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چکیده
جهت مطالعه حاضر در طی مدت  6ماه تعداد  151نمونه شیر خام گاو عرضه شده در منطقهی اهواز تهیه و در شرایط سرما به آزمایشگاه
منتقل شد .مقدار  25میلی لیتر از هر نمونه شیر به داخل  225میلی لیتر از محیط غنی سازی  Tris-Buffered Peptone Waterبا pH
معادل  8افزوده گشته و به مدت  3هفته در دمای  4درجه سانتی گراد نگهداری شد و در روزهای  14 ،7و  ،21نسبت به انجام کشت
خطی بر روی محیط کشت اختصاصی آگار  CINاقدام و در دمای  31درجه سانتیگراد به مدت  24ساعت گرمخانه گذاری شد .سپس
کلونیهای مشکوك به یرسینیا انتخاب و پس از انجام برخی آزمایش های بیوشیمیایی اولیه در مرحله بعد جهت تشخیص قطعی از
پرایمرهای اختصاصی ژن کروموزومی  16s rRNAاستفاده شد .در این تحقیق یرسینیا انتروکولیتیکا از  36نمونه ( 24درصد) جدا شد.
نهایتاٌ جدایه های تایید شده جهت ارزیابی حساسیت آنتی بیوتیکی ،بر روی محیط جامد کشت سطحی داده شد .نتایج تست سنجش
حساسیت نشان داد که صد در صد جدایهها به سیپروفلوکسین حساس بودند .پس از آن به ترتیب (77/15درصد) به جنتامایسین71/17( ،
درصد) به تتراسایکلین 85/27( ،درصد) به سفتازیدیم 82/35( ،درصد) به نالیدیکسیک اسید 77/41( ،درصد) به کانامایسین67/64( ،
درصد) به تری متوپریم سولفامتاکسازول 17/64( ،درصد) به آموکسی سیلین و (14/71درصد) به سفالوتین حساس بوند .همچنین در هیچ
کدام از جدایهها حساسیت به اریترومایسین مشاهده نشد که نشان دهندهی بیشترین مقاومت جدایههای یرسینیا انتروکولیتیکا به این
آنتی بیوتیک میباشد.
واژگان کلیدی :یرسینیا انتروکولیتیکا ،شیر خام.PCR ،

مقدمه
افزایش روزافزون جمعیت ،مسئلهی تأمین غذای کافی

شایع در مواد غذایی به نام یرسینیا انتروکولیتیکا مورد

و سالم یکی از مسائل مهم کشورهای مختلف دنیا به

بررسی قرارگرفته است .یرسینیا باکتری میلهای

شمار میرود .عالوه بر مسئلهی کمبود مواد غذایی،

مستقیم یا کوکوباسیل ،گرم منفی ،غیراسپور زا،

عدم رعایت اصول بهداشتی در مراحل مختلف تهیه تا

بیهوازی اختیاری بوده که در خانوادهی انتروباکتریاسه

مصرف این مواد نیز موجب کاهش بیشتر مواد غذایی

قرار دارد ( .)Garrity et al., 2005از میان  15گونه

میگردد؛ بنابراین نهتنها تهیه غذا و فراوردههای

شناختهشده عموماً سه گونه برای انسان بیماریزا

خوراکی ازنظر کمیت ،بلکه فراهم آوردن مواد غذایی

تشخیص دادهشده است که یرسینیا پستیس عامل

سالم و بهداشتی نیز دارای اهمیت فراوان است.

طاعون ،یرسینیا سودوتوبرکلوزیس عامل عفونتهای

میکروارگانیسمهای بیماریزا یکی از عوامل مهم

رودهای و ورم غدد لنفاوی مزانتر و همچنین یرسینیا

آلودگی و به خطر افتادن امنیت مواد غذایی

انتروکولیتیکا که عامل عفونتهای رودهای غذازاد بوده

مصرفکنندگان بوده که توجه و کنترل مداوم مواد

و در بهداشت مواد غذایی مهمترین آنها میباشد

غذایی ازاینجهت میتواند بهداشت مواد غذایی را بهبود

( .)Barton, 2011از ویژگیهای این باکتری که

ببخشد .در تحقیق حاضر میکروارگانیسمی بیماریزا و

اهمیت شناسایی آن را در مواد غذایی دوچندان
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بررسی آلودگی به یرسینیا انتروکولیتیکا
میکند ،قابلیت تحمل و حتی رشد در دماهای یخچالی

مواد غذایی مختلف بهخصوص مواد غذایی خام با منشأ

تا صفر درجه سانتیگراد و یا حتی زیر صفر درجه

دامی محسوس میباشد .لذا هدف از اجرای طرح حاضر

سانتیگراد ( )Zadernowska, 2014و همچنین تحمل

بررسی میزان حضور یرسینیا انتروکولیتیکا در شیر خام

دامنهی گستردهای از  pHبین  5تا  7/6است که

در منطقه اهواز است تا وضعیت روشنتری ازنظر میزان

ریسک آلودگی به این باکتری را در گروه زیادی از مواد

آلودگی شیر خام در این منطقه به این باکتری ارائه

غذایی باالبرده است .)Barton, 2011(.انسان با مصرف

نماید.

انواع مواد غذایی مانند گوشت خوك ( Martínez et

مواد و روشکار

 ،)al., 2011گوشت نشخوارکنندگان و محصوالت آنها

جمعآوری نمونهها

( )Fukushima et al., 1997ماکیان ( Dallal et al.,

برای تحقیق حاضر  151عدد نمونه شیر خام گاو

 )2010سبزیجات ) Xanthopoulos et al., 2010و

متفاوت از یکدیگر از مناطق مختلف منطقه اهواز

محصوالت لبنی ( )Yusel and Ulosoy., 2006و

جمعآوری شد .در هر نوبت نمونهگیری نمونهها در

غذاهای آماده ( )Xanthopoulos et al., 2010در

فالکون های  45سیسی در یونولیتهای حاوی یخ

معرض آلودگی به این باکتری و احیاناٌ بروز مسمومیت

قرارگرفته و بهسرعت به آزمایشگاه منتقل میشد.

غذایی یرسینیوز میباشد .با وجود آنکه در موارد حاد

آمادهسازی و کشت نمونهها

یرسینیا انتروکولیتیکا ممکن است باعث باکتریمی و

 25سیسی از هرکدام از نمونههای شیر به محیط

عفونت منجر به مرگ شود اما انتروکولیت رایجترین

غنیسازی تریس بافر پپتون واتر 1که پس از بیرون

بروز را دارد و عمدتاً در کودکان کم سن دیده میشود

آمدن از یخچال به دمای محیط رسیده بود ،افزوده شد

که حساس ترین گروه در برابر این باکتری

و به مدت  3هفته در دمای  4درجه سانتیگراد

میباشند( ،)Rosner et al., 2010انقباضات شکمی،

نگهداری شده و در روزهای  14 ،7و  21نسبت به

استفراغ و خونریزی نیز ممکن است وجود داشته باشد

انجام کشت خطی بر روی محیط کشت اختصاصی

( .)Huovinen et al., 2010بر اساس بررسی منابع

سفسولودین ایرگاسان نووبیوسی ن 2حاوی ساپلمنت

یرسنیوزیس سهم قابل توجهی از مسمومیتهای غذایی

(لیوفیلیکم ،ایتالیا) اقدام و در دمای  31درجه

را در سالیان گذشته داشته است بهطوری که در

سانتیگراد به مدت  24ساعت گرمخانه گذاری

تحقیقات اخیر سومین عامل مهم مسمومیت غذایی در

شد( Hanifian and Khani, 2012; Yusel and

اروپا بعد از کمپیلو باکتر و سالمونال میباشد

 )Ulosoy., 2006سپس  3تا  5عدد از کلونیهای

( .)Yehualaeshet et al., 2013فراوانی مورد اشاره

قرمز با مرکز تیره و حاشیهی شفاف با قطر حدود 1/5

در کنار قابلیت رشد در دماهای یخچالی ،این باکتری را

تا  2میلیمتر بهعنوان پرگنههای مشکوك به یرسینیا

واجد موقعیت ویژهای میکند که توجه هر چه بیشتر به

انتخاب گشته و نسبت به تهیهی کشت خالص بر روی

آن موجب بهبود ایمنی مواد غذایی میشود .با توجه به

(3TSAمرك ،آلمان) اقدام گشت .از آنجاکه در مراحل

توضیحات فوق و نظر به آنکه تاکنون در ایران شناسایی

بعدی باید آزمایش های میکروبی مختلف تشخیص

یرسینیا انتروکولیتیکا در سنجش کیفیت بهداشتی مواد

تفریقی بر روی این کلونی های مشکوك استخراجشده

غذایی موردتوجه نبوده است و اخیرا بررسی آلودگی به
این باکتری در مواد غذایی مختلف آغاز گردیده است،

)1 .Tris-Buffered Peptone Water(TPW
)2. Cefsulodin-Irgasan-Novobiocin(CIN
)3 . Tripticase Soy Agar (TSA

خأل کمبود اطالعات از میزان شیوع و پراکندگی آن در
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از محیط اختصاصی انجام میگرفت ،انجام کشت خطی

تحرك یرسینیا از محیط  SIMاستفاده شد .در این

بر روی  TSAجهت افزایش حجم باکتری و داشتن

آزمایش ،باکتری پس از کشت در دمای اتاق قرار داده

ذخیرهی کافی برای آزمایشهای بیوشیمیایی ضروری

شد و پس از  24ساعت باکتریهایی که در دمای اتاق

بود .سپس رنگآمیزی گرم جهت مشاهدهی باسیلهای

از محور اصلی کشت خارجشده و حالت کدورت و

کوچک گرم منفی انجام گشت ( Moyes et al.,

پراکنده شدن را پیدا کردند را متحرك و آن دسته که

 .)2009پس از تائید در مرحله رنگآمیزی گرم ،بر روی

این ویژگی را نشان ندادند غیرمتحرك در نظر گرفته -

باکتریهای مشکوك آزمایشهای بیوشیمیایی انجام

شدند .ازآنجاییکه یرسینیا انتروکولیتیکا در دمای اتاق

گرفت .این آزمایشها شامل کشت روی محیطهای

متحرك و در دمای انکوباسیون  37درجه سانتی گراد

سیترات (مرك ،آلمان) ،اوره (مرك ،آلمان) ،کلیگر

غیر متحرك میباشد ()Zadernowska, 2014

آیرون آگار(1مرك ،آلمان) و ( SIMمرك ،اسپانیا) بود.

باکتریهایی که مشکوك به یرسینیا انتروکولیتیکا

آزمایش سیترات با توجه به عدم تجزیهی سیترات

بودند از سایر باکتری های متفرقه تفکیک داده شدند.

توسط یرسینیا انتروکولیتیکا صورت پذیرفت .پس از

باکتریهایی که در مرحله آزمایشهای بیوشیمیایی،

 24ساعت در دمای  31درجه سانتیگراد ،محیط بدون

ویژگیهای مشکوك به یرسینیا انتروکولیتیکا را از خود

تغییر رنگ(سبزرنگ) مشکوك به یرسینیا انتروکولیتیکا

نشان دادند ،جهت تاییدنهایی مورد سنجش مولکولی و

درنظر گرفته می شد .همچنین محیط اوره جهت

 PCRقرار گرفتند.

سنجش فعالیت اوره آزی یرسینیا انتروکولیتیکا بهکار

روش PCR

گرفته شد .پس از  24ساعت انکوباسیون در دمای 31

استخراج DNA

درجه سانتیگراد مشاهدهی فعالیت اوره آزی با صورتی

:در این تحقیق جهت جداسازی  DNAاز روش

شدن محیط همراه بوده و در غیر این صورت بدون

جوشانیدن استفاده شد .بدینصورت که مقدار زیادی از

تغییر رنگ و یا به رنگ زرد باقی میماند .از محیط

کلونی هر ایزوله ،بهوسیلهی آنس سوزنی در

کلیگر آیرون آگار جهت تفریق باکتریهای غیر

میکروتیوبهای  1/5سیسی حاوی  111میکرولیتر آب

تخمیرکنندهی الکتوز و همچنین بدون توانایی تولید

مقطر استریل حل شد تا کامالً هموژن شود .سپس این

گاز از سایر باکتریها استفاده شد .نتیجتا باکتریهایی

میکروتیوب ها در آب جوش به مدت ده دقیقه قرار

که توانایی تخمیر الکتوز را نداشته و گاز تولید

داده شدند .متعاقب آن میکروتیوب ها با دور 12111

نمیکردند سطح شیبدار این محیط را قرمز و عمق

به مدت  5دقیقه سانتریفیوژ شده و در مرحله بعد 61

زردرنگ ایجاد مینمایند .سایر رنگها و ترکیبات رنگی

تا  71میکرولیتر از مایع رویی یا سطحی توسط سمپلر

نشاندهندهی باکتریهای متفرقه بود .برای این

برداشته شد و به میکروتیوب استریل دیگری انتقال

آزمایش دو مرحله کشت عمقی و سطحی مورداستفاده

یافت .پس از برچسبگذاری ،میکروتیوب حاوی DNA

قرار گرفت .نتیجهی این آزمایش بین  18تا  24ساعت

به فریزر منفی  21انتقال داده شده و تا زمان

پس از تلقیح و نگهداری در  31درجه سانتیگراد قرائت

انجام  PCRنگهداری می شد.

شد .دلیل این امر امکان به دست آمدن نتایج کاذبی در

روش انجام PCR

خارج از این بازهی زمانی بود .همچنین جهت سنجش

آزمایش  PCRدر حضور زوج پرایمرهای 16SrRNA

باکتری یرسینیا انتروکولیتیکا (جدول )1در حجمهای
)1. Kligler Iron Agar (KIA
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بررسی آلودگی به یرسینیا انتروکولیتیکا
 25میکرولیتر که شامل  5میکرولیتر از DNA

نوکلئوتیدها به انتهای آغازگرها ،با توجه به ردیف

استخراج شده 21 ،میکرولیتر مستر میکس حاوی 1/5

نوکلئوتیدی  DNAالگو ،باعث تکثیر قطعه مورد نظر

میکرولیتر از هر کدام از پرایمر های Fو ،R

شد که در این مطالعه به مدت یک دقیقه در نظر گرفته

12/5میکرولیتر از مستر پایه 1و  6/5میکرولیتر آب

شد .بخش سوم  Final Extensionبود که در 72

مقطر استریل ،انجام شد .ضمنا به عنوان تهیه نمونه

درجه سانتی گراد انجام شد تا در طی آن قطعاتی که

کنترل مثبت به جای  5میکرولیتر  DNAاستخراج

به طور کامل سنتز نشده اند ،کامل گردند که در اینجا

شدهی باکتری مشکوك 5 ،میکرولیتر از  DNAباکتری

 5دقیقه در نظر گرفته شد .محصوالت  PCRمربوط به

یرسینیا انتروکولیتیکا تأیید شده توسط سازمان

تکثیر  16SrRNAبا الکتروفورز در ژل آگارز بررسی

پژوهشهای علمی صنعتی ایران به  21میکرولیتر

ش د .در صورت فراهم بودن شرایط مناسب وتکثیر

مستر میکس اضافه گردید و برای تهیه نمونه کنترل

موفق ،قطعه ای به طول  bp330مربوط به

منفی نیز به جای  5میکرولیتر  DNAاستخراج شده ی

ژن  16SrRNAتکثیر مییافت .بررسی محصول PCR

باکتری مشکوك 5 ،میکرولیتر آب مقطر به 21

با الکتروفورز در ژل آگارز برای بررسی و مشاهده

میکرولیتر از مسترمیکس اضافه گردید و درون دستگاه

محصول  PCRاز ژل آگارز (سیناژن -ایران)  1/5درصد

ترمال سایکلر قرار گرفتند (جدول.)2

استفاده گردید .پس از شفاف شدن آگارز و رسیدن

برنامه حرارتیPCR

دمای محلول به حدود  51درجه سانتی گرادSafe ،

برای تنظیم برنامه  PCRاز دستگاه ترمال سایکلر

( Stainسیناژن -ایران) به مقدار  2/5میکرولیتر در

) ،Bioerچین) استفاده شد .برنامه تکثیر ژن شامل سه

111میلی لیتر به آگارز اضافه گردید پس از برداشتن

بخش بود ،بخش اول دناتوره شدن( )Denaturingدر

شانههای مخصوص ،چاهکهای ژل به وجود آمد و

 74درجه سانتیگراد که طی آن دو رشته  DNAاز هم

آمادهی بارگذاری گردید .ژل در تانک مخصوص

باز می شوند که به مدت  3دقیقه در نظر گرفته شد،

الکتروفورز گذاشته شده و تانک تا حدی که الیه ی

بخش دوم شامل  35سیکل بود که هر سیکل  3مرحله

نازکی از بافر روی ژل پوشانیده شود به وسیلهی TAE

داشت :مرحله اول دناتوره شدن) )Denaturingدر 74

 2 1Xپر شد .سپس  11میکرولیتر از محصول PCRدر

درجه سانتی گراد به مدت  45ثانیه ،مرحله دوم اتصال

هرکدام از چاهکهای ایجاد شده در ژل بارگذاری شده،

پرایمرها ) )Annealingمرحله مهم و حساسی می

همچنین جهت اطمینان از صحت طول قطعات

باشد که طی آن آغازگرها به توالی مکمل خود در نمونه

تکثیرشده ،در یک یا دو چاهک نیز لدر یا مارکر

 DNAالگو می چسپند ،دمای این مرحله بسته به

مولکولی ( 111bpسیناژن -ایران) به حجم 3

محتوای نوکلئوتیدی پرایمرها متغیر می باشدکه در

میکرولیتر اضافه گشت .پس از پایان الکتروفورز،

مورد پرایمرهای این تحقیق دمای  Annealingجهت

باندهای تفکیکشده ژل در دستگاه ترانس لومیناتور

اتصال پرایمرها به ژن دمای  62درجه سانتی گراد به

) -KIAGENایران) قرارداده شده و با تابش نور UV

مدت  45ثانیه در نظر گرفته شد ،مرحله سوم سنتز

بر روی ژل ،قطعات تکثیرشدهی  DNAاز نظر صحت

) )Extensionبود که در دمای  72درجه سانتی گراد

طول قطعه ،با مارکر مولکولی و همچنین کنترل مثبت

انجام شد و آنزیم  Taqدر این مرحله با اضافه نمودن

مورد مقایسه قرار گرفتند.

2 . Tris Acetate EDTA

)1. Master mix ampliqon(taq 2x master mix red
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مجله میکروب شناسی مواد غذائی
 .جدول  -1توالی پرایمرهای استفاده شده جهت تشخیص یرسینیا انتروکولیتیکا ()Ye et al., 2014
پرایمر

توالی
AAT ACC GCA TAA CGT CTT CG

معکوس

CTT CTT CTG CGA GTA ACG TC

پیشرو

اندازه محصول
bp331

جدول  -2اجزای واکنش PCR
اجزای واکنش PCR
 5میکرولیتر  DNAاستخراج شده از باکتری مشکوك
 1/5میکرولیتر پرایمر F
 1/5میکرولیتر پرایمر R
 12/5میکرولیتر مستر پایه
 6/5میکرولیتر اب مقطر استریل
حجم کل 25 :میکرولیتر

آنتی بیوگرام

(در هرپلیت پنج دیسک) .پس از قرار دادن دیسکهای

در این تحقیق برای سنجش حساسیت آنتی بیوتیکی

آنتی بیوتیکی ،پلیت ها در دمای  31درجه سانتی گراد

جدایه ها از روش دیسک دیفیوژن آگار و مطابق با

انکوباتور گذاری شده و پس از  24ساعت نتایج حاصله

استانداردهای

توصیهشدهی

موسسه

مورد بررسی قرار گرفت.

استاندارد

آزمایشگاهی و کلینیکی  CLSIاستفاده شد ( Bryan

نتایج

 .)et al., 2013بدین منظور از محیط کشت مولر

آلودگی نمونههای شیرخام گاو عرضه شده در سطح

هینتون آگار (مرك ،آلمان) استفاده شد .ابتدا نسبت به

شهر اهواز به یرسینیا انتروکولیتیکا

تهیه  1/5مک فارلند اقدام شد ).)McFarland,1907

در تحقیق حاضر از  151نمونه ی شیر خام گاو عرضه

سپس بهوسیلهی لوپ استریل ،پرگنههایی از کشت

شده در سطح شهر اهواز نمونه گیری به عمل آمد که

خالص  24ساعته هر یک از جدایههای یرسینیا

پس از انجام کشت میکروبی و تست های بیوشیمیایی

انتروکولیتیکا برداشته و در سرم فیزیولوژی استریل

از حدود  1811کلنی ،در مجموع  171کلنی که معادل

تلقیح شده و با مقایسه سوسپانسیون باکتریایی حاصل

 11/61درصد کلنیهای مورد آزمایش بوده مشکوك به

با لولهی کدورت  1/5مک فارلند ،مقدار کدورت

یرسینیا انتروکولیتیکاتشخیص داده شدند .این 171

موردنیاز تشخیص داده می شد .با کمک سواب ،بهطور

کلنی مربوط به  51نمونه مختلف و معادل  34درصد

کامل همهی سطح محیط مولر هینتون آگار در داخل

کل نمونه ها بودند که جهت تایید نهایی به مرحلهی

پلیت کشت داده می شد .اندکی پس از خشک شدن

 PCRوارد شدند .پس از انجام  PCRبرای موارد

سطح محیط کشت ،دیسکهای آنتی بیوتیکی (شرکت

مشکوك 77 ،کلنی معادل  4/27درصد کل کلنیهای

پادتن طب-ایران) با پنس استریل بافاصلهی 1/5

مورد آزمایش ،به عنوان یرسینیا انتروکولیتیکا تایید

سانتیمتر از دیوارهی پلیت و  2/4سانتیمتر از یکدیگر

شدند ( شکل  .)1این  77کلنی از  36نمونهی مختلف

در محیط گذاشته می شد .در این تحقیق برای هر

که  24درصد کل نمونهها را شامل میشد بهدست آمد

جدایه مجموعاٌ از ده نوع دیسکت آنتیبیوتیک در دو

(جدول  )3و از  77جدایهی یرسینیا انتروکولیتیکا فوق

پلیت ده سانتیمتری (هر پلیت  5دیسکت) استفاده شد

الذکر 23 ،52 ،و  2جدایه معادل  27/7 ،67/5و 2/6
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بررسی آلودگی به یرسینیا انتروکولیتیکا
درصد کل جدایهها به ترتیب در روزهای  14 ،21و 7
غنی سازی نمونههای شیر خام در محیط غنی کننده
تریس بافرپپتون واتر جداشدند (جدول .)4
جدول  -3موارد یرسینیا انتروکولیتیکا مثبت در روش کشت میکروبی و PCR
روش کشت
تعداد نمونه ی کل

روش PCR

تعداد

درصد

تعداد

درصد

51

34

36

24

151

جدول  -4وضعیت جداسازی یرسینیا انتروکولیتیکا در روزهای مختلف کشت میکروبی
تعداد جدایهها
 77عدد

روز هفت
ع
2

روز چهاردهم
عدد
23

درصد
2/6

روز بیست و یکم
درصد
27/7

درصد
67/5

عدد
52

شایان ذکر است که در مطالعه حاضر 46نمونه معادل

گرم (بهار و تابستان) صورت گرفت و  7نمونه معادل

 31/66درصد نمونهگیریها در فصل سرد (زمستان)

 6/73درصد از کل نمونههای بررسی شده در فصل گرم

انجام گرفت و از  27نمونه معادل  63/14درصد کل

آلوده به یرسینیا انتروکولیتیکا بودند (جدول .)5

نمونههای بررسی شده در فصل سرد ،یرسینیا
انتروکولیتیکا جداسازی شد .به همین ترتیب 114
نمونه معادل  67/33درصد نمونهگیریها نیز در فصل
جدول  -5وضعیت جداسازی یرسینیا انتروکولیتیکا در فصول سرد و گرم
فصول نمونه گیری

تعداد و درصد جداسازی در فصل

تعداد و درصد نمونه در فصل

سرد

46

31/66

27

63/14

گرم

114

67/33

7

6/73

شکل .1الکتروفورز محصول  PCRو آشکار شدن باندهای اختصاصی یرسینیا انتروکولیتیکا به همراه باندهای کنترل مثبت و منفی .ستون اول
کنترل مثبت ،ستون سوم کنترل منفی ،ستون دوم مارکر مولکولی  ،bp111همچنین ستونهای  6و  7واجد ژن یرسینیا انتروکولیتیکا با وزن مولکولی
 ،bp331بقیهی ستونها ژنهای غیر اختصاصی
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مجله میکروب شناسی مواد غذائی
جدول  -6درصد جدایه های حساس ،حساس نسبی و مقاوم به آنتیبیوتیکها
آنتیبیوتیکها

درصد جدایههای حساس

سیپروفلوکسین
جنتامایسین
تتراسایکلین
سفتازیدیم
نالیدیکسیک اسید
کانامایسین
تری متوپریم سولفامتاکسازول
آموکسیسیلین
سفالوتین
اریترومایسین

درصد جدایههای با حساسیت نسبی
%2/74
%8/82
%8/82
%5/88
%2/74

%111
%77/15
%71/17
%85/27
%82/35
%77/41
%67/64
%17/64
%14/7
-

درصد جدایههای مقاوم
%2/74
%8/82
%11/76
%17/64
%11/76
%23/52
%82/35
%77/41
%77/15

سنجش حساسیت آنتی بیوتیکی جدایههای یرسینیا

نمونه ( 24درصد) آلوده به یرسینیا انتروکولیتیکا بودند.

انتروکولیتیکا(آنتیبیوگرام)

این مقدار جداسازی بسیار بیشتر از گزارشهای پیشین

سنجش حساسیت جدایههای یرسینیا انتروکولیتیکا بر

از میزان موارد تائید شده آلودگی به یرسینیا

روی  11آنتیبیوتیک مختلف انجام گرفت .این  11آنتی

انتروکولیتیکا در ایران بوده است .در سال  1375از

بیوتیک شامل نالیدیکسیک اسی د ، 1سفالوتی ن، 2

میان  311نمونه مدفوع  2/66درصد ،در سال  1386از

سفتازیدی م ، 3آموکسی سیلی ن ، 4کانامایسی ن، 5

میان  121نمونه گوشت قرمز و  121نمونه گوشت مرغ،

سیپروفلوکسی ن ، 6اریترومایسی ن ، 7جنتامایسی ن، 8

به ترتیب  13/3درصد و  15/8درصد آلودگی به

تتراسایکلین 7و تریمتوپریم سولفامتاکسازول 11بودند.

یرسینیا انتروکولیتیکا گزارششده است (Soltan-

نتایج آزمایش سنجش حساسیت آنتی بیوتیکی در

)Dallal et al., 2004

جدول  6قابل مشاهده میباشد .الزم به ذکر است که

همچنین در تحقیقی که ممتاز و همکاران روی

بررسی میزان حساسیت ،مقاومت و حساسیت نسبی

فرآوردههای لبنی خام و پاستوریزه انجام دادند از میان

جدایهها به آنتیبیوتیکها توسط جدول  CLSIصورت

 411نمونهی جمعآوریشده از فرآوردههای لبنی

گرفت.

عرضهشده در سطح استانهای خوزستان ،چهارمحال

بحث

بختیاری و فارس 6 ،نمونه معادل با ( 1/5درصد) با

میزان آلودگی شیر خام به یرسینیا انتروکولیتیکا

روش باکتریشناسی آلوده به یرسینیا انتروکولیتیکا

در تحقیق حاضر مشخص شد که از میان  151نمونهی

بودند که در این میان  3باکتری ( 5درصد) از شیر خام

شیر خام گاو جمعآوریشده از سطح شهر اهواز 36

گاو 2 ،باکتری ( 11درصد) از نمونه بستنی سنتی و 1
باکتری ( 3/3درصد) از نمونه پنیر محلی جدا شد
(ممتاز و همکاران .)1371 ،در تحقیقی دیگری که در

)1. Nalidixic acid(NA
)2. Cephalothin(CF
)3. Ceftazidime(CAZ
)4. Amoxicillin(AMX
)5. Kanamycin(K
)6. Ciprofloxacin(CIP
)7. Erythromycin(E
)8. Gentamicin(GM
)9. Tetracycline(TE
)10. Trimethoperim Sulfametaxasole(SXT

ورامین ایران صورت گرفت از مجموع  446نمونهی شیر
خام جمعآوریشده در بالک تانک در خالل سالهای
 2118تا  ،2111گونههای مختلف یرسینیا در  27عدد
( 6/5درصد) از این نمونهها یافت شد .از این  27عدد
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بررسی آلودگی به یرسینیا انتروکولیتیکا
 23عدد از شیر گاو 5 ،عدد شیر گوسفند و  1عدد نیز

این نمونهها مربوط به یک گروه غذایی شامل پنیر فتا،

از شیر بز جداسازی شد .بیشترین گونهی جداشده

شیر خام ،بستنی ،ران مرغ و گوشت تکه شده بودند،

یرسینیا انتروکولیتیکا بود که  65/5درصد جدایهها و

جهت بررسی حضور گونههای یرسینیا تحقیقی به عمل

 4/22درصد کل نمونهها را شامل میشد ( Jamali et

آمد .نتیجتاً  57نمونه ( 7/6درصد) ازلحاظ گونههای

 .)al., 2015در مطالعهای در استان چهارمحال

مختلف یرسینیا مثبت بودند و  18عدد از آنها (2/4

بختیاری فراوانی حضور یرسینیا انتروکولیتیکا در

درصد از کل) نیز یرسینیا انتروکولیتیکای بیماریزا

نمونههای شیر خام 3 ،درصد و در نمونههای شیر

تشخیص داده شدند .این جدایه های بیماریزا به

پاستوریزه 1 ،درصد گزارش شد ( Sharifzadeh et al.,

ترتیب در پنیرفتا ،بستنی ،ران مرغ ،گوشت تکه شده و

 .)2004حنیفیان و همکاران ( )2012نیز جهت تعیین

شیر خام 4 ،2 ،4 ،6 :و  2عدد گزارش شد ( Guven et

شیوع یرسینیا انتروکولیتیکای بیماریزا  554 ،نمونه

 .)al., 2010همچنین از  51نمونهی شیر خام

شامل  354شیرخام و  211نمونه پنیر سنتی جمع

جمعآوریشده از فروشگاههای شهر  Beni-Suefتنها 1

آوری شده از مناطق مختلف آذربایجان شرقی در طی

نمونه ( 2درصد) آلوده به یرسینیا انتروکولیتیکا بود

سالهای  2118تا  2111را مورد آزمایش قرار دادند و

( .)El-Kholy., 1990با این وجود تحقیقهای مختلفی

نتیجتا در  8/66درصد از کل نمونهها که شامل 7/62

مشابه با تحقیق حاضر ،شیوع باالی این باکتری در شیر

درصد از نمونههای شیر خام و  11/5درصد پنیرهای

خام گاو را گزارش نموده است .در کشور فرانسه

حاصل از شیرخام بود ،ژن یرسینیا انتروکولیتیکا

تحقیقی جهت جداسازی یرسینیا انتروکولیتیکا از شیر

بیماریزا توسط روش  PCRشناسایی شد .این تحقیق

خام عرضهشده در فروشگاهها انجام گرفت .بهمنظور

برتری و قدرت بیشتر شناسایی توسط  PCRپس از

جداسازی از سه روش غنیسازی در یخچال در دمای 4

یک دوره پیش غنیسازی را در مقایسه با روش رایج

درجه ،غنیسازی در محیط راپاپورت اصالحشده 1و

کشت نشان داد.عالوه بر آن گزارشهایی از اقصی نقاط

غنیسازی در محیط سنتتیک حاوی ساکاروز،

دنیا نیز وجود دارد که موافق نتایج تحقیقات صورت

آمینومتان ،سدیم آزاید وآمپیسیلین استفاده شد .در

گرفته در ایران میباشد .دیویدسون و همکاران ()1989

این مطالعه از  75نمونهی جمعآوریشده  61نمونه

حضور لیستریا منوسیتوژنز ،کمپیلو باکترژژونی و

( 81/33درصد) از نمونههای آزمایششده واجد یرسینیا

یرسینیا انتروکولیتیکا را در فصول سرد و گرم سال

انتروکولیتیکا بود ( )Vidon and Delmas, 1981در

کانادا در شیر خام بررسی کردند .از میان  256نمونه

کشور مراکش از مجموع  227نمونهی شیر خام و

شیر خام که از دو ماه سرد سال و دو ماه گرم سال

محصوالت لبنی ،گونههای مختلف یرسینیا از  11عدد

جمعآوری شد 2/7 ،درصد یرسینیا انتروکولیتیکا از

از  31نمونهی شیر خام ( 36/6درصد) ،یک عدد از 21

نمونهها شناسایی شد .درصد کم جداسازی عوامل فوق

نمونه شیر پاستوریزه ( 5درصد) 15 ،عدد از  63نمونهی

در این تحقیق مانع هرگونه نتیجهگیری قطعی در مورد

شیرهای سنتی تخمیری ( 23/8درصد) 7 ،عدد از 74

تأثیر فصول بر تغییرات جمعیت پاتوژنها شد با این

نمونهی پنیر ( 7/4درصد) و یک عدد از  21نمونهی

وجود جداسازی یرسینیا انتروکولیتیکا در فصول سرد

بستنی ( 5درصد) جداسازی شد .شیوع یرسینیا

سال محتملتر اعالم شد .همچنین در طی دورهی

انتروکولیتیکا در تمام نمونهها  6/6درصد گزارش شد

یکساله در ترکیه از  751نمونهی غذایی
جمعآوریشده از سطح فروشگاهها که هر  151عدد از

1 . Modified Rappaport
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مجله میکروب شناسی مواد غذائی
( .)Hamama et al., 1992یوسل و همکاران ()2116

انتروکولیتیکا در تحقیق خود را در شیوههای

تعداد  211نمونه لبنیاتی شامل پنیر و شیر خام را از

غیربهداشتی و سنتی جمعآوری شیرخام در ترکیه

آنکارا جهت بررسی گونههای یرسینیا و اشرشیاکلی و

گزارش نمودند ( .)Yusel and Ulosoy,2006گفتنی

همچنین کلی فرمها جمعآوری کردند .از  111نمونه

است به دلیل ماهیت یرسینیا انتروکولیتیکا در رشد

شیر خام 55 ،درصد آلوده به یرسینیا بودند .همچنین از

نمودن در دماهای یخچالی عملیات سرد کردن شیرهای

 111نمونه پنیر نیز  14نمونه آلودگی یرسینایی

جمعآوریشده پس از دوشش نیز تأثیر چندانی در

داشتند .یرسینیا انتروکولیتیکا شایعترین گونه یرسینا

بهبود کیفیت شیر خام اولیه از حیث یرسینیا

در این نمونهها بود بهطوریکه از  47/3درصد از

انتروکولیتیکا نخواهد داشت .از سوی دیگر برخالف

نمونههای شیر خام آلوده و  35/7درصد از نمونههای

گزارشهایی که شیوع یرسینیا انتروکولیتیکا در مناطق

پنیر آلوده جدا شد .سایر گونههای یرسینیای جداشده

سردسیر را مورد توجه قرار داده بود با وجود اقلیم گرم

شامل یرسینیا فردریکسنی ( 31درصد و  21/4درصد)

منطقهی مورد مطالعه ،شیوع باالی آلودگی می تواند

یرسینیا کریستنسنی ( 12/7درصد و صفر درصد)،

داللت بر مقاومت دمایی سوشهای خاصی از یرسینیا

یرسینیا اینترمدیا ( 7/2درصد و  7/1درصد) و

انتروکولیتیکا داشته باشد .موافق با این فرضیه پاگان و

یرسینیاهای غیرمعمول ( 1/8درصد و  35/7درصد) به

همکاران ( )1999شش سویهی یرسینیا انتروکولیتیکا را

ترتیب در شیر خام و پنیر بودند ( Yusel and

به مقدار  11باکتری در هر میلی لیتر تلقیح نمودند که

. )Ulosoy., 2006تفاوت در میزان شیوع در گزارش-

پس از آزمایش مجدد آنها بعد از پاستوریزاسیون به

های مختلف میتواند دالیل مختلفی از قبیل روشهای

طور غیر منتطرهای سه سویه در برابر پاستوریزاسیون

متفاوت غنی سازی و جداسازی ،محیط کشتهای

مقاوم بودند .با این حال در تحقیق حاضر نیز علیرغم

متفاوت به کاررفته و همچنین تفاوت فرهنگ و آداب و

جداسازی مستمر یرسینیا انتروکولیتیکا در طول مدت

رسوم غذایی و نحوه فراوری غذا در هر منطقه داشته

تحقیق ،با پیشروی به سمت فصول گرم تعداد جدایهها

باشد .در تحقیق حاضر برخالف اکثر گزارشهای موجود

کاهش محسوسی داشت .عامل دیگر باال بودن درصد

در کشورمان آلودگی به یرسینیا انتروکولیتیکا از شیوع

شیوع در تحقیق فعلی را میتوان عدم تفکیک سویه-

باالتری برخوردار بوده است .ازآنجاییکه یرسینیا

های بیماریزا از غیر بیماریزا و گزارش آلودگی همه-

انتروکولیتیکا نرمال فلور دستگاه گوارشی گاو میباشد

ی سویههای یرسینیا انتروکولیتیکا دانست .شایان توجه

این شیوع باال میتواند نشاندهندهی آلودگی مدفوعی

است با وجود آن که بر اساس گزارشهای محققین ،به

شیر خام و بیتوجهی به کنترلهای بهداشتی در منطقه

نظر میرسد سویههای بیماریزا درصد باالیی از جدایه-

از هنگام دوشش شیر خام تا انتقال آن به مراکز

های یرسینیا انتروکولیتیکا را شامل نمیشوند ،اما از

جمعآور ی یا بازار مصرف باشد .کمبود دامداریهای

آنجایی که تحقیقات مختلف ،غیربیماریزا بودن سویه-

صنعتی در منطقهی اهواز و دوشش شیر به شکل سنتی

هایی از یرسینیا انتروکولیتیکا را که تا امروز بی خطر

و دستی احتماال میتواند عامل افزایش آلودگی شیرخام

شناخته میشدند مورد چالش قرار داده است ،از این رو

به مدفوع حیوانات و متعاقبا موجب شیوع باالتر یرسینیا

بررسی فراوانی کلیهی سویههای یرسینیا انتروکولیتیکا

انتروکولیتیکا در شیر خام گردد .موافق با این فرضیه

نیز حایز اهمیت به نظر میرسد.

یوسل و همکاران درصد باالی شیوع یرسینیا
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بررسی آلودگی به یرسینیا انتروکولیتیکا
سنجش حساسیت آنتیبیوتیکی یرسینیا انتروکولیتیکا

تحقیق در مقایسه با مطالعات دیگر نشان میدهد که

در تحقیق حاضر جدایههای یرسینیا انتروکولیتیکا

الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی میتواند تحت تأثیر

بیشترین مقاومت را به اریترومایسین و به ترتیب در

منطقهی جغرافیایی ،بیماریهای باکتریایی شایع در

سطوح پایینتر به آموکسیسیلین و سفالوتین و تری

منطقه ،فرهنگ استفاده از دارو و به ویژه آنتی بیوتیک،

متوپریم سولفامتاکسازول نشان دادند .بهعالوه به ترتیب

همچنین نوع و نحوه فراوری و مصرف مواد غذایی قرار

بیشترین حساسیت به سیپروفلوکسین ،جنتامایسین،

گیرد .چرا که احتمال حضور یرسینیا انتروکولیتیکا در

اسید،

محصوالت خام و فراوری نشدهی لبنی و گوشتی بیشتر

کانامایسین ،تری متوپریم سولفامتاکسازول ،آموکسی

از محصوالت پخته و فراوری شده است .عالوه بر این،

سیلین و سفالوتین اختصاص داشت .مشابه نتایج

احتماال

یرسینیا

تحقیق حاضر در تحقیقی که یه و همکاران ()2016

انتروکولیتیکا با یکدیگر متفاوت بوده و این امر منجر به

در

عدم تاثیر یکسان یک آنتیبیوتیک خاص بر روی سویه-

اغذیهفروشیهای خرد در چین انجام دادند از 58

های مختلف میگردد .در تحقیق حاضر جدایههای

یرسینیا انتروکولیتیکای جداشده ،همهی جدایههای

یرسینیا انتروکولیتیکا بیشترین مقاومت را به

یرسینیا انتروکولیتیکا به کانامایسین و سولفانامیدها

اریترومایسین نشان دادند .از آنجایی که ترکیبات

حساس بودند .اکثر سویهها ژن بتاالکتاماز را بیان

آنتیبیوتیکی متنوعی برای جلوگیری از عفونت

میکردند و حضور  blaAو  blaBبه ترتیب در 77

وتحریک رشد در دامها مورد استفاده قرار میگیرند،

درصد و  111درصد جدایه ها مشاهده شد .همچنین

میتوان مقاومت باال به آنتی بیوتیکهایی از قبیل

بسیاری از جدایه ها به سفالوتین ( 71/4درصد) ،تری

اریترومایسین را ناشی از مصرف بی رویهی آنها و

متوپریم سولفامتاکسازول ( 77/3درصد) و آمپیسیلین

ایجاد سویههای موتان باکتریایی به علت استفاده مداوم

( 71/4درصد) مقاوم بودند .همچنین در تحقیقاتی که

از این آنتی بیوتیکها در گذشته یا حال در درمان

بوناردی و همکاران( )2013در کشور ایتالیا روی خوك

بیماریهای عفونی و نیز احتماال استفاده از دوز

جهت جداسازی یرسینیا انتروکولیتیکا و یرسینیا

نامناسب آنها در درمان دانست .از آنتیبیوتیکهای

سودوتوبرکلوزیس انجام دادند جدایه های یرسینیا

مقاوم در این تحقیق سولفامتوکسازول تریمتوپریم می-

انتروکولیتیکا از سویهی  4/O:3را جهت سنجش

باشد که از دسته آنتیبیوتیکهای سولفونامیدی است،

حساسیت آنتیبیوتیکی بررسی نمودند که حساسیت

گفته ش ده که ایجاد مقاومت در برابر سولفونامیدها زیاد

همهی جدایهها به آموکسیسیلین ،کالوالنیک اسید،

است و انتقال مقاومت از طریق پالسمید ،رایجترین

سفتازیدیم ،ارتاپنم و موروپنم و جنتامایسین گزارش

روش است .باکتریهایی که به یک سولفونامید مقاوم

شد .همچنین حساسیت  74/5درصد به سفاتوکسیم،

شدند در برابر تمامی سولفونامیدها معموال مقاومت پیدا

 87/1درصد به کانامایسین و  78/2درصد به

میکنند .1باکتریهای مقاوم از طرق مختلفی همچون

تتراسایکلین مشاهده شد .بیشترین مقاومت به ترتیب

افزایش تولید  ،2PABAکاهش نفوذپذیری دارو به

به آنتیبیوتیکهای آمپیسیلین ( 111درصد)،

داخل سلول باکتری ،کاهش تمایل سولفونامید به آنزیم

تتراسایکلین،

روی

سفتازیدیم،

جداسازی

یرسینیا

نالیدیکسیک

انتروکولیتیکا

مقاومت

سویههای

مختلف

سولفانامید ( 78/2درصد) و استرپتومایسین (78/2
درصد) اختصاص داشت .اختالف نتایج مقاومت آنتی
1.Cross-resistance
2. Para amino benzoic acid

بیوتیکی در جدایههای یرسینیا انتروکولیتیکای این
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Abstract
Totally 150 samples of cow milk were collected in Ahvaz within 6 months. The collected
samples were sent to the lab in cool conditions. The amount of 25 ml of each sample was
added to 225 ml of Tris-Buffered Peptone Water with pH=8 as enrichment medium and stored
at 4°C for three weeks. Then in 7th, 14th and 21th days of storage, one loopful equal to 10 µL
of enriched broth were streaked out in plates of Cefsulodin-Irgasan-Novobiocin agar
contained supplement and incubated at 30°C for 24 hours. Then 3 to 5 colonies of typical
bull's-eye appearance with 0.5-2 mm diameter with a deep red center and sharp border
surrounded by a translucent zone were selected as suspect to Yersinia enterocolitica and
cultured in TSA medium. After gram staining and observe gram negative rod and also
implement some biochemical tests in next step due to absolute identification, specific primers
for 16srRNA were used. Boiling method was used to extract DNA. The isolation of Yersinia
entroclitica was confirmed from 36 samples (24%) of milks. The confirmed isolates due to
antibiogram were spread out in agar culture and the antibiotic susceptibility was surveyed
with utilization of antibiotic discs and CLSI tables. The results showed that the sensitivity to
Ciprofloaxin,

Gentamicin,

Tetracycline,

Ceftazidime,

Nalidixic

Acid,

Kanamycin,

Trimethoprim Sulfametaxazole, Amoxicillin and Cephalotin were 100%, 97.05%, 91.17%,
85.29%, 82.35%, 79.41%, 67,64%, 17.64% and 14.7% respectively. None of the isolates were
susceptible to Erythromycin which shows that the isolates have the most resistance against
this antibiotic.
Keywords: Yersinia enterocolitica, Raw Milk, PCR.
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