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الگوی پالسمیدی و مقاومت نسبت به داروهاي ضدمیکروبی
در سالمونالهاي جدا شده از طیور
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چکیده
مصرف بیرویه آنتیبیوتیکهای مختلف در صنعت طیور منجر به حذف سالمونالهای حساس قبا و ا م عاونا ی ق  موا ا نی کاب ت واح( یر ی      

پالسمید  )Rدر دستگاه گوارش طیور میشود .با مصرف گوشت و تخم طیور احتمال انتقال عوامل مقاومت ب رتکاب ه یی یییهای م میق روده انسان

الهای
وجود دارد .هدف از پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین الگوي مقاومت نسبت به داروهای ضدمیکروبی و پروفايل پالس ديم ييي در سا نومل ال ال

ال از محتویات دور ههی الش ششهه ههای طیوررر
جداشده از طیور صنعتی در استان آذربایجان غربی میباشد .در تحقیق حاضر  ٢۵جدای ییهی سا نومل ال ال

مشکوک به سالمونلوز از سطح مرغداریهای استان آذربایجانغربی جداسازی گردید .همهی جدایههای سالمونال با ثکت  ی نژ ر

 invAم درو

تائید قرار گرفتند .جدایههای سالمونال از نظر حساسیت به  01آنتیبیوتیک رایج در صنعت طیور به روش انتشاررر دیس رارق یسررب دروم ک     

گرفتند .پالسمید جدایهها با روش لیز قلیایی استخراج شد و ارتباط بین الگوی مقاومت نسبت به داروهای ض دیمسالپ یوگلا و یبورکیمد ییییییی

بررسی گردید .بیشترین و کمترین مقاومت در میان  25جدایه به ترتیب مربوط به آنتیبیوتیکهای تیامولین (  21مورد) و نالیدیکسیک اسید
( 3مورد) بود .همچنین  ٩١جدایه دارای یک پالسمید با اندازه تقریبی  20 -22کیلوباز بودند .درحالیکه  ٤جدایه عالوه بر پالسمید ذکر شده،

پالسمیدهای دیگری در اندازههای 3/5کیلو باز و  ٢کیلو باز داشتند 2 .جدایه از مجموع جدایهها نیز فاقد پالسمید بودند .جدایههای حاوی
دو قطعه پالسمیدی در مقایسه با جدایههایی که تنها یک پالسمید داشتند در برابر تعداد بیشتری از آنتیبیوتیکها مقا یادج .دندوب مو ههه هههههاییی

فاقد پالسمید نیز نسبت به جدایههای حاوی پالسمید حساسیت باالیی را در برابر آنتیبیوتیکککها ا نشاننن دادنددد .بیش رت سا یواح یاهالنومل   

پالسمید جدا شده از طیور دارای مقاومت دارویی چندگانه بودند .میتوان نتیجهگیری نمود که پالسمیدهای مقاومت در سالمونالهای جداشده

از طیور وجود داشته و بعلت مصرف باالی فراوردههای غذایی با منشا طیور ،احتمال انتقال مقاومت دارویی به انسان مورد انتظار است.
کلمات کلیدی :سالمونال ،الگوی پالسمیدي ،مقاومت آنتیبیوتیکی ،طیور
٭ نویسنده مسئول :مالحت احمدی

بشناسی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران .تلفن1440- 08 5 770 2 :
آدرس :گروه میکرو 
پست الکترونیکm.ahmadi@urmia.ac.ir :
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مقدمه

باکتریهای خانواده انتروباکتریاسه یکی از ش تخان ههه-

ض ددددددددد دمیکروبی(کلرآمفنیکل ،استرپتومایس ،نی          

سولفونامیدها و تتراسایکلین) بر روی یک پالسمید می-

شدهه هت یر ننن گ ور هه ه در بارتک یی یهایی ی بیما زیر اا ا م یییباشن دد د.

باشد ( .)8باكترىهای حاوی پالسمید میتوانند آنراا بههه

لها خاد ی لل لل
ل
برخالف اکثر با رتک یییها دور ی ههای ،انگل ل

یبیوتی کک کها نیب رد      
گس تنآ ربارب رد تمواقم شرت یییییییی ی

س سس الموناله اا ک اضعا زا ه ی مهم 

،دنتسه هورگ نیا             

باكترىهاى فاقد فاکتور مقاومت منت و هدومن لق ببس    

سلولی اختیاری بوده و همه آنها بالقوه بیماریزا هس نت ددد

جمعیتهای باکتریایی شوند.

یا غیرمستقیم از حیوان به حیوان ،حیوان به انسان و انسان

دارویی و همچنین ژنهای پالسمیدی مربوط به حدت

سالمونلوز در انسان تا دایز دح  ییی یییی بررر اسا سسس کنترللل و

ی در
انتروباکتریاسه همواره مورد توجه مح قق ین بس رای ی ی

( .)8این باکتری به سادگی به وسیله روشها یقتسم ی مم ممم
ی و کنت لر
به انسان انتقال مییابد ( .)2بنا ریگشیپ نیارب یی یی

ط بههه مقاومتتتهای
انتقال ژنهای پالس دیم ییی مربوط ط

در بین باکتریهای گرممم منف وصخب ی صص صصص در خا داون ههه

پیشگیری عفونت در حیوانات میباشد .در انسان ،،غالب ًاًا ًاًا

سطح جهان بوده ( 01 ،9و  ) 24و الزم استتت در ای ار ننن

شناخته میشود (.)3

بیش رت یی ی قراررر گیر دد د .باتوج  هب ه ا سررب هکنی ىىىىىىىى ىها ىى ى

گوشت به ویژه گوشت طی رو  ،،بههه عن او ننن منشا ا عفونتتت

جه نوفع نامرد ت تتتتتت تها ييي سانومل الال الي ىى ى از آنت ييي -

بيوتي ككك

نیز تحقیقات مربوط به زمینه فوق مورد توجه و عنایت
اپيدميولو كيژ

محدودی ب و یدیمسالپ یوگلا یور ر

ها ييي متفا تو یی ی اس م هدافت یییی یگ و ددر فرصم     

ارتبا آ ط نننها مواقم اب  تتتت تتتها تنآ ی یی یییبی دروم رد یکیتو    

یوس باختنا هههه ههههههای

تحقیق ،تعیین الگوی پالسمیدی سالمونالهای جدا شدهه

روزافزون و بیرویهی این داروها در انسان و حیوانا ،ت
سبب ح یوس فذ هه هههها و ساسح ی

سالمونال در ایران انجام گرفته است ،هدف از انجام ای ننن

مقاوم به آنتیبیوتیک میییگ در ددد ( 7و  .) 18با هب هجوت     
یبیوتی کک کها و رویط هریج رد      
مص تنآ یالاب فر یییییی یی

به آنتیبیوتیکها نینچمه و رویط تعنص رد جیار ی      

جایگزینی با رتک یییها قم ی ا  رد مو ر ویح نیا هدو ااا اااانا ،ت

ىهاى ى
ى
مدفوع آنها حاوى مقادیر نسبتًاًا زیادییی از با رتك ى ى

مقاوم مىباشد .سويههاى مقاوم هنگام ذبح ،الشههه ط وي ررر
را آل دومن هدو هه ههه و از طريققق غذااا مىىىتواننددد در دس اگت هه ه
گوارش انسان كلونيزه شوند (.)7

یکی از مکانیسمهای ایجاد مقاومت نسبت به آنتییی-

بیوتیکها ناشی از موتاسيون کروموزومي استتت ک د ه ررر
غياب آنتيبيوتيک نيز رخ ميده زا یعاونا نینچمه .د

پالسمیدها (پالسمیدهای  )Rوج ژ هک دنراد دو ننن ننننهای

مربوط به مقاوم ای تازلف ربارب رد ت

  

کها
تنآ ییییی ییییییبیوتیک ک

برروی آنها قرار میگیرند .معمولترین حالت مشا هده

از طیور و بررسی مقاومت یا حساسیت جدایهههها ا نسبتتت

ش  ترابع هد از حححح حم هچ ربارب رد تمواقم ل ا  ر مممممممم م مممم اده

تعی د هب تبسن تمواقم نیب طابترا نی ا یاهور     

                

ضدمیکروبی و الگوی پالسمیدی میباشد.

مواد و روش کار

جمع آوری نمونهها :نمونهگیری از تیرماه 1388

تا تیرماه  1389در سطح مرغداریهای استان آذربایجان

غربی  ،از محتویات روده پرندگان ،تا جداسازی و تائید

تش صیخ

 25جدای صلاخ ه    

سا نومل الال ال ب مآ لمع ه دددددد د.

نمونههههاوگ غرم ی ش مزآ زا یت ا اگشی هههههههه ههاصیخشت ی    

دامپزشکی جمعآوری گردیدند که شامل  31مرغ یراد
بود .نمونههای مرغ تخمگ لماش زین راذ      82مرغ یراد
بود.

الگوی پالسمیدی و مقاومت نسبت به داروهاي ضد میکروبی911 ...

جداسازی سالمونال :از ه نازیم هب هنومن ر      1-2

((( )Merck, Germany

گ  طیحم رد مر س تینل      Fب ثار

کشت گردید و پس از  18سا ناخمرگ تع هه هههگ رد یراذ

دمای  37درجه سانتیگراد ،به محیط کشت کروم آگاررر

ال ) (CHROM agar, Franceمنت .دیدرگ لق   
سا نومل ال ال
نمونهههها ب  هه ههه مد تتت  ٢۴ساعتتت در دماییی  ٣٧درجههه

سانتیگراد گرمخانهگذاری شدند .سپس از پرگنههههاییی

مشکوک (به رنگ ارغوانی روش شک )ن تت تتت مجدددد در
ال-ش راگآ الگی       
مح نوملاس طی الالالالالال ال

(Laboratories

) CONDA, Spainبه عمل آمد تا کشت خالص از هر

گ آمیزی ی
ی
جدایه بدست آید .از هر کشت خال صصص رنگ گ
ل آمددد و متعاقب ًاًا رب  ا ییات ي ددد دددد تشخخخیص
گرممم بههه عمل ل

ل رد،
آزمایشات بیوشیمیایی ان لود  ، ،اوره ،الکت زو  ،،متیل ل

وگس-پروس  ،رئاک ووو س تارتی

 رب ر یادج یو ههه ههههها ماجنا    

ال با ثکت  ی نژ ر
گرفت(  .) 20تشخیص جدایههای سا نومل ال ال

ل .) 1
 invAبه روش  PCRمورد تائید قرار گرف ( ت کش لل لل
در نهایت  

 25جدای تهج صلاخ ه

بعدی مورد استفاده قرار گرفت.

جنا ام مزآ ا تاشی          

روش  :PCRنمونهها در محیط سلنیت  Fغنی شدند و
س یزاسادج یارب سپ

           DNAسا نومل الالال ال از روش

فنل/کلروفرم/ایزوآمی کلا ل ل ا فتس ا ش هد دد د ددددد ددد (22و.)23

الها یاهرمیارپ زا    
جهت تشخیص ژن  invAدر سا نومل ال ال

 S139و ( S141س ژانی نن ن -ایرا فتسا )ن ا یوگلا .دیدرگ هد        
پرایمرهای مورد استفاده در جدول  1آمده است.

برای انجام  PCRاز کی نیس تکرش ت اژن هدافتسا      

گردید .ب  کی ره یار از ومن ن هههه هههههها  12 /5میکرولیت زا ر

مس  یواح سکیمرت (((((((( ،Taq DNA polymerase
buffer ،MgCl2

 PCRو  2 ،)dNTPsمیکرولیت  ر از   

پرایمر     2 ،Rمیکرولیت رمیارپ زا ر       Fبا تظلغ      

0/ 15

میکروم ،کی ره یارب لو               2میکرولیت  ر از    DNA

استخراج ش و هد  6/5میکرولیت دکی اب رطقم بآ ر ی رگ     

مخلوط شدند .برای هر مرحله ی بآ( یفنم لرتنک ک   

مقطر) و یک کنترل مثبت نیز در نظ .دش هتفرگ ر     12 /5
میکرولیتر از مخلوط اصلی 6/5 ،میکرولیتر آب مقطر 2
میکرولیت و اهرمیارپ زا کی ره زا ر       

 2میکرولیت زا ر   

Salmonella Typhimurium (ATCC 1730) DNA

نیز با هم ترکیب شده و به عن  تبثم لرتنک ناو ا هدافتس     

گردید  . ..میکروتیو بب بها وصخم ی ص     

 PCRپ زا س   

 01ثانی هاگتسد هب ه         PCRمنت لق   

سافیرتن ی تدم هب ژو     

شدند .مراحل چرخه دمایی واکنش  PCRب بیترت نید   
بود که ابتدا ب یار

 5دقی هق  DNAموج رد دو

 94درجه

سانتیگراد دناتوره شد و سپس  30سیکل شامل  3مرحله

دناتوره شدن ،اتصا و اهرمیارپ ل ب هعسوت ه ههه هههههص ترو
ثانی ندش هروتاند ه رد    

45

    94درج ،دارگیتناس ه       45ثانیه   

مرحله اتصال پرایمرها در  58درجه سانتیگراد و  70ثانیه

مرحل رد هعسوت ه

    72درج رد .دش ماجنا دارگیتناس ه         
 7دقی لمع هق   

نهایت پس از اتمام سیکل آخر ،به م تد

توس رد هع     72درج لمع ات تفای همادا دارگیتناس ه
پلیمریزاس تالوصحم سپس .ددرگ لیمکت نوی

       

          
PCR

سانتریفیوژ شد تا مواد چسبیده به دی نآ هت رد هلول هراو   

جم دامآ و ع هه هههی الکتروف وش زرو دد ددد ( .)22جه ماجنا ت   
الکتروفورز محص تالو

 PCRاز آگا زور  %1/2حا یو

اتیدیوم بروماید و جریان  00 1ول تدم هب ت   

 60دقی هق

در بافر  TBEاستفاده شد.

ی :جهت
یبی کیتو ی ی
آزمایش تعیین حساسیت آنتی ی

انجام آزمایش تعیی ننن حساسیتتت آنتیییبی شور زا یکیتو

انتشار دیسک به روش  Kirby-Bauerاستفاده شد ((( .)6
ال ب رد صلاخ روط ه
به ای روظنم ن     25جدایه سا نومل ال ال
مح طی

 )Merck, Germany( BHIکش و دندیدرگ ت

  

با توجه به کدورت محیط کش و هدش ت نآ هسیاقم اب    

لوله شماره  0/5م رتکاب دادعت ،دنلراف ک یییی یییییها ره رد    

میلیلیتر مح نازیم هب طی      016 CFUتنظ رد .دیدرگ می   
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مرحله بعد ،از محیط  BHIمورد نظر برداشت ش رد و هد

سطح محیط مولرهینت  نو (((  )Merck, Germanyبهههط رو

یکنواخ ید سپس .دیدرگ تشک ت س کککککککککک کهاتنآ ی یییی ی-
بی پمآ ،نیلکیاسارتت یکیتو ییییییییی یس نیلی  ، ،،،نئومایس ،نی    

کلرامفنیک ،نیئوکمولف ،نیساسکولفورنا ،نیلومایت ،ل         
لینکواسپکتین ،نالیدیکسیک اسید و کانامایسی ننن (پا نتد

طب ،ایران) ،با رعایت شرایط استاندارد ب طیحم یور ر   
کشت داده شده قرار داده شدند .محیطها هب روکذم ی    
مدت  18ساعت در دمای

یگ رق دار ار   
 37درج تناس ه یی یی

گرفته و در نهایت نتایج حاصل بر اساس

 CLSIقرائت شدند.

تسا ا اهدرادن یی ییی

آزمایش استخراج پالسمید :اس ارخت ج ج
ج پالس هب ديم   

ی طبققق دس معلاروت للل موجوددد در يك تتت
روش لی یایلق ز یی یی
 Takaraساخت ژاپن انجام گرفت و DNAپالس یديم

استخراج شده در م كي روتيوب قرار داده ش نامز ات و د    
انجام آزمایشات بعدی در فریزر  - 20درجه سانتىگراد
نگهداري شدند (  .) 23حدود  8میکرولیتررر از ه هنومن ر   

پالس یم ددد با ا  2میکرولیتررر بافررر بارگ اذ ررر ( Fermentas,

 )Germanyب بوخ ه یییی ی مخلو طط ط ش و هد هاگتسد هب       

الکتروفورز حاوی ژل آگاروز  ، %1با ولتاژ  00 1Vبرای
مدت  1ساعت منتقل شد .جهت تخم یلوکلوم نزو نی   

پالسمیدهای بدست آمده از دو نوع مارکر GeneRuler

) 1 kb DNA Ladder (Cinnagene, Iranو Lambda
Marker

DNA/EcoRI+HindIII

(Cinnagene,
) Iranاس یدرگ هدافت د رب یارب  .رسی ب هدناای م جججججججججج ج جج زا و

رنگآمیزیشده با اتیدیوم برومای سنارت هاگتسد زا ،د    

ایلومینا فتسا روت ا دیدرگ هد  . ......در نهای نیب طابترا ت      
مقاوم وراد هب تبسن ت ه یوگلا و یبورکیمدض یا   

پالسمیدی جدایهها نیز بررسی گردید.

       

نتایج

نتایج حاصللل از آزم یعت شیا ی اسح ن س تی    

یبی :یکیتو
آنتی ی

نتایججج نشاننن داد کههه  ٢١جدایههه از

ش نسبتتت بههه تیا یلوم ننن
مجموع  ٢۵جدایه م رو ددد آزمایش ش

مقاوم بودند .بیشترین مقاومت دارویی در بین جدایهها،

مربوط به تیامولین (  )% 84و پس از آن مربوط به آمپییی-
سیلین (  )% 64بود .همچنین بیشترین حساسیت مربوط به
ط بههه
ک اس  دی (((  )% 88و بع آ زا د ننن مربوط ط
نالیدیکسیک ک

ل از آزمایش ش
ش
انروفلوکساسین (  )% 56بود .نتایججج حاصل ل
آنتیبیوگرام ،در جدول شماره  2آمده است.

الی مقا دج مو ا ،هدش      3
از مجموع کل  25سا نومل ال ال

مورد (  12درصد) مقاوم ،هناگی ت     2م  درو (((  8درص )د

مقاومت دوگانه 8 ،مورد (  32درصد) مقاومت سهگانه و
 12مورد (  48درصد) مقاومت بیشتر از سهگان نتشاد ه دد ددد.

جدول شماره  3نوع ،تع تمواقم یوگلا دصرد و داد     
سالمونالهای جداشده از طیور را نشان میدهد.

نتایج حاصل از بررسی الگ مسالپ یو یدی ::: ::

الگوی پالسمیدی  ٢۵جدایه مورد آزمایش بررسی شد
و نتایج بدست آمده نشان داد که  23جدایه از مجم عو

جدایهها دارای یک پالسمید با ان زاد ههه تقریبییی -22 kb
 20بودند که از بین آنها  4جدایههه ع وال ههه بررر پالس یم ددد

ذکر شده پالسمید دیگری در اندازههای  ٣۵ ٠٠ bpوbp

 ٢٠٠٠نیز داشتند .همچن دعت نی اد     2جدایههه از مجمو ععع

جدایهها فاقد پالس یم ددد بودنددد .الگوییی پالس دیم ییی ٢۵
جدایه مورد آزمایش در شکل  2نشان داده شده است.

اﻟﮕﻮي ﭘﻼﺳﻤﻴﺪي و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داروﻫﺎي ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ121 ...
ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  :1ردﻳﻒ ﭘﺮاﻳﻤﺮ و ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ )(23
)product (bp

)´Oligonucleotide sequence of primers (5´- 3

Gene

284

S 139: GTGAAATTATCGCCGCCACGTTCGAA
S 141: TCATCGCACCGTCAAAGGAACC

invA

ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  :2ﺗﻌﺪاد و درﺻﺪ ﺟﺪاﻳﻪﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺘﻲﺑﻴﻮﺗﻴﻚﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﻌﺪاد

درﺻﺪ

ﺗﻴﺎﻣﻮﻟﻴﻦ )(TM

21

84

ﻧﺎم دارو
آﻣﭙﻲﺳﻴﻠﻴﻦ)(Am

16

64

ﻓﻠﻮﻣﻜﻮﺋﻴﻦ )(FM

11

44

ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ )(Te

11

44

ﻟﻴﻨﻜﻮاﺳﭙﻜﺘﻴﻦ )(LS

10

40

8

32

7

28

4

16

4

16

3

12

ﻛﺎﻧﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ )(K

ﻧﺌﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ

)(N

اﻧﺮوﻓﻠﻮﻛﺴﺎﺳﻴﻦ )(NFX
ﻛﻠﺮاﻣﻔﻨﻴﻜﻞ )(C

ﻧﺎﻟﻴﺪﻳﻜﺴﻴﻚ

اﺳﻴﺪ )(Na

ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  :3ﻧﻮع ،ﺗﻌﺪاد و درﺻﺪ اﻟﮕﻮي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼﻫﺎي ﺟﺪاﺷﺪه از ﻃﻴﻮر
ﻧﻮع اﻟﮕﻮي ﻣﻘﺎوﻣﺖ

ﺗﻌﺪاد ﺟﺪاﻳﻪ

درﺻﺪ ﺷﻴﻮع

اﻟﮕﻮي ﻣﻘﺎوﻣﺖ

ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﺮ اﻟﮕﻮ

اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﻘﺎوﻣﺖ

TM

2

8

Am

1

4

TM-Am

1

4

TM-FM

1

4

Te-N-TM

1

4

K-C-TM

1

4

LS-N-NFX

1

4

TM-Am-FM

2

8

TM-K-Am

1

4

FM-LS-K

2

8

LS-Te-Am-N-NFX-TM

2

8

FM-C-TM-Am

1

4

FM-Na-Te-Am-TM

1

4

Am-TM-N-C-FM- Te

2

8

TM-FM-Te-Na-Am-LS

2

8

LS-K-N-NFX-TM-Am

1

4

TM-K-Am-Te

1

4

TM-K-Am-LS-Te

1

4

Te-Tm-K-LS

1

4

آﻧﺘﻲﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ
ﻳﮕﺎﻧﻪ
دوﮔﺎﻧﻪ

ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ

ﺑﻴﺶ از ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ
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شکل شماره  :1نتایج  PCRژن

invA

 :Mمارکر 1000 bp

 :PCکنترل مثبتSalmonella Typhimurium (ATCC 1730) ،

 :N.Cکنترل منفی (آب مقطر)

شمارههای  :7،6،5،3نمونههای مثبت
شمارههای  : 4،10نمونههای منفی

شکل شماره  :2الگوی پالسمیدی  ٢۵جدایه سالمونال
چاهکهای  ١تا  :٢۵الگوی پالسمیدی جدایهها

چاهکهای  M1و  :M2مارکر )(Cinnagene, Iran

بحث

سالمونلوز یک بیماری زئونوز با اهمیت اقتصادی

داروها ،بروز مقاومت نسبت به آنها میباشد (، 14 ،5

 15و  .) 19در این رابطه ،مطالعات  Grazianiو همکاران

جهانی در انسان و حیوانات میباشد .در اغلب موارد

در سال  008 2نشان داد که سالمونالهای جدا شده از

سالمونالیی در انسان شناخته شده است ( .)3جهت

مختلف میباشند .این مسئله میتواند پیامد استفاده از

گوشت به ویژه گوشت طیور ،به عنوان منشا عفونت

درمان این بیماری از آنتیبیوتیکهای مختلفی استفاده

میشود .یکی از مشکالت مهم در رابطه با مصرف

طیور دارای مقاومت چندگانه نسبت به آنتیبیوتیکهای

جیره غذایی حاوی آنتیبیوتیک در صنعت پرورش
طیور باشد (.)11

الگوی پالسمیدی و مقاومت نسبت به داروهاي ضد میکروبی321 ...

منشاء ژنتیکی مقاومت دارویی به پالسمید یا

وجود بیش از دو پالسمید در نمونههای بدست آمده از

کروموزوم مربوط میباشد (  .) 12انتقال مقاومت آنتی-

سکوم جوجه مرغ نسبت به منابع دیگر بیشتر بوده و

بیوتیکی نسبت به چند دارو بصورت همزمان ،از یک

حدود  % 97جدایههای مربوط به این منبع به تتراسایکلین

باکتری به باکتری دیگر اغلب به پالسمیدها نسبت داده

مقاوم بودند (  .) 25بررسی احمدی و همکاران () 008 2

به عوامل آنتیبیوتیکی ،ضدعفونیکنندهها ،فلزات

گاومیش از نظر حساسیت آنتیبیوتیکی و الگوی

میشود .پالسمیدها ممکن است حاوی ژنهای مقاومت
سنگین ،کاتیونها ،آنیونها و باکتریوسینها و نیز دارای

ژنهایی مربوط به فعالیت متابولیک یا حدت باشند

بر روی  20جدایه اشرشیا کلی بدست آمده از مدفوع

پالسمیدی نیز نشان داد که تمام جدایهها نسبت به آنتی-

بیوتیکهای نئومایسین ،استرپتومایسین و اریترومایسین

(  .) 25پالسمیدهایی که ژنهای مقاومت نسبت به داروها

مقاوم بودند .همچنین تمام جدایههای بررسی شده در

را حمل میکنند براحتی میتوانند از طریق فرایندهای

این مطالعه دارای یک پالسمید با اندازه مولکولی

باکتریایی (  ) 12انتقال یافته و در انتشار مقاومت چندگانه

همکاران در سال  008 2نیز الگوی پالسمیدی گونههای

تبادل ژنی بین گونهها و حتی جنسهای مختلف
در بین گونههای باکتریایی نقش مهمی ایفا نمایند ( .) 15

از روشهای مختلفی همچون تعیین الگوی

 9/261 - 3000 1kbبودند( .)4در مطالعه حسینی جزنی و

کلبسیال و ارتباط آن با مقاومت آنتیبیوتیکی بررسی

شد و  39جدایه کلبسیال جدا شده از ادرار بیماران مورد

پالسمیدی میتوان بعنوان یک ابزار اپیدمیولوژیک

مطالعه قرار گرفتند .در این بررسی بیشترین مقاومت

بخصوص در رابطه با انتروباکتریاسهها استفاده نمود .در

به داروهای نالیدیکسیک اسید و سیپروفلوکساسین

برای مطالعه انتقال مقاومت آنتیبیوتیکی در باکتریها

دارویی مربوط به آمپیسیلین و کمترین مقاومت مربوط

این رابطه ،در مطالعهای که با هدف آنالیز پروفایل

گزارش گردید .در این تحقیق ارتباط معنیداری بین

از میان  76جدایه اشرشیا کلی مربوط به بیماران هندی،

شده مشاهده گردید ( .) 12

پالسمیدی جدایههای اشرشیا کلی در هند انجام گرفت،

بیش از  % 50آنها دارای مقاومت چندگانه و  % 52 /6نیز

حاوی پالسمید بودند .دراین بررسی جدایههای حاوی

حضور پالسمید و مقاومت به آنتیبیوتیکهای بررسی
در مطالعه  Olusesanو همکاران در سال  01 20که

بر روی نمونه خون افراد مشکوک به تب تیفوئید انجام

پالسمیدهای با وزن مولکولی باال ( ،) 23 kbمقاومت

گرفت 71 ،جدایه سالمونال تایفی و  31جدایه سالمونال

بررسی عنوان کردند که تعداد پالسمیدها و اندازه آنها

بیوتیکی بررسی شدند و بیشترین و کمترین میزان

آنتیبیوتیکی زیادی از خود نشان دادند .مح قق ین در این

پاراتایفی از نظر الگوی پالسمیدی و مقاومت آنتی-

در ایجاد ویژگی مقاومت نسبت به داروهای آنتی-

مقاومت دارویی برای سالمونال تایفی به ترتیب مربوط

همین باکتری در سال  11 20در تایلند ،از  58 2جدایه

پاراتایفی مربوط به آوگومنتین و افلوکساسین گزارش

بیوتیکی مهم میباشند (  .) 13در بررسی دیگری روی

به آموکسیسیلین و افلوکساسین و برای سالمونال

اشرشیاکلی بدست آمده از منابع مختلف % 32 /2 ،آنها

گردید .همچنین میزان مقاومت آنتیبیوتیکی جدایههای

جدایههای بدست آمده از جوجه مرغ بودند .همچنین

سالمونال تایفی گزارش شد .آنالیز پالسمیدی در این

حاوی پالسمید بودند که بیشترین درصد آنها مربوط به

سالمونال پاراتایفی بطور قابل مالحظهای بیشتر از
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تحقیق نشان داد که جدایههای سالمونال تایفی مقاوم به

آنتیبیوتیک ممکن است پالسمید مقاومت را از هر

باکتری رودهای مقاوم دیگری همچون اشرشیا کلی

دریافت نموده باشند (  .) 19نتایج بررسی احمدی

(  ) 1384در رابطه با مطالعه مقاومتهای دارویی قابل

انتقال در اشرشیا کلیهای جدا شده از مرغداریهای
منطقه ارومیه نیز احتمال انتقال فاکتورهای مقاومتهای

مورد مطالعه قرار گرفتند .در  % 58از جدایهها مقاومت

به سه آنتيبيوت كي

يا بيشتر مشاهده شد .از طرفی همه

جدایهها داراي كي

تا چهار پالسميد بودند و  4الگوی

پالسميدي متفاوت را نشان دادند .همچنین همه جدایهها

داراي كي

آنتيبيوت كي

بودند ( .) 21

پالسميد  3/630مگا دالتوني بوده و نسبت به
هاي آمپيسيل ني

و استرپتومايس ني

مقاوم

دارویی از جنس اشرشیا به جنس سالمونال را تائید می-

در تحقیق حاضر ،مقاومت دارویی و الگوی

پالسمید در ایجاد مقاومت چند گانه دارویی انجام

طیور در استان آذربایجان غربی ،و نیز ارتباط بین این دو

تیفوئیدی جداسازی گردید % 84 .این جدایهها نسبت به

بدست آمده ،همهی جدایههای سالمونال نسبت به یک

نماید ( .)1در مطالعهی دیگری که با هدف تعیین نقش

گرفت ،تعداد  20جدایه سالمونال تایفی از بیماران

پالسمیدی گونههای سالمونالی جدا شده از مدفوع

ویژگی مورد بررسی قرار گرفت .با توجه به نتایج

داروهای کلرامفنیکل ،آمپیسیلین ،تتراسایکلین و

یا چند آنتیبیوتیک مقاوم بودند که میزان آن بسیار باال

سیپروفلوکساسین حساس بودند .پالسمیدهای  021 kbو

جیره طیور موجب افزایش تعداد و نوع مقاومتهای

استرپتومایسین مقاوم و نسبت به نالیدیکسیکاسید و
kb

14

در جدایههای سالمونالیی که مقاومت

چنددارویی داشتند مشاهده شد در حالی که در جدایه-

های حساس هیچ پالسمیدی دیده نشد ( .) 14

مطالعاتی در این زمینه در داخل کشور نیز انجام

میباشد .مصرف مداوم و بیرویه آنتیبیوتیکها در
میکروبی در سالمونالها شده است .احتمال انتقال این

مقاومتها به انسان از طریق مصرف مواد غذایی با منشا

طیور اهمیت این مسئله را بیشتر مینماید .همانگونه که
در جدول  2آمده است از  ٢۵جدایه مورد آزمایش ٢١

گرفته است .در مطالعه مرشد و پیغمبری در سال 01 20

جدایه (  )% 84نسبت به تیامولین مقاوم بودند .بیشترین

بیشترین مقاومت دارویی ( )% 38 /8در مورد فلومکوئین

(  )% 64بود .همچنین  22جدایه (  )% 88به نالیدیکسیک

بر روی  49جدایه سالمونال انتریتیدیس از منابع مختلف،

مقاومت دارویی پس از تیامولین مربوط به آمپیسیلین

گزارش گردید .در این مطالعه  % 98جدایهها یک

اسید حساس بودند و پس از آن ،میزان حساسیت به

پالسمید  68 kbداشته و  % 61 /2جدایهها نیز دارای

انروفلوکساسین  % 56بود .در تفسیر این نتایج میتوان

مقاومت چندگانه بودند .یافتههای این مطالعه نشان داد

گفت مصرف آنتیبیوتیکهایی مانند تتراسایکلین،

محیط مرغداری) تا حد زیادی با جدایههای بدست

تغذیه طیور جهت تسریع رشد موجب شده تا باکتری-

که نمونههای جدا شده از منابع وابسته به طیور (طیور و

آمپیسیلین و پنیسیلین به عنوان مکمل غذایی در

آمده با منشا انسانی قرابت داشتند (  .) 17همچنین در

های مقاوم در برابر آنتیبیوتیکها مخصوصًاًا آنهایی

بررسی طباطبائي و همکاران در سال  1388شمسی50 ،

قالعادهای
شفو 
که واجد پالسمید مقاومت هستند ،افزای 

سويه سالمونال جدا شده از مواد غذا يي

ا ز نظ ر

سروتايپينگ ،مقاومت دارویی و تع نيي طرح پالسميدي

پیدا کنند .این امر به ویژه در بین باکتریهای گرم

منفی فلور رودهای این حیوانات واجد اهمیت است.

اﻟﮕﻮي ﭘﻼﺳﻤﻴﺪي و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داروﻫﺎي ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ125 ...

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎي رودهاي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

ﻣﻘﺎوﻣﺖ داروﻳﻲ در ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻧﺎﻟﻴﺪﻳﻜﺴﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده

اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﻘﺎوم ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي

ﻣﺤﺪود اﻳﻦ دارو در داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ

ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺨﺎﻃﺮهآﻣﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺿﺪ

ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل اﻳﺠﺎد و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎوﻣﺖ-
ﻫﺎي آﻧﺘﻲﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ آنﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﮕﻮي ﭘﻼﺳﻤﻴﺪي  25ﺟﺪاﻳﻪ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼي
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 19 ،ﺟﺪاﻳﻪ ﺣﺎوي ﻳﻚ ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ ﺑﺎ اﻧﺪازه
ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ  20-22 kbﺑﻮدﻧﺪ 4 .ﺟﺪاﻳﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ

 .1اﺣﻤﺪي ،م .(1384) .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎي داروﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ
اﻧﺘﻘﺎل در اﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻣﺮﻏﺪاريﻫﺎي
ﻣﻨﻄﻘﻪ اروﻣﻴﻪ .ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان،
دوره  ،60ﺷﻤﺎره  ،1ﺻﻔﺤﺎت 71,-77
 .2ﺟﺎﻛﻠﻴﻚ ،و.ك ،.وﻳﻠﺖ ،اچ.ﭘﻲ ،.آﻣﻮس ،د.ب،.

ذﻛﺮ ﺷﺪه ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ داﺷﺘﻨﺪ .اﻧﺪازه اﻳﻦ

وﻳﻠﻔﺮت ،س.م .(2003) .ﻣﻴﻜﺮوبﺷﻨﺎﺳﻲ زﻳﻨﺴﺮ.

ﭘﻼﺳﻤﻴﺪﻫﺎ  3500bpو  2000bpﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ.

اﻧﺘﺸﺎرات آﻳﻴﮋ .ﺟﻠﺪ دوم ،ﺻﻔﺤﺎت . 269 -277

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از  2ﺟﺪاﻳﻪ از ﻣﺠﻤﻮع ﺟﺪاﻳﻪﻫﺎ ﭘﻼﺳﻤﻴﺪي
اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﮕﺮدﻳﺪ .در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  4ﻧﻮع اﻟﮕﻮي ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار آن ﺑﺮاي اﻟﮕﻮي ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﺑﻴﺶ از ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ  48درﺻﺪ ،ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ  32درﺻﺪ ،دوﮔﺎﻧﻪ 8
درﺻﺪ و اﻟﮕﻮي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻳﮕﺎﻧﻪ  12درﺻﺪ ﺑﻮد .در ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داروﻫﺎي
ﺿﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و اﻟﮕﻮي ﭘﻼﺳﻤﻴﺪي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺣﺎوي دو ﻗﻄﻌﻪ ﭘﻼﺳﻤﻴﺪي )ﺑﺎ وزنﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺣﺎوي ﻳﻚ ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ ،در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮي از آﻧﺘﻲﺑﻴﻮﺗﻴﻚﻫﺎ ﻣﻘﺎوم ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺣﺎوي دو ﻗﻄﻌﻪ ﭘﻼﺳﻤﻴﺪي
داراي اﻟﮕﻮي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺗﻤﺎم
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ داراي اﻟﮕﻮي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻳﮕﺎﻧﻪ و
ﻳﺎ دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﻮده و در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺣﺎوي ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺘﻲﺑﻴﻮﺗﻴﻚﻫﺎ از ﺧﻮد
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲﺗﻮان اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد
ﻛﻪ ﭘﻼﺳﻤﻴﺪﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺎﻣﻞ ژنﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﺘﻲﺑﻴﻮﺗﻴﻚﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﺒﺎدﻻت ژﻧﻲ
در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﺟﻨﺲﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ اﻳﻦ
ﻋﻮاﻣﻞ را اﻧﺘﻘﺎل داده و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺴﺘﺮش

 .3ﮔﻴﻠﺰ ،ﻛﺎرﻟﺘﻮن .ال ،.ﺗﻮﺋﻦ ،ﭼﺎرﻟﺰ .او .(2002) .ﭘﺎﺗﻮژﻧﺰ
ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در ﺣﻴﻮاﻧﺎت .اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه
آزاد اﺳﻼﻣﻲ ،واﺣﺪ ﻛﺮج .ﺻﻔﺤﺎت 229,-230
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Abstract:
The imprudent use of different antibiotics in poultry industry leads to the elimination of
sensitive Salmonella and retention of resistant forms of Salmonella (containing R-plasmid) in
the digestive tract of poultry. Consumption of poultry meat and eggs may transfer resistance
elements to intestinal bacteria in human. The aim of present study was to determine the
correlation of antimicrobial resistance patterns and plasmid profiles of Salmonella spp.
isolates from commercial poultry production in west-Azerbaijan province. Twenty-five
Salmonella isolates were recovered from the feces of the suspicious poultry carcasses in west
Azerbaijan poultry farms. All Salmonella isolates were confirmed using invA gene
amplification. The Salmonella isolates were tested for susceptibility to 10 common
antimicrobial agents used in poultry industry by disk diffusion method. Plasmids were
extracted using alkaline lysis method. The correlation between antimicrobial resistance
pattern and plasmid profile was investigated. Out of 25 Salmonella isolates, maximum and
minimum resistance was observed to Tiamoline (21 isolates) and Nalidixic acid (3 isolates),
respectively. Also, 19 isolates carried a plasmid with approximate size of 20-22 kb. Whereas,
in addition to mentioned plasmid, 4 isolates harbored other plasmids with 3.5 kb and 2 kb.
Overall, 2 isolates were plasmid free. The isolates with two plasmids in comparison with the
isolates carrying only one plasmid were resistant against a higher number of antibacterial
agents. The isolates with no plasmid when compared with the isolates carrying plasmids
displayed high susceptibility against antibacterial agents. Most Salmonella isolates of poultry
origin which contained plasmids were multidrug resistant. It can be concluded that resistance
plasmids are present in Salmonella isolates from poultry and due to the high consumption of
food products of poultry origin, the possibility of transmission of drug resistance to human is
expected.
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