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چکيده
كلي باســيلوز يك بيماري شايع در واحدهاي پرورش مرغ های گوشتي بوده كه بواسطه مقاومت باكتريائي و استفاده بيرويه از
داروها طي ســاليان متمادي تلفات و خسارات زیادی را به بار آورده است .هدف از مطالعه حاضر ،بررسی وجود ژنهای bla TEM,
 bla CTX-Mو  bla SHVدر نمونههای اشریشــیا کلی جدا شــده از طیور به روش  Multiplex-PCRو تعیین الگوی حساسیت آنتی
بیوتیکی این سویهها میباشد .در مجموع تعداد  60جدایه اشریشیا کلی از نمونههای مدفوعی طیور بدست آمد .تست حساسیت
آنتی بیوتیکی بر طبق دستورالعمل  CLSIو براساس روش انتشار در ژل تعیین شد DNA .سلولی با استفاده از کیت -DNAسیناژن
( )Cell culture, Tissues, Gram negative Bacteria and CSFاســتخراج و  PCRچندگانه به منظور شناســایی ژنهای CTX-M, SHVو
 TEMانجام شد .نتایج تســت حساسیت آنتیبیوتیکی نشان داد که ،کمترین و بیشــترین میزان مقاومت به ترتیب مربوط به
ایمی پنم ( )%0و آزترونام ( )%77بود )% 68.3( 41 .ســویه دارای ژن  )% 46.6( 28 ،CTX-Mسویه دارای ژن  TEMبودند .هیچ
کدام از نمونهها دارای ژن  SHVنبودند 16 .ســویه ( )% 26به طور همزمان دارای ژنهای  TEMو  CTX-Mبودند .روش دیســک
دیفیوژن براي تشخیص آزمایشگاهی حضور  ،ESBLsروشی بســیار کاربردي و مقرون به صرفه میباشدکه میتواند با توجه به
اهمیت ارگانیســمهاي تولیدکننده  ESBLsبه آزمونهاي روتین اضافه گــردد .در ضمن ،براي تعیین ژنوتیپ میتوان از آزمون
 PCRاستفاده کرد.
كلمات كليدي :ژنهای مقاومتی ،اشریشیا کلی ،Multiplex-PCR ،حساسیت آنتی بیوتیکی
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Colibacillosisis one of the common illness in the Broiler chicken farms that increase resistance and overuse of drugs
in recent years has brought a lot of losses. The aim of the current study was the detection of bla TEM, bla CTX-M and
bla SHV in Escherichia coli isolated from poultry by multiplex-PCR and their antibiotic susceptibility profile. A total
of 60 isolates of E. coli were collected from the poultry. The antibiotic susceptibility test was determined using the disk
diffusion method agreeing with CLSI guideline. Cellular DNA was extracted by CinnaPure-DNA (Cell culture, Tissues,
Gram negative Bacteria and CSF) and MPCR was performed for the identification of the CTX-M, SHV and TEM genes.
The antibiotic susceptibility test results showed that, the lowest and highest resistance rate were related to imipenem
(0%) and aztronam (77%) , respectively. 41(68.3%) , 28(46.6%) and 0(0.0%) strains were positive for CTX-M, TEM
and SHV, respectively. 16(26%) isolates carry out both TEM and CTX-M. Disk diffusion method for laboratory diagnosis of ESBLs is highly functional and cost-effective method that can be given to the importance of ESBLs-producing
organisms to test routine is added. In addition, PCR assay for genotyping can be used.
Key words: Resistancegenes, Escherichia coli, multiplex-PCR, antibiotic susceptibility

مقدمه

اشریشیا کلی مهمترین عضو خانواده انتروباکتریاسه و باسیلی گرم منفی،
متحرک با داشتن تار لرزان (فالژل) پیرامونی (پریتریکوس) ،بیهوازی
اختیاری و بدون اسپور میباشد که بخشی از میکروبیوتای طبیعی روده
انسان ،پرندگان ،ماکیان و پستانداران را تشکیل میدهد .سویههای اشریشیا
کلی بیماریزا سبب بروز عفونتهای رودهایی یا خارج رودهای در تعدادی
از میزبانهای اختصاصی میشوند ( .)1بیماریهای ایجاد شده توسط
این باکتری شامل اسهال ،اسهال خونی ،کولیت هموراژیک ،ترومبوتیک
ترومبوستیوپنی پورپورا ،سندرم اورمی همولیتیک و در موارد شدید مرگ
میباشد .طيف وسيعي از عفونتهاي خارج رودهاي در انسان و حيوانات به
وسيله سويههاي اشریشیا کلی خارج رودهاي (ExPEC-Extraintestinal
 )pathogenic Escherichia coliايجاد ميشوند .از آن جمله ميتوان به
سويههاي  )APEC)Avian pathogenic Escherichia coliعامل بيماريزاي
طيور) و  )UPEC) Uropathogenic Escherichia coliعامل عفونت دستگاه
ادراري در انسان) اشاره نمود ( 3و  .)2كلي باسيلوز يك بيماري شايع
در واحدهاي پرورش مرغهای گوشتي بوده كه بواسطه مقاومت باكتريائي
واستفاده بيرويه از داروها طي ساليان متمادي تلفات و خسارات زیادی
را به بار آورده است .افزودن آنتیبیوتیک به جیره غذایی دامها ،استفاده
نادرست ،بیش از حد و خودسرانه از آنتیبیوتیکها سبب بروز سویههای
مقاوم از میکروبها شده که امروزه مشکالت اساسی در درمان عفونتهای
ناشی از این سویهها وجود دارد .مقاومت در این ارگانیسم میتواند با

منشا کروموزوم (ذاتی) و یا پالسمید (اکتسابی) باشد که در این حالت به
سهولت در بین سویهها و گونههای مختلف حتی بین جنسهای مختلف
باکتریایی به صورت افقی منتقل میشود که اصطالحا"(HGT) Horizontal
 Gene Transferگویند ( .)4مشکل اساسی در درمان عفونتهای ناشی
از این باکتری ظهور سویههایی با مقاومت چند گانه ( )MDRمیباشد.
عفونتهای ناشی از میکروارگانیسمهای مقاوم به آنتیبیوتیک به طور
چشمگیری منجر به طوالنیشدن زمان بستری ،افرایش میزان مرگ و میر،
باال رفتن هزینه درمانی در مقایسه با میکروبهای حساس به آنتیبیوتیک
میگردد ( .)5بتاالکتامازها آنزیمهایی هستند که با هیدرولیز هسته
مرکزی حلقه بتاالکتام سبب غیرفعال شدن این آنتیبیوتیکها میشوند.
سیستمهای طبقهبندی مختلفی برای طبقه بندی بتاالکتامازها وجود دارد
که بوسیله آمبلر ،بوش ،جاکوبی و مدیروس ابداع شدند و اساس آنها
نوع سوبسترا ،ممانعتکنندگی و خصوصیات فیزیکی مانند وزن مولکولی،
و تقطه ایزوالکتریک میباشد .آمبلر این آنزیمها را بر اساس ساختمان
اولیهشان به  4گروه ( )A-Dتقسیم بندی نمود که نوع  Bمتالوبتاالکتاماز
( ، )MBLsنوع  Cهمان سفالوسپوریناز و نوع  Aهمان بتاالکتامازهای وسیع
الطیف ( )ESBLمیباشند TEM .و  SHVدر گروه  Aبتاالکتامازی آمبلر
و و کالس  be2و  b2از طبقهبندی بوش قرار دارند و سردسته آنزیمهای
 ESBLsمیباشند و از تغییر در سکانسیکیا چند اسید آمینه در دو آنزیم
مذکور ،دیگر آنزیمها حاصل میشوند .فراوانترین نوع  ESBLsدر نمونههای
بالینی تایپ SHVمیباشد .ژن کدکننده آن پالسمیدی بوده و بنابراین به
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راحتی در میان سویههای باکتریایی منتشر میشود.
توسط کالوالنیک اسید مهار اما توسط  EDTAمهار نمیشود .اولینESBL
شناسایی شده  TEMمیباشد و انواع مختلفی از بتاالکتاماز نوع TEM
با جابجایی در توالی اسیدهای آمینه از  1-TEMبوجود آمدهاند-TEM .
1به عنوان اولین بتاالکتاماز کد شده بوسیله پالسمید در انتروباکتریاسهها
بود که سایر باکتریها از قبیل پسودوموناس آئروژینوزا نیز قادر به تولید
آن هستند .گروهی از آنزیمهای ESBLsکه به خانواده  TEMو یاSHV
متعلق نبوده تحت عنوان  CTX-M-1شناسایی میشوند ،CTX-M .معموالً
توسط پالسمید کد میشود و بر روی سفوتاکسیم موثرند .این آنزیمها
توانایی هیدرولیز سفالوسپورینها را داشته و توسط کالوالنیک اسید،
سولباکتام و تازوباکتام مهار میشوند 5 .گروه اصلی از این آنزیمها که
شامل؛ 25/9/8/2/CTX-M1شناسایی شده اند .مصرف مواد غذایی حیوانات
آلوده به باکتریهای مولد آنزیمهای مقاومتی سهم عمدهای در به خطر
انداختن سالمت عمومی دارد ( .)4-11افزایش مقاومت آنتیبیوتیکی و
بویژه ظهور سویههای مقاوم به چند آنتی بیوتیک ( ،)MDRمشکالت
بسیاري را براي درمان عفونتهاي ناشی از این ارگانیسم هم در عرصه
پزشکی و هم دامپزشکی ایجاد کرده است ،لذا شناسایی پروفایل مقاومتی
سویههای مولد عفونت در دامها و انسانها و اطالع از ارتباط این بروز
مقاومت به منظور قطع زنجیره انتقال ژنهای مقاومتی الزم به نظر میرسد.
در نتیجه مطالعه حاضر ،به منظور شناسایی ژنهای مقاومت بتاالکتامازی
 SHV, TEM, CTX-Mبا استفاده از روش  MPCRدر اشرشیاکلی جدا شده
از طیور( )APECو تعیین الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی این سویههای
بدست آمده در استان کرمان میباشد.

مواد و روش کار

در این مطالعه تجربی و  cross-sectionalکه به مدت  1سال از
فروردین  93لغایت فروردین  94در استان کرمان انجام شد ،تعداد 60

نمونهمدفوعی طیور با عالیم اسهال و مشکوک به کلی باسیلوز از دانشکده
دامپزشکی کرمان جمعآوری گردید .نمونههای مدفوعی با محلول فسفات
بافرسالین( )PBSهموژن شدند .پس از جداسازی ذارات جامد و مواد خشک
موجود در مدفوع ،با استفاده از سانتریفیوژ با سرعت  ×3000دور در دقیقه
به مدت  5دقیقه رسوب داده و مایع فوقانی در ظروف استریل دیگری در 4
درجه سلسیوس جمعآوری گردید .سپس نمونهها روی محیط مک کانگی
آگارو ائوزین متیلن بلو آگار (مرک ،آلمان) کشت داده شد و به مدت یک
شبانهروز در  37 ˚Cگرمخانهگذاری شدند .به منظور جداسازی کلنیهای
رشد یافته و مشکوک به اشریشیا کلی ،از تستهای استاندارد بیوشیمیایی
و میکروبیولوژیکی نظیر رنگ آمیزي گرم ،تست کاتاالز ،اکسیداز و استفاده
از محیطهاي افتراقی مانند  ،TSI،SIM،MR-VPسیمونسیترات ،فنیل
آالنیند آمیناز ،اوره آز ،تولید  ،H2Sتست تخمیر قندها و احیای نیترات
استفاده شد .حساسیت آنتیبیوتیکی این سویهها با استفاده از روش انتشار
از دیسک ( )Kirby–Bauer antibiotic testingبر روی محیط مولر هینتون
آگار (( )MHAمرک ،آلمان) و بر اساس دستورالعمل موسسه استاندارد
آزمایشگاه و بالین ( )12( )CLSIو برای دیسکهای سفتازیدیم (30
 ، )µgآزترونام ( ، )µg 30ایمی پنم ( ، )µg 10سفوتاکسیم ( )µg 30و
سفپیم (( )µg 30تهیه شده از شرکتهای مدیای هند) انجام شد .برای
غربالگری سویههای مولد بتاالکتامازهای وسیعالطیف ( )ESBLsاز روش
دیسک ترکیبی ( )Combined disk test-DDSو بر اساس دستورالعمل
استاندارد آزمایشگاه و بالین ( )CLSIصورت گرفت .به طور خالصه ،پس
از تهیه محیط مولر هینتون آگار(مرک ،آلمان)  ،و سوسپانسیونی معادل
نیم مک فارلند ،کشت میکروبی به صورت چمنی انجام گردید .سپس
دیسکهای سفتازیدیم( ، )µg 30سفتازیدیم-کالوالنیک اسید(30/10
 ، )µgسفوتاکسیم ( )µg 30و سفوتاکسیم-کالوالنیک اسید(µg) 30/10
 )(Mast, UKرا به فاصله حداقل  2/5سانتیمتر از هم بر روی محیط قرار
داده و گرمخانهگذاری به مدت یک شبانه روز در  37درجه سلسیوس

جدول  -1توالی اولیگو نوکلئوتیدی پرایمرهاي اختصاصی مورد استفاده

طول قطعه ()bp

دمای اتصال()˚C

747
445
593

27

توالی اولیگونوکلئوتیدی
(ʹ)5ʹ→3

45

ʹF=5ʹ-ATGCGTTATATTCGCCTGTG-3

45

ʹR=5ʹ-TGCTTTGTTATTCGGGCCAA-3

53

ʹF=5ʹ-TCGCCGCATACACTATTCTCAGAATGA-3

52

ʹR=5ʹ-ACGCTCACCGGCTCCAGATTTAT-3

54

ʹF=5ʹ-ATGTGCAGYACCAGTAARGTKATGGC-3

58

ʹR=5ʹ-TGGGTRAARTARGTSACCAGAAYCAGGG-3

توالی پرایمرها

blaSHV

blaTEM

blaCTX-M

در
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انجام گردید .با در نظر گرفتن اصول  ،CLSIهرگاه هاله عدم رشد اطراف
دیسک سفتازیدیم-کالوالنات  ≥ mm5نسبت به سفتازیدیم به تنهایی
باشد و یا اینکه هاله عدم رشد سفوتاکسیم -کالوالنات  ≥ mm3نسبت به
سفوتاکسیم به تنهایی باشد ،آن جدایه مولد  ESBLsدر نظر گرفته خواهد
شد .برای استخراج  vاز کیت -DNAسیناژن (Cell culture, Tissues,
 )Gram negative Bacteria and CSFاستفاده گردید .تست مالتی پلکس
 PCRبرای شناسایی ژنهای بتاالکتامازی )15( blaTEM ، )14( blaSHV
و  )15( blaCTX-Mبا استفاده از پرایمرهای اختصاصی انجام شد (جدول-
 .)1واکنش  PCRدر حجم  25میکرولیتر انجام شد .هر واکنش PCR
شامل  200میکرومول 10 ،dNTPپیکومول از هر پرایمر 1/5 ،میلی مول
در لیتر  0/5 ،MgCl2واحد آنزیم  Taqو  50نانوگرم  DNAالگو میباشد.
واکنش مالتی پلکس  PCRدر دستگاه ترموسایکلر به شرح زیر انجام شد.
یک سیکل  15دقیقه در  95درجه سانتیگراد (دناتوراسیون اولیه) سپس

 30سیکل شامل مرحله واسرشت شدن  30ثانیه در  94درجه سانتیگراد،
مرحله اتصال  40ثانیه در  61درجه سانتیگراد و مرحله طویل شدن 2
دقیقه در  72درجه سانتیگراد و نهایتاً یک سیکل  10دقیقه در  72درجه
سانتیگراد ( 15و  .)14محصوالت  PCRاز نظر حضور ژنهای مورد نظر
با انجام الکتروفورز بر روی ژل آگاروز  %1و پس از رنگآمیزی با اتیدیوم
بروماید بررسی شدند .از سویه استاندارد اشریشیا کلی  25923 ATCCبه
عنوان کنترل کیفی استفاده شد.

یافته ها

در مجموع  60نمونهی مدفوعی طیوربا عالیم اسهال و مشکوک به کلی
باسیلوز جمعآوری گردید .بررسی میزان مقاومت ایزولهها نسبت به آنتی
بیوتیکهای مورد مطالعه با استفاده از روش انتشار دیسک نشان داد که
کمترین و بیشترین میزان مقاومت به ترتیب به ایمیپنم ( )%0و آزترونام

شکل  -1نتایج آزمون  M-PCRاز چپ به راست )+( ،Ladder 100bp :کنترل مثبت )-( ،کنترل منفی ،نمونههای شماره
 ,blaCTX 2،3،5،8،9،10،11،12مثبت ،نمونههای شماره  1،2،4،6،7،9،10،11bla TEMمثبت

جدول - 2تعداد (درصد) حساسيت آنتي بيوتيکي سويههاي اشریشیا کالی جدا شده از نمونهی مدفوعی طیور
نام آنتی بیوتیک

حساس()S

نیمه حساس()I

مقاوم()R

سفتازیدیم

(12 )%20

(4 )7%

(44 )73%

آزترونام

(8 )13%

(6 )%10

(46 )%77

ایمی پنم

(60 )100%

(0 )0%

(0 )%0

سفوتاکسیم

(12 )%20

(7 )11%

(41 )%69

سفپیم

(15 )25%

(2 )3%

(43 )%72
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( )%77بود .میزان مقاومت به سایر آنتی بیوتیکها نیز به شرح زیر بود.
سفتازیدیم ( ، )%73سفوتاکسیم ( )%69و سفپیم (( )%72جدول41 .)2-
سویه ( )%68/3و  28ایزوله ( )%46/6به ترتیب دارای ژنهای  CTX-Mو
 TEMبودند ،در حالیکه هیچ کدام از نمونهها حامل ژن SHVنبودند16 .
نمونه ( )%26دارای ژنهای  TEMو  CTX-Mبودند (شکل .)1-یافتههای
حاصل از پژوهش نشان داد که فراوانی این ژنها در فنوتیپهای با مقاومت
آنتی بیوتیکی بیشتر بود.

بحث

اشریشیا کلی یکی از شایعترین عوامل بیماریزا در طیور به شمار میرود.
میزان مرگ و میر ناشی از بیماری  %۵تا  %۵۰است .بیماری در جوجهها،
اردک و بوقلمون دیده شدهاست.در جوجه ،جوجههای مبتال بی حال بوده
و دور یکدیگر جمع میشوند و تمایلی به خوردن غذا و آب ندارند .در طیور
اشریشیا کلی سبب تورم مجرای تخم و پرده قلب میشوند(.)16جدیدترین
مطالعات ،بتاالکتامازها را به چهار گروه تقسیم میکنند-1 :بتا الکتامازهای
وسیعالطیف (ژن -2 )blaمشتقات بتاالکتامازهای کالس  Aمقاوم به مهار
کنندهها  -3بتاالکتامازهای  AmpCمرتبط با پالسمید -4بتاالکتامازهای
هیدرولیزکننده کارباپنمها .ژنهاي بتاالکتامازي در باکتري به ویژه ژنهاي
 ،ESBLsیکی از عوامل موثر در افزایش مقاومت نسبت به آنتیبیوتیکهاي
بتاالکتام از جمله سفالوسپورینهاي وسیعالطیف است .ارگانیسمهایی که
این ژنها را در خود حمل میکنند باعث افزایش بیماريزایی و مرگ و میر
در بین افراد میشوند ،چه بسا ادامه روند رو به رشد در ایجاد مقاومتهایی
از این دسته ،جامعه را با خطر جدي مواجه خواهد کرد ( 18و  .)17در
این تحقیق 60نمونهی مدفوعی طیوربا عالیم اسهال و مشکوک به کلی
باسیلوز از دانشکده دامپزشکی استان کرمان انتخاب گردید و در ظرف
استریل و درپوشدار مخصوص در شرایط  4درجه سانتیگراد به آزمایشگاه
میکروبشناسی منتقل گردید و پس از انجام کشت و آزمایشات بیوشیمیایی
توسط پرایمرهای اختصاصی به روش MPCRمورد بررسی قرار گرفتند .از
 ۶۰نمونه جمعآوری شده  ۴۱نمونه دارای بتاالکتاماز  )%۶۸.۳( CTXو ۲۸
نمونه دارای بتاالکتاماز ( TEM )%۴۶.۶بودندو بتاالکتاماز  SHVهیچ نمونه
مثبتی نداشت .در مطالعاتی که توسط علیرضا مباشر کار جدی و همکارانش
در سال  1387در تبریز صورت گرفت از میان  41ایزوله اشرشیای کلی
( 64درصد)  128ایزوله  ESBLمثبت بودند که از این تعداد 57/8( 74
درصد) حاوی ژن  TEMبودند ( Meyer .)19و همکارانش در سال ()2008
نشان دادند که فراوانی باسیلهای اکالی مولد  ESBLدر ICUهای کشور
آلمان از  14درصد در سال  2001به 52/1درصد در سال  2007رسید.
میرصالحیان و همکارانشان در سال  2008فراوانی ژنهای  TEMو SHV
را در ایزولههای انتروباکتر بررسی کردند که  %30ایزولهها از نظر ژن TEM
مثبت گزارش شدند اما از هیچ ایزولهای ژن  SHVجداسازی نگردید (.)20
در مطالعهی دیگری توسط قنبرپور و همکارانش در سال 100 ،1390
باکتری اشريشيا کلی از پریکارد جوجههای گوشتی مبتال به کلی باسيلوز
در استان ايالم جداسازی شد و با استفاده از ويژگيهای بيوشيميائی مورد
تائيد قرار گرفت .جدايهها از نظر حضور ژنهای بتاالکتاماز ( blaTEMو
 )blaSHVبه روش  PCRبررسی شدند .از  100جدايه مورد بررسی ده
جدايه ( 10درصد) واجد ژن  blaTEMبود که از  %68نتیجه حاصل شده
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در مطالعه ما بسیار پایینتر است و دو جدايه ( 2درصد) واجد ژن blaSHV
بود که در مطالعه ما این بتاالکتاماز شناسایی نشد و دو جدايه ( 2درصد)
هم از نظر هر دو ژن  blaTEMو  blaSHVمثبت بودند .از  100جدايه
مورد بررسی ده جدايه ( 10درصد) واجد ژن  blaTEMو دو جدايه (2
درصد) واجد ژن  blaSHVو دو جدايه ( 2درصد) هم از نظر هر دو ژن
 blaTEMو  blaSHVمثبت بودند ( .)21هانگ فانگدر طی سالهای 2001
تا  2006در سوئد نشان داد که از میان  87ایزوله اشرشیاکلی از طیور
که از لحاظ فنوتیپی به عنوان مولدین  ESBLsشناخته شده بودند%63 ،
ژنوتیپ  TEMبتاالکتاماز را دارا بودندکه در مقابل نتایج مطالعه حاضر که
 %۶۸بتاالکتاماز  TEMبود مشابهت بسیار باالیی دارد ( .)22نتایج حاصل از
این مطالعه نشان میدهد که همچون سایر مطالعات انجام شده در داخل و
خارج کشور فراوانی ژن مقاومت  SHVبسیار در ایران کم میباشد و فراونی
ژنهای مقاومت  CTXو TEMبیشتر میباشد .مقايسه بين نتايج تستهای
فنوتیپی نظیر کشت و  PCRنشان مىدهد كه حساسيت ،دقت اختصاصيت
روش PCRبسيار بيشتر از روشهای سنتی نظیر کشت است .در کشور ما
مطالعات جامع بسیار کمی درخصوص فاکتورهاي مهم مقاومت دارویی در
ایزولههاي اشریشیا کلی جدا شده از طیور وجود دارد .با بررسی که انجام
شد گونههاي اشریشیا کلی مقاومت نسبتاً باالیی نسبت به آنتیبیوتیکها
داشتند که اغلب در نتیجه حضور آنزیمهاي بتاالکتاماز بود.
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