم  Taqو
 51نانوگرم  DNAالگوست.
واکنش مالتی پلکس  PCRدر دساتگاه ترموسایکلر بهشرح
زیر انجام شااد .ساایکل  01دقیقهای در  75درجة سااانتیگراد
(دنااتوراسااایون اولیه) ،ساااوس  95سااایکل شاااامل مرحلة
واسرشتشدن  61ثانیه در  70درجة سانتیگراد ،مرحلة اتوال
 61ثانیه در  61درجة سانتیگراد و مرحلة طویلشدن  0دقیقه
در  94درجة سانتیگراد و در نهایتا سیکل  01دقیقهای در 94

یافتهها
نتایج آزمون حساسیت آنتیبیوتیکی نشان داد که بهترتیو 61
( 011درصاد) 49/9( 51 ،درصاد) و  99/9( 00درصد) جدایه
بهترتیو به ساادالوتین ،نیتروفورانتوئین و نالیدیکس ایک اس اید
مقاوم بود .حساسیت نسبت به سایر آنتیبیوتیکها در شکل 0
نشاان داده شاده اسات .از بین تمامی سویههای تستشده4 ،
( 09/9درصد) ایزوله دارای ژنهای مقاومت به کینولون بود که
پنج ایزوله ژن  64/5( qnr Bدرصد) و سه ایزوله نیز ژن qnr S
( 99/5درصد) داشت (شکل .)4

بحث
در سالهای اخیر سالمونالهای غیرتیدوییدی ( Nontyphoidal

 )Salmonella-NTSدر ساط جهان بهطور وسیعی شیوع پیدا
کرده اسااات و بهنظر میرساااد علت آن پیدایش بسااایاری از
ساروتایپهای جدید ساالمونالیی است که در گذشته چندان
شیوع نداشته است [ .]00زارع و همکاران [ ]05با بررسی 451
شااة طیور کشااتارگاههای صاانعتی تعداد هدت جدایه (4/4
درصاد) سالمونال ایندنتیس بهدست آوردند .نتایج آنتیبیوگرام
بر اسااس اساتاندارد جهانی  CLSIو با استداده از روش دیسک
دیدیوژن نشاان داد که  011درصاد جدایهها به جنتامایسین–
انروفلوکساااسااین ایمیپنم ساادتریاکسااون حساااس اساات و
بیشترین مقاومت در برابر نالیدیکسیک اسید و نیتروفورانتوئین
مشاااهده شااد .همچنین ،در  95درصااد جدایة سااالمونال 69
مورد( 40درصاااد) دارای مقاومت چندگانه به ساااه یا تعداد
بیشتری از آنتیبیوتیکها بودند.

جدول  .2پرایمرهای مورداستفاده در این مطالعه
Reference or
Source

29

Size of PCR-amplified
)product (bp

Position

Gene

541

07–91

qnrA1 to qnrA6

614–547
460

914–449

qnrB1 to qnrB6

505–546
9

)ʹSequence (5ʹ→3

Primer

AGAGGATTTCTCACGCCAGG

QnrAm-F

TGCCAGGCACAGATCTTGAC

QnrAm-R

GGMATHGAAATTCGCCACTGc

QnrBm-F

TTTGCYGYYCGCCAGTCGAAc

QnrBm-R
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056–099
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qnrS1 to qnrS2

599-505

GCAAGTTCATTGAACAGGGT

QnrSm-F

TCTAAACCGTCGAGTTCGGCG

QnrSm-R

شکل  .2الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی در سویههای تحت مطالعه

شکل  .1نتایج محصول  ،multiplex-PCRبهترتیب از سمت چپ ( Ladder 100 bp .2تهیهشده از شرکت سیناژن ،ایران)  .1کنترل مثبت:
 -Salmonella enterica ATCC 13076کنترل منفی :آب مقطر استریل ،چاهکهای  .29-10سویههای بهدستآمده از نمونههای تحت مطالعه .سویة
( 26بهعلت حضور قطعة  )bp 190برای ژن  qnrBمثبت است .ژن  qnrAدر تمامی ایزولهها منفی بود.

حال افزایش است.
در مطالعة حاضاار وجود ژن  qnrAصاادر بود .علت گزارش
باا ی مقااومات باه کینولونها در مطالعة زالی و همکاران در
مقایسااه با مطالعة حاضاار مممکن اساات تداوغ در نوع نمونه
باشد (نمونة بالینی انسانی در مقایسه با نمونة دامی) .گونههای
ساااالمونال این تواناایی را دارد کاه از راههای مختلف مقاومت
آنتیبیوتیکی کساو کند و این مسئله مشکلی برای کشورهای
درحاالتوساااعاه اسااات .بنابراین ،بررسااای مولکولی این نوع

این یاافتاهها با مطالعة حاضااار همخوانی دارد .در مطالعة
پیشرو بیشاااترین فراوانی مربوه بااه ژن  qnrBبود .تمااامی
سویهها از نظر وجود ژن  qnrAمندی بود.
زالی و همکاران [ ]06در سال  0947جهش در ژن qnrA
و فراوانی  qnrAو  qnrBرا در نمونههای ساااالمونالی بالینی
مقاوم به کینولونها را بررسی کردند .نتایج شیوع زیاد مقاومت
ساویههای سالمونال را به کینولونها در نمونههای بالینی مورد
مطالعه نشان داد که در ایران مقاومت بهطور نگرانکنندهای در
0
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 عدونت خار،مانند بیماران با ساایسااتم ایمنی تضااعیفشااده
 اساااتداده از آنتیبیوتیکها، کودکان و شااایرخواران،رودهای
 در چنین مواردی آنتیبیوتیااکهااای گروه.الازامی اساااات
فلوئوروکینولونها و سادالوساوورینها مناسوترین و رایجترین
 توجااه بااه، همچنین.دارو در درمااان این بیماااری اساااات
، مراقبتهای بهداشااتی،عدمآلودگی مواد غذایی با سااالمونال
آموزش همگاانی در رعاایت بهداشااات فردی و اعمال قانون
نظاارغ بر رعایت بهداشااات مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی
.اهمیت دارد

.مقاومتها اهمیت بسیاری دارد
 در هلند4116 ] در ساااال09[ در مطاالعاة وو و همکاران
،روی سااالمونالهای غیرتیدوییدی جداشااده از انسااان و حیوان
،مقاااوماات آنتیبیوتیکی بااه آنتیبیوتیااکهااای آمویسااایلین
 تریمتوپریم سااولدونامیدها و، اسااترپتومایسااین،تتراساایکلین
.نالیدیکسیک اسید شایع بود
همانطور که مالحظه میشااود نتایج مطالعة حاضاار نشان
میدهد که مقاومت آنتیبیوتیکی در ایران و سااایر کشااورها با
هم مطابقت دارد و این احتما ً بهعلت اساااتدادة بیش از حد و
.گستردة آنتیبیوتیکها در ایران و سایر نقاه دنیاست
علت مغایرغ نتیجة مطالعاغ قبلی با مطالعة کنونی ممکن
 اختالف سط بهداشت و تأثیر اقلیم،است در فاصلة جغرافیایی
آبوهوایی بر زیستبوم منطقه و حتی اختالف بهداشت پرسنل
. از جمله مستخدمان و کارکنان،مشغول در تماس با دام باشد
 مشاکلبودن جداسازی،از جمله محدودیتهای این مطالعه
 عدم تهیة آسان آنتی،و تشاخیو سالمونال از نمونههای غذایی
 خودمحدودشاوندگی گاستروانتریت،سارم در تعیین ساروتایپ
.سالمونالیی بود

تشکر و قدردانی
-بدینوسااایله از همکاری صااامیمانة آزمایشاااگاه تحقیقاتی
میکروبیولوژیکی پاسارگاد که ما را در هدایت این مطالعه یاری
. تشکر و قدردانی میکنیم،کرد

مالحظات اخالقی
تمامی اقداماغ در رعایت اخالق در تهیه و استداده از اطالعاغ
و اساناد مقا غ دیگر در این پروژه از نویساندگان اتخاذ شده
. این مقاله کد اخالقی ندارد.است
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Abstract
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Background and Objectives Antibiotic resistance in Salmonella is Accepted: 2017/10/28
increased because of consumption of drugs as additives in animal
food chain, indiscriminate use of arbitrary known the people and the
administration. Resistance to antibiotics among non-typhoid
salmonella resources is increasing phenomenon. The aim of this
study was to investigate the quinolone resistance genes in Salmonella
enteritidis isolated from food.
Materials & Methods In a period of 6 months from June to
November 2015, the 60 isolates of S. Enteritidis isolates from foodmicrobiological research laboratory of microbial collection
Pasargadae was taken. Antibiotic resistance patterns of Salmonella
isolates to disk antibiotics (amoxicillin, nitrofurantoin, nalidixic acid,
ciprofloxacin, cephalothin, norfloxacin and ofloxacin) with disk
diffusion testing by Kirby– Bauer was based on CLSI. Then the
presence of quinolone resistance genes such as qnrB, qnrS and qnrA
investigated with Multiplex PCR method.
Results All 60 tested isolates (100%) were sensitive to cephalothin.
So, highest resistance rate was related to nitrofurantoin (50 isolates,
83.3%) and then nalidixic acid (44 isolates, 73.3%). A total of 8
isolates of Salmonella enteritidis carrier of quinolone resistance
genes, 5 isolates of qnrB (62.5%) and 3 isolates of qnrS genes
Keywords: multiplex PCR, Quinolone
(37.5%), respectively.
resistance, Salmonella enteritidis.
Conclusion the qnrS and qnrB resistance genes are play an important
role in the creation and transmission of antibiotic resistance.
Screening quinolone resistance gene as a marker and mark the
acquisition and development of antibiotic resistance can be used as
an important strategy in the fight against antibiotic resistance in
bacteria.
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