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بررسی فراوانی و ارتباط ژن های  cat3 ،tetC ،tetB ،tetAو  floRبا مقاومت چند دارویی در
سالمونال انتریتیدیس جدا شده از پنیرهای سنتی
9

الهام دوستی ،5عباس دوستی* ،6ابراهیم رحیمی

 1کارشناس ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شهرکرد ،گروه میکروب شناسی 2 ،دانشیار ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شهرکرد ،مرکز تحقیقات
بیوتکنولوژي ،شهرکرد 3 ،دانشیار ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شهرکرد ،گروه بهداشت مواد غذایی.

چکیده
سابقه و هدف :باکتري سالمونال یکی از اعضاي خانواده انتروباکتریاسه است .یکی از منابع زیست این باکتري فرآورده هاي لبنی
مانند پنیر می باشد .این مطالعه با هدف جداسازي سالمونال انتریتیدیس از پنیر هاي سنتی جمع آوري شده از استان چهارمحال و
بختیاري و بررسی فراوانی ژن هاي مرتبط با ایجاد مقاومت دارویی انجام شد.
مواد و روش ها :در این مطالعه مقطعی-توصیفی ،تعداد  111نمونه پنیر سنتی از سطح استان چهارمحال و بختیاري جمع آوري
گردید .به منظور جداسازي و شناسایی سالمونال از روش هاي کشت باکتریایی و آزمون هاي بیوشیمیایی بهره گرفته شد .به منظور
تشخیص جنس سالمونال ،تشخیص مستقیم سالمونال انتریتیدیس در نمونه ها و بررسی فراوانی ژن هاي  cat3 ،tetC ،tetB ،tetAو
 floRاز روش واکنش زنجیره اي پلی مراز استفاده گردید .براي ارزیابی حساسیت آنتی بیوتیکی از روش انتشار دیسک استفاده شد.
یافته ها :در مجموع از  111نمونه مورد مطالعه  )%32( 32نمونه آلوده به جنس سالمونال بودند .از این تعداد نیز  )%31/23( 11نمونه

به عنوان سالمونال انتریتیدیس شناخته شدند .در میان ژن هاي مورد مطالعه بیشترین فراوانی مربوط به  tetCبود (.)%01
بیشترین مقاومت آنتی بیوتیکی نسبت به تتراسایکلین ( )%111و بیشترین حساسیت نسبت به سفوتاکسیم ( )%111مشاهده گردید.
نتیجه گیري :نتایج مطالعه حاضر نشان داد که ژن هاي ایجاد کننده مقاومت دارویی در سالمونال انتریتیدیس فراوانی بسیار باالیی
دارد .به طوري که مقاومت آنتی بیوتیکی بسیار زیاد نسبت به آنتی بیوتیک هاي تتراسایکلین و کلرامفنیکل می تواند به دلیل وجود
ژن هاي مقاومت نسبت به آن ها باشد.
واژگان کلیدي :سالمونال انتریتیدیس ،پنیر سنتی ،مقاومت چند دارویی.
دریافت مقاله :شهریور ماه 49

پذیرش براي چاپ :آبان ماه 49

مقدمه

(ماست و شیرهاي تخمیري) بنه دلنینل دارا بنودن بنرخنی

پنیر فرآورده اي غذایی است که از شیر بریده شنده (تنرش

وی گی ها شامل

تقریبا خن ی ،چربی باال و بافت متراکنم و

شده) حیوانات تهیه می شود .معموال در تهیه پنیر از شینر گناو

منسجم به عنوان غذاي حامل پروبیوتیک ها جهت ماندگاري و

استفاده می کنند .اگرچه گاهی شیر بز ،گوسفند یا حتی گاومیش

حف فعالیت زیستی آنها در تمام مراحل عبنور از دسنتنگناه

هم به کار می رود .پنیر از جمله مواد غذایی است که پروت نینن

گوارش و هضم بسیار مناس

آن مرغوب بوده و از نظر دارا بودن اسیدهاي آمینننه ضنروري

سالمونال ( ) al o ellaیک باکتري بیماري زاي درون سلولنی

بسیار غنی می باشد .پنیر در مقایسه با سایر مح والت لنبنننی

اختیاري است که به سروتین

و منینزبنان وابسنتنه اسنت.

*) آدرس براي مکاتبه :شهرکرد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد ،مرکز تحقیقات بیوتکنننولنوژي.

این باکتري می تواند باع

تلفن14133131131 :

پست الکترونیکabbasdoosti@yahoo.com :

می باشد (.)1

ایجاد بیماري هایی مانند النتنهناب
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تیفو ید شود ( .)2باکتري سالمونال ،میله اي کوتاه،

گرم منفی ،فا د ک سول و اک را فنا ند تناژ

با مقاومت دارویی در سالمونال انتریتیدیس جدا شده از  ...الهام دوستی و همکاران

معضالت سالمت بهداشت جامعه می باشند .سالمونال اغل

در

منی بناشننند

مواد غذایی ،گوشت ،مر  ،تخم مر و مح والت لبنی کنه در

(  . )3جنس سالمونال از دو گنوننه سنالنمنوننال اننتنرینکنا

حرارت باال رار نگرفنتنه انند ینافنت منی شنونند

( al o ella e te ca

معر

) و سننالننمننونننال بننونننگنناري

( و  .)0این باکتري هر ساله سب

(  ) al o ella o oتشکیل شده است .اک ر گنوننه هناي
بیماري زاي سالمونال که باع

نفر و چند صد نفر مر

بیماري در انسان منیشنونند،

آلودگی حدود  1/9میلنینون

و میر در آمنرینکنا منی گنردد (.)1

سالمونال عامل ایجاد گاستروانتریت شامل اسهال و کرام

هاي

متعل به گونه سالمونال انتریکا هستند که در دستگاه گنوارش

شکمی تا ت

هاي انتریک (ت

میزبان زندگی می کنند .در طبقه بندي جدید تمام گروه هناي

(  2و  .)4ت

هاي انتریک یکی از مشکالت جندي سنالمنتنی

بلی به عنوان سروواریته اي از دو گونه یناد شنده منعنرفنی

عمومی در جهان به خ و

می شوند و سروواریته ها را با حرف بزر

و غیر اینتنالنینک

در کشورهاي در حال تنوسنعنه

می باشند (  9و ) .بیش از یک سوم از موارد سالمنوننلنوز در

معرفی می نمایند.
برخی از سروتی

ح به) در انسان منی بناشند

انسان بین سال هاي  1413تا  1410در ایاالت متحده آمریکا بنا
هاي سالمونال میزبان خا

و برخی دینگنر

م رف گوشت و تخم مر هاي آلوده پرندگان ارتباط داشنتنه

میزبان عمومی دارند ( )9که از طری حیوان به حیوان و حیوان

است (.)1

به انسان ابل انتقال می باشند ( .)2در خانواده انتروباکتریاسه و

میزان م رف سرانه پنیر در ایران در سال  2/9 ،2110کیلوگنرم،

جنس سالمونال ژن هاي  cat3 ،tetC ،tetB ،tetAو

در سال  2/41 ،2112کیلوگرم و در سال  2/14 ،2113کیلوگنرم

مقناومنت سنالنمنوننال نسنبنت بنه

بوده است .با توجه به م رف باالي پنیر در ایران و هم نننینن

آنتی بیوتیک هاي تتراسایکلین و کلرامفنیکل می شنونند (.)2

محبوبیت پنیرهاي سنتی در میان مردم به دلیل ماندگاري بناال و

مقاومت به آنتی بیوتیک ها در خانواده انتروباکتریاسه می تواند

طعم مطلوب ،در صورتی که این مح ول به عوامل مینکنروبنی

به وسیله هم یوغی به دیگر گونه ها منتقل گردد .مقاومت بنه

آلوده باشد باع

تحمیل خسارات جانی و مالی سنننگنینن و

صورت سلول-سلول و بنه کنمنک فناکنتنور منقناومنت

جبران ناپذیري بر جامعه می شود .هدف از این مطالعه بررسنی

(  ) sista c actoمنتقل می شود (.)9

شیوع سالمونال انتریتیدیس در پنیرهاي سنتی استان چهارمحنال

به خ و
 floRبه ترتی

موج

جنس سالمونال اغل

به آنتی بیوتیک هایی مانند آم ی سیلینن،

و بختیاري و هم نین ارزیابی فراوانی ژن هاي ایجناد کنننننده

کلرامفنیکل ،ن ومایسین ،کانامنایسنینن ،اسنتنرپنتنومنایسنینن،

مقاومت دارویی و ارتباط آن با مقاومت آنتی بیوتیکی در اینن

سولفامامیدها و تتراسناینکنلنینن منقناوم منی بناشند (.)3

باکتري بود.

در بررسی هاي به عمل آمده در سال  2111منینالدي منینزان
ها

 31درصد از گونه هاي سالمونال تیفی موریوم (سروگروپ )

مواد و رو

جدا شده از نمونه هاي بالینی به یک یا چند آنتی بیوتنینک و

ال ) نمونه هاي مورد بررسی :این مطالعه به صورت مقطعنی-

 21درصد از آن ها به پنج آنتی بیوتیک مقاوم بوده اند .در سال

توصیفی بر روي  111نمونه پنیر سنتی جمنع آوري شنده از

 2111میزان  2درصد از سالمونالهاي نیوپورت جندا شنده

سوپرمارکت هاي سطح استان چهارمحال و بختیاري در ف ول

حدا ل به  4آنتی بینوتنینک منقناوم بنوده انند .در اینران

بهار و تابستان سال  1343انجام شد.

اطالعات کافی در مورد مقاومت هاي چندگانه سالمونال وجود

ب) شناسایی جدایه ها :نمونه هاي تازه پنیر سنتی که از ننوع
(t

ندارد (.)3

پنیر سفید ایرانی می باشند و با استفاده از رنت

بیماري هاي ابل انتقال از طری مواد غذایی از منهنم تنرینن

نمک  21درصد تهیه شده بودند بالفاصله پس از جمع آوري در
54

) و آب
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با مقاومت دارویی در سالمونال انتریتیدیس جدا شده از  ...الهام دوستی و همکاران

روف استریل و در کنار ی به آزمایشگاه انتقال داده شندنند.

(مر  ،آلمان) انجام شد .شناسایی باکتري بر اساس شکل کلننی

) تلقیح و به

روي منحنینط) اننجنام گنرفنت (.)3

نمونه ها در محیط پ تون واتر

c

(ma y

(کلنی هاي سیاه رن
A

) استخرا

مدت  29ساعت در دماي  30درجه سلیسیوس بنه منننظنور

 :براي این منظور کلنی هاي به دست آمنده

غنی سازي گرمخانه گذاري شدند .س س  3میکرولیتر از محیط

در حجم  111میکرولیترآب مقطنر دینوننینزه حنل شندنند.

غنی کننده حاوي نمونه هاي مورد آزمایش به محنینط کشنت

(سیننناژن،

اخنتن نناصننی
(ma y

c

پس از سانتریفیوژ با استفاده از کیت استخرا
ایران) و طنبن

(راپنناپننورت واسننیننلننیننادیننس بننرا )
) منتقل گردید .در این مرحله گنرمنخناننه

تخلیص شده پنس از

الکتروفورز بر روي ژل آگاروز  1درصد مورد بنررسنی نرار

گذاري به مدت  29ساعت در  92درجه سلیسیوس انجام شد.
شایان یاد آوري است که وجود یون منیزیم و رن

دسنتنورالنعنمنل کنینت،

باکتري ها تخلیص گردید .کیفیت

ژننومنی

گرفت.

ماالشنینت

گرین و هم نین دماي باالي گرمخانه گذاري در این مرحنلنه،

د) واکنش زنجیره اي پلی مراز ( :) CRبه منظنور تشنخنینص

از رشد سایر باکتري ها جلوگینري ننمنوده و بنه صنورت

طعی جنس سالمونال ،تایید وجود سالمونال انترینتنیندینس و

اخت اصی سب

تعیین فراوانی ژن هاي  cat3 ،tetC ،tetB ،tetAو  floRاز

رشد سالمونال می گردد.
(سالمونال -شیگال آگار)

س س کشت نمونه ها روي محیط

بهره گرفته شد .توالی آغازگرهاي مورد استفاده و

واکنش

جدول  :5توالی آغازگرهاي استفاده شده و شرایط دمایی واکنش
نام ژن

توالی (')5'→3
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-F

T

شرایط دمایی ()°C
TT

T T

16S rRNA

-F

T

T

T

T
T T

T T

T TTTT

T

sefA
-

T T

T

t t -F

TTT

TT
T T

T

tetA
 t tt t -F

T

T

T

TT

T

T

T T

tetB
t t -

T

t t -F

T
TT

TT

tetC
 t tat3-F

T

T T

T

T

T

T

T

T

cat3
at3-

T

T

T

lo -F

T
T

floR
lo -

.

TT T

55

T

43
49
2
02
43
49
31
02
43
49
1
02
43
49
1
02
43
49
34
02
43
49
1
02

 9د یقه
 91ثانیه
 91ثانیه
 91ثانیه
 9د یقه
 91ثانیه
 91ثانیه
 31ثانیه
 3د یقه
 1د یقه
 1د یقه
 1د یقه
 3د یقه
 1د یقه
 1د یقه
 1د یقه
 9د یقه
 31ثانیه
 31ثانیه
 91ثانیه
 3د یقه
 31ثانیه
 31ثانیه
 31ثانیه

43
49
3
02

د یقه
 1د یقه
 1د یقه
 1د یقه

دنیاي میکروبها ،سال نهم ،شماره اول بهار  .1343بررسی فراوانی و ارتباط ژن هاي

 cat3 ،tetC ،tetB ،tetAو floR

با مقاومت دارویی در سالمونال انتریتیدیس جدا شده از  ...الهام دوستی و همکاران

در جدول  1آورده شنده

هم نین شرایط دمایی واکنش

است .تنمنامنی آغنازگنرهنا بنا اسنتنفناده از ننرم افنزار
sio 3.

طراحی و براي سنتز به شرکت

سیناژن ایران فرستاده شدند.
به منظور انجام واکنش

 31 ،نناننوگنرم

 2/3میکرولیتر بافر
 1/3میکرولیتر

i

 1واحد آنزیم

Ta

النگنو،

 1 ،منینکنرولنینتنر

l

،

 1 ،d T sمیکرولیتنر از هنر آغنازگنر،
پلی مراز (سیناژن ،ایران) مخلوط و با

آب مقطر دیونیزه به حجم  23میکرولیتر رسانده شد .در پناینان
شکل  :5الکتروفورز ژن

R A

16

براي تشخیص جنس سالمونال

براي جلوگیري از آلودگی و تبخیر 1 ،طره روغنن منعندننی

) مارکر  111جفت

در

و ژن  sefAبراي تشخیص سالمونال انتریتیدیس.

استریل به مخلوط واکنش
دستگاه ترموسایکلنر (

بازي (فرمنتاز ،آلمان) ،ستون هاي  1و  )2باند  231جفت بازي ژن
R A

 ،16ستون هاي  3و  )9باند  219جفت بازي ژن  ،sefAستون

اضافه شد .واکننش

do

) ast cycl

adi t

ساخت کشور آلمان با شرایط دمایی کر شده در جدول  1براي

 )3کنترل منفی.

بر روي ژل

هر آغازگر انجام شد .در نهایت مح والت

آگاروز  1/3درصد حاوي اتیدیوم برماید الکتروفورز و به کمک
دستگاه ترانس لومیناتور مورد بررسی رار گرفتند.
ه) آزمون حساسیت ضد میکروبی :آزمون آنتی بینوگنرام بنراي

نمونه هاي سالمونال انتریتیدیس با استفاده از روش اننتنشنار
دیسک به روش

 i by- aانجام شد ( .)11در مجمنوع از

 9نوع دیسک آنتی بیوتیک تتراسایکلین (
(

 ،)31سی روفلوکساسین (

 ،)31کلرامفنینکنل

 )3و سفوتناکسنینم (

)31

(پادتن ط  ،ایران) استفاده شد .انتخاب آنتی بیوتینک هنا بنر
اساس ارتباط آنها با ژن هاي ایجاد کننده مقاومت داروینی در
سالمونال انتریتیدیس و هم نین اهنمنینت شنان در درمنان
عفونت هاي این باکتري در انسان و حیوانات انجام گرفت .در
انتها طر هاله عدم رشد بر اساس توصیه هاي کمینتنه فنرعنی
تفسیر شد (.)11
جدول  :6الگوي آنتی بیوگرام باکتري سالمونال انتریتیدیس جداسازي شده
شکل  :6الکتروفورز ژن هاي  cat3 ،tetC ،tetB ،tetAو

انتریتیدیس.

floR

از پنیر سنتی.

سالمونال

) مارکر  111جفت بازي (فرمنتاز ،آلمان) ،ستون  )1باند

 31جفت بازي ژن  ،tetAستون  )2باند  13جفت بازي ژن  ،tetBستون
 )3باند  911جفت بازي ژن  ،tetCستون  )9باند  390جفت بازي ژن ،cat3
ستون  )3باند  1213جفت بازي ژن .floR
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آنتی بیوتیک

حساس
تعداد ()%

نیمه حساس
تعداد ()%

مقاوم
تعداد ()%

تتراسایکلین
کلرامفنیکل
سیپروفلوکساسین
سفوتاکسیم

)91( 9
)01( 0
)111( 11

)1( 1
-

)111( 11
() 1
)31( 3
-
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 cat3 ،tetC ،tetB ،tetAو floR

و) تجزیه و تحلیل آماري :نتایج به دست آمده با اسنتنفناده از

مواد غذایی به این باکتري در نقاط مختنلن

اینران و سناینر

c.

)و

آزمون هاي آماري مربع کاي ،آنالیز واریانس و د ین

فنینشنر

در مطالعه حاضر مشاهده گردید که سالمونال انترینتنیندینس از

مورد آنالیز رار گرفت .مقدار کمتر از  1/13از نظنر آمناري

شیوع نسبتا پایینی ( 23/31درصد) در نمونه هاي پنینر سنننتنی

معنی دار در نظر گرفته شد.

برخوردار می باشد .در مطالعات انجام شده توسط تنوراننتناس

نسخه شانزدهم نرم افزار

hica o

با مقاومت دارویی در سالمونال انتریتیدیس جدا شده از  ...الهام دوستی و همکاران

کشورها انجام شده است ( 2و .)12-19

 )T a tasو همکاران در کشور تنرکنینه و سنالنک منقندم
یافته ها

( o haddam

در مطالعه حاضر از  111نمونه مورد مطالعه  )%32( 32نمنوننه

آلودگی انواع پنیرها به گونه هاي سالمونال مشخنص شند کنه

آلوده به جنس سالمونال بودند .از اینن منینان )%31/23 ( 11

میزان آلودگی پنیر خام به این باکتري نسبتا پایین است که مشابه

نمونه به عنوان سالمونال انتریتیدیس شناخته شدند .تایید وجود

نتایج مطالعه حاضر می باشد ( 13و  .)1هم نین در مطالنعنات

جنس سالمونال با شناسایی بنانند  231جنفنت بنازي ژن

کاواساکی ( ) a asa iو همکاران در ژاپن و آننجنلنیندینس

 ،16 R Aسالمونال انتریتیدیس با شناسایی باند  219جنفنت

( lidi s

بازي (شکل  )1و ژن هاي  cat3 ،tetC ،tetB ،tetAو  floRبنه

سالمونال انتریتیدیس در پنیر هاي عرضه شده در بنازار منورد

با شناسایی باند هاي  390 ،911 ، 13 ، 31و 1213

بررسی رار گرفت .شیوع این باکتري در ژاپن  11/9درصد و در

جفت بازي صورت گرفت (شکل  .)2فراوانی ژن هاي اینجناد

یونان  3/1درصد گزارش شد ( 10و  .)11نتایج این دو پ وهنش

کننده مقاومت دارویی ( cat3 ،tetC ،tetB ،tetAو  )floRبنه

رابطه معنا داري با پ وهش حاضر دارند.

ترتی

ترتی

کال

برابر با  %91 ،%01 ،%91 ،%31و  %31بود .در میان اینن

 ) alدر ایران درمورد بنررسنی وضنعنینت

) و همکاران در کشور یونان در سال  211شینوع

 ) olaو همکاران بینن سنال  2119تنا  2113در

ژن ها بیشترین فراوانی مربوط به  )%01( tetCبود.

استانبول در بررسی بر روي  231نمونه پنیر تهیه شده از شنینر

ارزیابی مقاومت آنتی بیوتیکی نشان داد که بیشنتنرینن منوارد

خام نشان دادند که  2/9درصد از نمونه ها آلوده به سنالنمنوننال

نسبت به آنتی بیوتیک هاي تتراساینکنلنینن

هستند ( .)14هم نین دانشمند ( ) a shma dدر بررسی کنه

(  )%111و کلرامفنیکل ( )% 1بوده اسنت .از سنوي دینگنر

در سال  211در ایران انجام داد نیز میزان آلودگی پایین پنننینر

مربوط به آنتی بنینوتنینک هناي

خام به سالمونال را گزارش کرد ( .)1در پ وهش اننجنام شنده

سفوتاکسیم ( )%111و سنین نروفنلنوکسناسنینن ( )%01بنود

توسط تکینسن (  )T i sو اوزدمینر (  ) d miدر سنال

مقاومت به ترتی

بیشترین حساسیت به ترتی

 211بر روي پنیر مشخص شد که از  31نمونه  3نمونه یعنی

(جدول .)2

درصد آنها آلوده به سالمونال بودند ( .)21سنیننن

 ) iو

بح

همکاران در سال  2111با مطالعه بر روي نمونه هاي لنبنننینات

سالمونال داراي گسترش ج رافیایی وسیعی است و نادر بنه

نشان دادند که درصد محدودي از آنها آلنوده بنه سنالنمنوننال

ایجاد عفونت در طی

است (.)21

وسیعی از موجودات زنده مانند انسنان،

حیوان و پرندگان می باشد .یکی از مهمترین راه هاي اننتنقنال

در مطاله حاضر با وجود اینکه فراوانی سالمونال انتریتیدینس از

این باکتري به انسان مواد غذایی آلوده می باشد .در این منینان

شیوع نسبتا پایینی برخوردار بود اما فراوانی ژن هناي عنامنل

گوشت و فرآورده هاي گوشتی ،فرآورده هاي لبنی و تنخنم

مقاومت دارویی در این باکتري به طور ابل توجهی بناال بنود.

پرندگان مهمترین منبع آلودگی انسان به گونه هاي سالنمنوننال

در بررسی که مازور (  ) a oو همکاران بر روي ژن هناي

محسوب می شوند .مطالعات فراوانی در مورد بررسی آلودگنی

مرتبط با مقاومت چند دارویی در سالمونال انجام دادند فنراواننی
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ژن هاي  tetAو  tetCبه ترتی

 cat3 ،tetC ،tetB ،tetAو floR

با مقاومت دارویی در سالمونال انتریتیدیس جدا شده از  ...الهام دوستی و همکاران

 1/24و  93درصد گزارش شند

سازي پی در پی و خطاي فردي از علل افزایش میزان خطنا در

(  .)19در این مطالعه نیز همانند پ وهش حاضر  tetCاز فراوانی

تشخیص آلودگی با استفاده از روش هاي یادشنده منحنسنوب

باالیی نسبت به سایر ژن هاي مقاومت دارویی برخوردار بنود.

می شوند .هر چند این روش ها در آزمایشگاه هاي تشخین نی

) و هنمنکناران ننینز بنا بنررسنی

هم نان راینج و پنرکناربنرد هسنتننند امنا بندون شنک

سالمونالي جدا شده از نمونه هاي بالینننی و منواد غنذاینی

روش هاي مولکولی مانند

تنرینن،

دریافتند که از  94نمونه سالمونالي مقاوم در برابر تتراسایکلین

سریع ترین و حساس ترین روش هاي تشنخنین نی عنوامنل

تعداد  32نمونه براي  13 ،tetAنمونه براي  tetBو  2ننمنوننه

بیماري زا شناخته می شوند.

هم نین آکیاما

(yama

بنه عنننوان د نین

براي  tetCو یک نمونه هم براي هر دو ژن  tetAو  ،tetBم بنت
هستند (.)22

نتیجه گیری

در مطاله حاضر با انجام تست مقاومت آنتی بیوتیکی منقنادینر

مطالعه حاضر شیوع بسیار باالیی از ژن هناي اینجناد کنننننده

متفاوتی ( )%111-1از مقاومت و حسناسنینت نسنبنت بنه

مقاومت آنتی بیوتیکی را در سالمونال انتریتیندینس نشنان داد.

مشاهده شد .به طوري که بیشتنرینن

بنابراین در صورت حضور این باکتري بیماري زا در مواد غذایی

مربوط به آنتی بیوتنینک هناي

مانند پنیرهاي سنتی و آلودگی افراد جامعه بنه اینن بناکنتنري،

سفوتاکسیم و تتراسایکلین می باشد .این یافته با نتایج حناصنل

راهکارهاي درمانی با مشکل جدي منواجنه خنواهننند شند.

از مطالعات انجام گرفته در این زمینننه هنم پنوشناننی دارد

به همین دلیل استفاده از حرارت پاستوریزاسیون بل از تنولنیند

( 11و  .)13در مطالعه انجام شده توسط باکستال ( ) o sta lو

پنیر تاثیر زیادي در از بین بردن این باکتري در شیر خنام دارد.

همکاران میزان مقاومت سالمونال انترینتنیندینس نسنبنت بنه

هم نین با توجه به اینکه پنیرهاي سننتنی در سنطنح کشنور

آنتی بیوتیک هاي کلرامفنیکل ،استرپتومایسین و تتراسایکنلنینن

داراي محبوبیت باالیی هستند ،انجام پ وهش هاي بینشنتنر در

 %13/1-23/3گزارش شد که مشابه نتایج منطنالنعنه حناضنر

مورد آلودگی این فرآورده به عوامل بیماریزا و هم نین ارزیابنی

آنتی بیوتیک هاي مختل

حساسیت و مقاومت به ترتی

می باشد (.)23

رفتار میکروارگانیسم هاي بیماریزاي مختل

با توجه به اینکه شیوع سویه هاي بیماریزاي سالمونال در محنل

می شود.

پرورش حیوانات باع

از دست رفتن تولیدات دامی ،منر

در آن تنوصنینه

و

میر و افزایش ضررهاي ا ت ادي می گردد ،براي جلوگیري از

ت کر و دردانی

انتشار تشخیص سریع بیماري الزامی است ( .)21اسنتنفناده از

نویسندگان این مقاله از همکاران مرکز تحقیقات بیوتکننولنوژي

آزمون هاي متداول کشت و بیوشمیایی در آزمایشنگناه هنا،

دانشگاه آزاد اسالمی شهرکرد به دلیل همکاري صمنینمناننه در

حدا ل  0روز زمان براي تشخیص آلودگی الزم دارد .منحنینط

اجراي این پ وهش کمال امتنان را دارند.
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Abstract
Background & Objectives: Salmonella is a member of Enterobacteriaceae. Dairy products, such as
cheese, are one of the environmental sources of these bacteria. This study was performed to
isolate Salmonella enteritidis collected from traditional cheese produced in Chaharmahal va
Bakhtiari province, and also to study the frequency of associated gene with drug resistance.
Materials & Methods: In this cross-sectional study, 100 samples of traditional cheese were
collected from Chaharmahal va Bakhtiari province. Bacterial culture and biochemical tests were
used to isolate and identify Salmonella strains. PCR assay was used for final diagnosis of
Salmonella genus and direct detection of S. Enteritidis, and also to study the frequency of tetA,
tetB, tetC, cat3 and floR genes. The Kirby-Bauer disk diffusion method was used to perform the
antibiogram tests.
Results: Overall, 32 (32%) cases out of 100 samples were detected as Salmonella contamination.
Of these, 10% (31/25 cases) of samples belonged to S. enteritidis. The highest frequency of
antibiotic gene resistant belonged to tetC (70%). The highest antibiotic resistance (100%) was
related to tetracycline and the highest sensitivity (100%) was related to cefotaxime.
Conclusion: The results of present study showed that S. enteritidis carry high frequencies of
antibiotic resistance genes. The presence of high resistance to chloramphenicol and tetracycline
can be because of the presence of these genes.
Keywords: Salmonella enteritidis, Traditional cheese, Multidrug resistance.
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