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Detection of Tox A Gene in Pseudomonas aeruginosa Strains Isolated
from Dairy Products Using PCR and Determining the Antibiotic
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Abstract
Background and Objectives: Due to the high nutritional value of milk,
it has an important role in human nutrition, and on the other hand, it is
a suitable medium for the growth of bacteria, such as Pseudomonas
aeruginosa. Pseudomonas aeruginosa, is an opportunistic pathogen
highly resistant to antibiotics and can cause disease in immunodeficient
patients. The purpose of this study was isolation of Pseudomonas
aeruginosa from raw milk, detection of tox A gene by PCR, and
determining antibiotic resistance, multiple resistance of the isolates,
and Identification of ESBL isolates.
Methods: In this cross-sectional study, a total of 360 samples (300
samples of raw milk, 30 samples pasteurized milk, and 30 samples of
cream), were collected from animal husbandries and stores in Qom
city. Initially, the isolates of Pseudomonas aeruginosa, were confirmed
by standard microbiological methods, and then the existence of
exotoxin A gene in all isolates was detected by PCR method and the
antibiotic resistance of the isolates against 10 antibiotics selected from
different antibiotic categories, was investigated according to the CLSI
standard. The data were analyzed using t-test.
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Results: Out of 360 studied samples, 117 Pseudomonas aeruginosa
were isolated, among which 101 strains (86.30%) had tox A gene. In
antibiotic resistance testing, the highest resistance was seen against
ceftazidime, and it was revealed that there is a significant relationship
between the presence of tox A gene and antibiotic resistance in the
isolates of Pseudomonas aeruginosa.
Conclusion: Due to high presence of Pseudomonas aeruginosa in raw
milk and existence of antibiotic resistance genes in this bacterium,
applying appropriate strategies for hygiene control in animal
husbandries, is necessary to prevent the spread of bacteria.
Keywords: Pseudomonas aeruginosa; Drug Resistance, Microbial;
dairy products; polymerase chain reaction; gene tox A.
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ردیابی ژن  toxAدر سویههای سودوموناس آئروژینوزای جداشده از محصوالت لبنی ،با
روش  PCRو تعیین الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی
فائزه زادصفر ،1محسن زرگر ،*1سیدسهیل آقائی

1

علوم پایه ،واحد قم ،دانشگاه آزاد

زمینه و هدف :شیر بهعلت ارزش غذایی باال ،در تغذیه انسان نقش بهسزایی دارد و از طرفی،

اسالمی ،قم ،ایران.

محیط مناسبی برای رشد باکتریهایی چون سودوموناس آئروژینوزا است .سودوموناس
آئروژینوزا ،پاتوژن فرصتطلبی است که مقاومت باالیی نسبت به آنتیبیوتیکها داشته و میتواند
در بیماران دچار نقص سیستم ایمنی ،ایجاد بیماری کند .این تحقیق با هدف جداسازی
سودوموناس آئروژینوزا از شیرخام ،ردیابی ژن  toxAدر جدایهها با روش  PCRو تعیین مقاومت
آنتیبیوتیکی ،مقاومت چندگانه جدایهها و تشخیص ایزولههای  ESBLانجام گرفت.
روش بررسی :در این مطالعه مقطعی ،تعداد  360نمونه ( 300نمونه شیرخام 30 ،نمونه شیر
پاستوریزه و  30نمونه خامه) از دامداریها و فروشگاههای شهر قم جمعآوری شد .ابتدا با
روشهای استاندارد میکروبشناسی ،جدایههای سودوموناس آئروژینوزا تأیید شدند ،سپس
حضور ژن اگزوتوکسین  Aبا روش  PCRدر تمامی جدایهها ،و مقاومت آنتیبیوتیکی جدایهها
در مقابل  10آنتیبیوتیک منتخب از ردههای مختلف آنتیبیوتیکی طبق استاندارد  CLSIبررسی
گردید .دادهها با استفاده از آزمون تست تی تجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها :از  360نمونه مورد بررسی 117 ،سودوموناس آئروژینوزا جدا شد که از این تعداد101 ،

*

نویسنده مسئول مکاتبات:

سویه ( )%86/30دارای ژن  toxAبود .در بررسی مقاومت آنتیبیوتیکی ،بیشترین مقاومت نسبت به

محسن زرگر ،گروه میکروبشناسی،

آنتیبیوتیک سفتازیدیم به دست آمد و مشخص گردید بین حضور ژن  toxAو مقاومت نسبت به

دانشکده علوم پایه ،واحد قم ،دانشگاه

آنتیبیوتیکها در جدایههای سودوموناس آئروژینوزا ،ارتباط معنیداری وجود دارد.

آزاد اسالمی ،قم ،ایران؛

نتیجهگیری :با توجه به شیوع باالی سودوموناس آئروژینوزا در شیرخام و وجود ژنهای
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مقاومت به آنتیبیوتیک در باکتری ،اعمال راهکارهای مناسب جهت کنترل بهداشت در
دامداریها ،برای جلوگیری از انتشار باکتری ضروری است.
کلید واژهها :سودوموناس آئروژینوزا؛ مقاومت دارویی میکروبی؛ محصوالت لبنی؛ واکنش

تاریخ دریافت95/3/5 :

زنجیرهای پلیمراز؛ ژن توکسآ.

تاریخ پذیرش95/4/26 :

لطفاً به این مقاله بهصورت زیر استناد نمایید:
Zadsafar F, Zargar M, Aghaei SS. Detection of Tox a gene in Pseudomonas
aeruginosa strains isolated from dairy products using PCR
and determining the antibiotic resistance patter.
]Qom Univ Med Sci J 2017;11(6):72-81. [Full Text in Persian
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1گروه میکروبشناسی ،دانشکده

چکیده

ردیابی ژن  toxAدر سویههای سودوموناس آئروژینوزای جداشده از محصوالت لبنی ،با روش ...

فائزه زادصفر و همکاران

سودوموناس آئروژینوزا یک باسیل گرم منفی ،هوازی اجباری،

و تخممرغ میباشد؛ زیرا توانایی رشد در دمای یخچال را دارد،

غیرتخمیری متحرک با تک تاژه قطبی با نیازهای غذایی حداقل

همچنین دارای سرعت رشد و تکثیر باالیی است که باعث ایجاد

است ( .)1عوامل ویروالنس متنوعی چون توکسینها ،آنزیمها،

چسبندگی در سطح مواد غذایی میشود .آنزیمهای باکتری

فالژل ،پیلی ،آلژینات LPS ،و پروتئازها در چسبیدن این باکتری

سودوموناس ممکن است در طول ذخیرهسازی سرد شیرخام ،تولید

به سلولهای میزبان و بیماریزایی آن نقش دارند .دوام و

شود و پس از آن در سه جزء اصلی شیر؛ یعنی پروتئینها ،چربیها

ماندگاری این باکتری با توانایی تشکیل بیوفیلم مرتبط است.

و کربوهیدراتها اثر کند ( .)9سودوموناس با تولید لیپاز و پروتئاز

استفاده گسترده از آنتیبیوتیکها در سالهای اخیر موجب شده که

مقاوم به حرارت باعث تلخی ،ترشیدگی و تجزیه کازئین همراه با

این باکتری نسبت به آنتیبیوتیکها از گروههای مختلف مقاوم

تولید محصوالت لزج و انعقاد پروتئین میشود ( .)11،10بسیاری

شود ،بهطوریکه در حال حاضر وجود سویههای با مقاومت

از آنزیمهای این باکتری میتوانند کیفیت و قدرت ماندگاری

چندگانه نسبت به آنتیبیوتیکها ،مشکل اصلی در مبارزه با این

محصوالت لبنی فرآوریشده را کاهش دهند .برخی از آنزیمها

باکتری است .کاهش نفوذپذیری غشای خارجی ،تولید بتاالکتاماز

قادر به مختل کردن غشای مولکول چربی شیر میباشند .این

کروموزومی و تغییر در سیستمهای تراوشی از عوامل اصلی

باکتری بهعنوان یک مشکل تکرارشونده؛ در نگهداری شیر در

مقاومت ذاتی باکتری نسبت به آنتیبیوتیکها محسوب میشود

یخچال ،توزیع محصوالت لبنی و مواد فاسدشدنی شناخته شده

( .)3،2یکی از مهمترین عوامل بیماریزایی سودوموناس

است ( .)12از طرفی ،تبدیل شدن آن به میکروفلور غالب در

آئروژینوزا ،اگزوتوکسین  Aمیباشد .اگزوتوکسین  ،Aیک

هنگام ذخیرهسازی شیر در سرما و آنزیمهای خارج سلولی آن،

محصول خارج سلولی است که تقریباً در  %90سودوموناس

باعث فساد محصوالت لبنی میشود ( .)13،11وجود این باکتری و

آئروژینوزاها تولید میشود .اگزوتوکسین  Aبهوسیله سیستم

محصوالت آن در شیر ممکن است شاخص از آلودگی مدفوعی

ترشحی نوع  IIدر فاز رکود و در محدودیت آهن به فضای خارج

نیز در نظر گرفته شود .پروتئولیز ،عامل اصلی کاهش زمان

 -ریبوزیل

نگهداری شیر است و به دلیل تغییرات در عطر ،طعم و بافت؛

ترانسفراز است که از عمل فاکتور طویلکننده  )EF-2( 2-ممانعت

شکل نهایی آن بهصورت یک ژل بوده که این فرآیند از اهمیت

کرده و پروتئینسازی را در سلول سرکوب میکند که در نتیجه

ویژه اقتصادی برخوردار است ( .)10در راستای این پژوهش،

منجر به مرگ سلول میشود ( .)5جهش در ژن  toxAمنجر به

تحقیقاتی صورت گرفته است( Akoglu .سال  )2012در مطالعه

کاهش مهم و جدی پاتوژنیسیتی در میزبان میشود .همچنین این

خود بر روی  14نمونه شیرخام جمعآوریشده از فروشگاهها در

توکسین باعث کاهش فشارخون ،شوک ،نکروز کبدی و لکوپنی

ترکیه 9 ،سویه سودوموناس آئروژینوزا ( ،)%64/2جداسازی کرد

میگردد .افزایش مقاومت به آنتیبیوتیکها را نیز میتوان ناشی از

( .)14این تحقیق با هدف جداسازی سودوموناس آئروژینوزا از

تولید اگزوتوکسین  Aدر فاز رکود دانست ( ،)7،6در اثر عمل

شیرخام و ردیابی ژن  toxAدر جدایههای سودوموناس آئروژینوزا

پمپهای افالکس که آنتیبیوتیکها را از سلول باکتری بیرون

با روش  PCRو تعیین مقاومت آنتیبیوتیکی جدایهها ،همچنین

میکند ،اگزوتوکسین  Aنیز از سلول خارج میشود .این توکسین

بررسی مقاومت چندگانه نسبت به آنتیبیوتیکها ( )MDRو

با تغییر هدف آنتیبیوتیکها ،از تأثیر آنها بر سلول باکتری

تعییـن ایزولـههای تولـیـدکننده بتاالکتـامـازهـای وسیـعالطـیـف

جلوگیری میکند .از مهمترین مکانیسم اگزوتوکسین  ،Aتنظیم

( )Extended Spectrum Beta-lactamase, ESBLانجام شد.

سلولی ترشح میشود ( .)4این توکسین یک

ADP

ژنهای مقاومت و تنظیم برنامهریزی مجدد مسیرهای بیوسنتتیک
در باکتری است که باعث مقاوم شدن سلول باکتری در برابر

روش بررسی

عوامل ضدمیکروبی شده و بقای باکتری تثبیت میگردد (.)8

در این مطـالـعـه مقطعـی ،جمـعآوری نمـونهها از فـروردینماه تا
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مقدمه

سودوموناس ،یکی از عوامل فساد مواد غذایی مثل لبنیات ،گوشت

ردیابی ژن  toxAدر سویههای سودوموناس آئروژینوزای جداشده از محصوالت لبنی ،با روش ...

فائزه زادصفر و همکاران

سطح شهر و دامداریها انجام گرفت ( 100نمونه شیرخام از

جنتامایسین ( 10میکروگرم) و سفوتاکسیم ( 30میکروگرم) بود.

دامداریها و مستقیماً از دام گرفته شد و  200نمونه از مغازههای

دیسکها با پنس استریل به فاصله  25میلیمتر از هم و 15

سطح شهر 30 ،نمونه شیر پاستوریزه از کارخانهها و  30نمونه خامه

میلیمتر از لبه پلیت حاوی محیط مولر هینتون آگار گذاشته شده و

محلی از فروشگاههای سطح شهر جمعآوری شد ).تمامی نمونهها

سپس در دمای  37درجه سانتیگراد گرماگذاری شدند .نتایج با

در شرایط استریل ،داخل لولههای استریل درپوشدار و در کابین

ثبت قطر هاله عدم رشد و مقایسه با استانداردهای  CLSIبه دست

حاوی یخ به آزمایشگاه منتقل شدند .از هر نمونه شیر ،یک

آمد ( .)18برای تعیین ایزولههای  ،ESBLجدایههای مقاوم به

سیسی به محیط ستریمید آگار ،منتقل و کشت انبوه داده شد و

سفتازیدیم براساس روش دیسک ترکیبی از نظر حضور

بهمدت  24ساعت در انکوباتور در دمای  37درجه سانتیگراد قرار

بتاالکتامازهای وسیعالطیف مورد بررسی قرار گرفتند .در این

گرفت .سپس برای بررسی میکروسکوپی ،رنگآمیزی گرم بر

روش از دیسکهای مرکب ( 30میکروگرم سفتازیدیم 10 +

روی کلنیهای رشدیافته انجام شد .برای تأیید باکتری ،تستهای

میکروگرم کالوالنیک اسید و  30میکروگرم سفوتاکسیم 10 +

TSI

میکروگرم کالوالنیک اسید) تهیهشده از شرکت  Mastانگستان

(تریپلشوگرآیرونآگار) ،تولید رنگدانه پیوسیانین و توانایی رشد

استفاده گردید .دیسکها در فاصله  20میلیمتر از هم در سطح

در  42درجه سانتیگراد انجام شد ،سپس کشت خالص از جدایهها

محیط مولر هینتون آگار قرار گرفتند( .درصورتیکه قطر هاله عدم

تهیه گردید ( .)16،15برای انجام آنتیبیوگرام به روش دیسک

رشد اطراف دیسکهای حاوی کالوالنیک اسید 5 ،میلیمتر یا

دیفیوژن نیز تعداد 1یا  2کلنی از کشت خالص  24ساعته به لوله

بیشتر از دیسک سفتازیدیم باشد ،تولید بتاالکتامازهای

آزمایش حاوی  2میلیلیتر محیط تریپتیک سوی براث (مرک

وسیعالطیف ،مثبت در نظر گرفته میشود ).برای تعیین مقاومت

آلمان) ،منتقل و به مدت  3-4ساعت در دمای  37درجه سانتیگراد

چندگانه ( ،)MDRسویههای مقاوم به حداقل سه کالس

گرماگذاری شد .سپس  10-20میکرولیتر از این سوسپانسیون به

آنتیبیوتیکی ،شمارش و بهعنوان سویههای  MDRدر نظر گرفته

لوله آزمایش حاوی  2میلیلیتر محلول سالین منتقل گردید تا

جدایههای سودوموناس

تشخیصی بیوشیمیایی شامل :آزمون اکسیداز ،الگوی تخمیر

کدورتی مشابه کدورت استاندارد 0/5مکفارلند به دست

شدند ( .)2برای استخراج

DNA

آید.

آئروژینوزا ،از روش جوشاندن استفاده گردید .چندین کلنی از

برای انجام این کار ،سوآب پنبهای استریل به سوسپانسیون

کشت  24ساعته باکتری در میکروتیوپ حاوی  200میکرولیتر

میکروبی با کدورت معادل کدورت استاندارد  0/5مکفارلند،

آب مقطر استریل ،تلقیح و کمی ورتکس شد تا سوسپانسیون

آغشته ،سپس سوآب مرطوب روی سطح پلیت  10سانتیمتری

یکنواختی به دست آید .میکروتیوپها در بنماری جوش به مدت

حاوی محیط مولر هینتون آگار (مرک آلمان) به ضخامت

 10دقیقه قرار داده شدند ،سپس میکروتیوپها در  10دقیقه با دور

4- 5میلیمتر 3 ،بار با زاویه  30درجه بهصورت خطوط رفت و

 13000rpmسانتریفوژ شدند .مایع رویی ،جدا و در میکروتیوپ

برگشت نزدیک بههم کشت داده شد تا بدین ترتیب درکل سطح

استریل وارد گردید .بهمنظور بررسی

ژنومیک

محیط مولر هینتون آگار ،بهصورت یکنواخت کشت داده شود.

استخراجشده ،نمونه حاصل بر روی ژل آگارز  ،%1الکتروفورز

بعد از گذشت  15دقیقه از تلقیح سوسپانسیون میکروبی به محیط

شد ( .)20،19پرایمرها توسط شرکت تکاپو زیست سنتز شدند.

کشت ،عمل دیسکگذاری انجام شد ( .)17دیسکهای

اندازه قطعه مورد نظر  690bpمیباشد.

آنتیبیوتیکی (ساخت شرکت  MASTانگلیس) مورد استفاده
شامل :ایمیپنم ( 10میکروگرم) ،سفپیم ( 30میکروگرم)،

F: 5 –GACCTCAAGGACGGCGTGCG -3
R: 5 –GCGATGACTGATGACCGTGGGC -3
واکنش  PCRدر حجم استاندارد  20مول برلیتر انجام گرفت .هر

سفتازیدیم ( 30میکروگرم) ،سیپروفلوکساسین ( 5میکروگرم)،

واکنش  PCRشامل 0/2pmol ،0/2mM dNTP :از هر پرایمر،

آمیکـاسیـن ( 30میکـروگـرم) ،پلیمیکسین  30( Bمیکـروگـرم)،

2U/µl ،1/5mM MgCl2آنزیم  Taqو  DNA 20ngالگو میباشد.

DNA
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مردادماه سال  1394بهصورت تصادفی و از فروشگاههای مختلف

سفتریاکسون ( 30میکروگرم) ،آزترئونام ( 30میکروگرم)،

ردیابی ژن  toxAدر سویههای سودوموناس آئروژینوزای جداشده از محصوالت لبنی ،با روش ...

فائزه زادصفر و همکاران

دناتوراسیون اولیه  93درجه سانتیگراد بهمدت  3دقیقه ،سپس دمای

در مجموع 117 ،سویه سودوموناس آئروژینوزا پس از انجام

 93درجه سانتیگراد به مدت  30ثانیه و دمای اتصال  68درجه

آزمونهای استاندارد آزمایشگاهی ،جداسازی شد .از  100نمونه

سانتیگراد به مدت  25ثانیه و دمای تکثیر  72درجه سانتیگراد

شیری که از دام گرفته شد 15 ،سویه سودوموناس آئروژینوزا

بهمدت  45ثانیه انجام شد .بعد از این  35سیکل ،تکثیر نهایی

( )%15و از  200نمونه جمعآوریشده از مغازهها 99 ،سویه

بهمدت  10دقیقه در دمای  72درجه سانتیگراد انجام گرفت .برای

سودوموناس آئروژینوزا جدا گردید ( .)%49/5از  30نمونه شیر

کنترل مثبت واکنش  ،PCRاز  DNAاستخراجشده از سویه

پاستوریزه ،یک سویه سودوموناس آئروژینوزا ( )%3/3و از 30

ژن toxA

نمونه خامه محلی 2 ،سویه سودوموناس آئروژینوزا ( )%6/6جدا

استاندارد سودوموناس آئروژینوزا ATCC 27853واجد

و جهت کنترل منفی از آب مقطر استفاده شد .محصول

PCR

شد (جدول شماره .)1

ازنظر حضور ژن مورد نظر ،با انجام الکتروفورز بر روی ژل
آگارز ،%1بررسی گردید ( .)21دادهها با استفاده آزمون تست تی
و نرمافزار  SPSSتجزیه و تحلیل شدند.
جدول شماره  :1فراوانی سودوموناس آئروژینوزا در نمونههای جمعآوریشده و حضور ژن  toxAو مقاومت آنتیبیوتیکی
شیرخام

نوع نمونه

خامه محلی

شیر پاستوریزه

جمع

فراوانی
تعداد نمونههای جمعآوریشده

300

30

30

360

تعداد جدایههای سودوموناس آئروژینوزا

114

1

2

117

تعداد جدایههای واجد ژن toxA

101

0

0

101

مقاومت دارویی چندگانه جدایهها

25

1

1

27

جدایههای تولیدکننده ESBL

27

0

1

28

با انجام تست آنتیبیوگرام ،بیشتـرین مقاومـت نسبـت بـه

آنتیبیوتیک آمیکاسین و پلیمیکسین )%100( Bدر بین جدایههای

آنتیبیوتیک سفتازیدیم ( )%73/5و بیشتـرین حساسیـت نسبـت بـه

سودوموناس آئروژینوزا به دست آمد (نمودار).






نمودار :الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی جدایههای سودوموناس آئروژینوزا.
( :CAZسفتازیدیم :CRO ،سفتریاکسون :CTX ،سفوتاکسیم :ATM ،آزترئونام :CPM ،سفپیم :IMI ،ایمیپنم،
 :CIPسیپروفلوکساسین :GEM ،جنتامایسین :PB ،پلیمیکسین B؛  :AMKآمیکاسین)
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تکثیر با استفاده از برنامه مشخص برای  35سیکل در دمای

یافتهها

ردیابی ژن  toxAدر سویههای سودوموناس آئروژینوزای جداشده از محصوالت لبنی ،با روش ...

فائزه زادصفر و همکاران

از  117جدایه سودوموناس آئروژینوزا 27 ،جدایه ()%23؛

سفتازیدیم و سفوتاکسیم (از کالس سفالوسپورینها) بود (جدول

مقاومت دارویی چندگانه ( )MDRبه سه کالس آنتیبیوتیکی

شماره  .)1از  117جدایه سودوموناس آئروژینوزا 86 ،جدایه به

نشان دادند .این مقاومتها نسبت به آنتیبیوتیکهای آزترئونام

آنتیبیوتیک سفتازیدیم مقاوم بودند ( )%73/5که  28جدایه از این

(از کالس مونوباکـتـامهـا) ،ایمـیپنـم (از کـالس کـربـاپنـمهـا)،

تعداد ESBL ،مثبت داشتند (( )%32/55شکل شماره .)1
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شکل شماره  :1تأیید فنوتیپی جدایههای سودوموناس آئروژینوزا مولد بتاالکتامازهای وسیعالطیف.
 )1دیسک سفتازیدیم )2 ،دیسک ترکیبی سفتازیدیم و کالوالنیک اسید )3 ،دیسک سفوتاکسیم )4 ،دیسک ترکیبی سفوتاکسیم و کالوالنیک اسید.

با انجام  PCRبا استفاده از پرایمرهای اختصاصی ،مشخص گردید

در شکل شماره  ،2باند در  690bpمشخص است.

 %86/30از جدایهها ،واجد ژن  toxAبودهاند.

شکل شماره  :2نتایج الکتروفورز محصول  PCRژن .100bp Marker :toxA
از سمت راست :ستون  1مارکر؛ ستون کنترل مثبت سویه سودوموناس آئروژینوزا  ATCC 27853و ستون 3؛ آب مقطر بهعنوان کنترل منفی ،ستون  5 ،4و 6؛
سویههای سودوموناس آئروژینوزای جداشده از شیرخام میباشند.
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با بررسی ارتباط بین حضور ژن  toxAو مقاومت آنتیبیوتیکی،

 %87/78از جدایههای مقاوم به آنتیبیوتیک ایمیپنم ،ژن

مشخص گردید  %80/95از جدایههای مقاوم به آنتیبیوتیک

داشتند %86/66 .از جدایههای مقاوم به آنتیبیوتیک

سفتازیدیم ،واجد ژن  toxAهستند .همچنین  %87از جدایههای

سیپروفلوکسازین ،حاوی ژن  toxAبودند %100 .از جدایههای

مقاوم به آنتیبیوتیک سفتریاکسون ،ژن  toxAداشتند %85/71 .از

مقاوم به آنتیبیوتیک جنتامایسین ،ژن  toxAداشتند (جدول شماره

toxA

 .)2براساس نتایج آزمون آماری تست تی ،ارتباط معنیداری بین

بودند %91/66 .از جدایههای مقاوم به آنتیبیوتیک آزترئونام ،ژن

حضور ژن  toxAو مقاومت آنتیبیوتیکی مشاهده گردید .مقادیر

 toxAداشتند %86 .از جدایههای مقاوم به آنتیبیوتیک سفپیم،

 pvlaueبهطور متوسط حدود  0/14به دست آمد.

جدایههای مقاوم به آنتیبیوتیک سفوتاکسیم حاوی ژن

toxA

جدول شماره  :2ارتباط بین مقاومت به آنتیبیوتیکهای مختلف و حضور ژن  toxAدر جدایههای سودوموناس آئروژینوزا
آنتیبیوتیک

درصد مقاومت آنتیبیوتیکی جدایههای واجد ژن toxA

سفتازیدیم

%80/95

سفتریاکسون

%87

سفوتاکسیم

%85/71

آزترئونام

%91/66

سفپیم

%86

ایمیپنم

%87/78

سیپروفلوکسازین

%86/66

جنتامایسین

%100

بحث

 Samet-Baliدر تونس (سال  ،)2013با بررسی  30نمونه شیر

سودوموناس آئروژینوز ،باکتری فرصتطلبی است که متابولیسم

پاستوریزه 6 ،سویه سودوموناس آئروژینوزا ( )%20جداسازی کرد

قوی دارد و یکی از عوامل مهم ایجادکننده عفونت در بیماران با

( .)25در پژوهش حاضر ،در مجموع  117سویه سودوموناس

سیستم ایمنی ضعیف میباشد ( .)22آلودگی محصوالت لبنی با

آئروژینوزا از شیرخام ،شیر پاستوریزه و خامه جمعآوری شد که

سودوموناس آئروژینوزا ،یکی از مشکالت اساسی در صنایع لبنی

از این تعداد 101 ،جدایه واجد ژن  toxAبود که حساسیت ژن

است؛ زیرا این باکتری با داشتن عوامل بیماریزای متعدد ،رشد در

 %86/30 ،toxAبه دست آمد .در تحقیقاتیکه توسط  Younisدر

دماهای مختلف و مقاوم بودن به اکثر آنتیبیوتیکها متداول،

مصر (سال  )2015انجام شد از  100نمونه شیرخام جمعآوریشده

مشکالت متعددی را ایجاد کرده است ( .)23در این تحقیق ،از

از گاوداریها 25 ،سویه سودوموناس آئروژینوزا جداسازی شد

 300نمونه شیرخام جمعآوریشده )%38( 114 ،سویه سودوموناس

( )%25و با انجام  %33/33 ،PCRجدایهها از لحاظ حضور

آئروژینوزا جدا شد و از  30نمونه شیر پاستوریزه 1 ،سویه ()%3/3

ژن  ،toxAمثبت گزارش شدند ( .)26در تحقیق حاضر ،بیشترین

و از  30نمونه خامه 2 ،سویه ( )%6/6جدا گردید .در تحقیقاتیکه

میزان مقاومت به آنتیبیوتیک سفتازیدیم بود که  %73/5به دست

توسط  Prakashدر هند (سال  )2007انجام شد ،از  75نمونه

آمد و  %80/95از جدایههای سودوموناس آئروژینوزای مقاوم به

شیرخام جمعآوریشده 7 ،سویه سودوموناس آئروژینوزا ()%9/3

آنتیبیوتیک سفتازیدیم ،واجد ژن  toxAبودند ،همچنین مقاومت

جداسازی شد ( .)24در مطالعهای توسط  Akogluدر ترکیه (سال

در برابر آنتیبیوتیک سفتریاکسون ،سیپروفلوکساسین و

 )2012بر روی  14نمونه شیرخام جمعآوریشده از فروشگاهها9 ،

جنتامایسین به ترتیب  %25/6 ،%67/5و  %14/5به دست آمد .در

سویه سودوموناس آئروژینوزا ( )%64/2جداسازی شد (.)14

مطالعهای که توسط  EL-Roosدر مصر (سال  )2013انجام گرفت
از  100نمـونـه شـیــرخــام 40 ،ســویــه ( )%40و از  100نمــونــه
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واجد ژن  toxAبودند.

ردیابی ژن  toxAدر سویههای سودوموناس آئروژینوزای جداشده از محصوالت لبنی ،با روش ...

فائزه زادصفر و همکاران

شیر پاستوریزه 16 ،سویه ( )%16سودوموناس آئروژینوزا جدا شد

سودوموناس آئروژینوزا جدا شد که با انجام تست آنتیبیوگرام،

و بیشترین مقاومت نسبت به آنتیبیوتیک سیپروفلوکساسین

تمام این جدایهها به سفتازیدیم و سفوتاکسیم ،مقاوم و  %100مولد

( )%60/7بود و مقاومت در برابر آنتیبیوتیک جنتامایسین و

 ESBLبودند (.)30

سفتریاکسون به ترتیب  %21/4و  %17/9به دست آمد ( .)23در
 140نمونه پنیر خانگی تهیهشده از شیرخام 32 ،نمونه به باکتری

نتایج این مطالعه نشان داد شیوع سودوموناس آئروژینوزا در

سودوموناس آلوده بودند که  2مورد از آنها سودوموناس

شیرخام باال است که این مطلب زنگ خطری جدی برای

آئروژینوزا بود و با انجام تست آنتیبیوگرام ،حساسیت جدایهها به

جلوگیری از انتشار بیشتر این میکروب میباشد .با توجه به فراوانی

آنتیبیوتیک آمیکاسین ،پلیمیکسین و جنتامایسین؛  %100گزارش

سودوموناس آئروژینوزا در مواد لبنی ،بهخصوص شیر ،باید توجه

شد (.)9

ویژه ای به بهداشت و کیفیت مواد لبنی شود .از آنجا که شیر و

در پژوهش حاضر %23 ،از جدایههای سودوموناس آئروژینوزا

مواد لبنی بهعلت دارا بودن ارزش غذایی باال ،در تغذیه انسان نقش

مقاومت  MDRاز خود نشان دادند Munsch-Alatossava .در

بهسزایی دارند و از طرفی محیط غذایی مناسبی برای رشد

فنالند (سال  )2007نیز با بررسی روی  60سویه سودوموناس

باکتریهایی چون سودوموناس آئروژینوزا هستند ،لذا دامداریها

آئروژینوزای جداشده از نمونههای شیرخام ،گزارش کرد %52/9

و فروشگاهها باید از وضعیت کامالً بهداشتی برخوردار باشند .شیر

از جدایهها به آنتیبیوتیک سفتازیدیم و  %19/2از جدایهها به

باید با رعایت موازین بهداشت همگانی تولید شود و در تمام

آنتیبیوتیک جنتامایسین مقاومت نشان دادهاند که در مجموع،

مراحل تولید ،جمعآوری و حمل و نقل از تماس مستقیم و

 %60از جدایهها مقاومت  MDRداشتند ( Sivaraj .)27در هند

غیرمستقیم با منبع آلودگی خارجی ،دور نگه داشته شود .بنابراین،

(سال  ،)2012از  50سویه سودوموناس آئروژینوزای

درصورت عدم رعایت استاندارد در پاکیزگی و بهداشت ،عدم

جمعآوریشده از نمونههای محیطی ،گزارش کرد  %42مقاومت

کاربرد مواد ضدعفونیکننده و فقدان سیستمهای سردکننده؛

 MDRاز خود نشان دادهاند ( .)28در پژوهش حاضر از 117

تعداد باکتریهای موجود در شیر ،به بیش از چندین میلیون در هر

جدایه سودوموناس آئروژینوزا 38 ،جدایه از لحاظ تولید

میلیلیتر خواهد رسید.

بتاالکتامازهای وسیعالطیف ( )ESBLمثبت بودند (،)%32/55
Stefani

در ایتالیا (سال  )2014با بررسی  11سویه سودوموناس

تشکر و قدردانی

آئروژینوزا نشان داد  %36از جدایهها ،مولد  ESBLهستند (.)29

بدین وسیله از استاد محترم جناب آفای دکتر نادر حقیقی که در

در پژوهشی توسط  Nasreenدر بنگالدش (سال )2015

انجام این تحقیق با اینجانب همکاری و مساعدت داشتند،

از  52نمــونــه آب رودخــانـه مـــورد بــررســی؛  32ســـویـــه

سپاسگزاری میکنم.
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