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 مقدمه
های گرم مثبتی هستند ها، کوکسیانتروکوکوس

ی اختیاری و کاتاالز منفی هستتند و بتا هوازیبکه 
از ستتدش   5/6داشتتتت توانتتاشی رشتتد در    تت   

( و همچنتیت بتا داشتتت pH=9.6باال ) pHک رشد، 
-پیرولیتدونیل -Lقدرت هیدرولیز باشل استوولیت، 

- ( نفتیالمیدPYR شناساشی )اشتت (1)شوندیم .
مخمرهای سخ  در ن ر گرفته  صورتبهها باکتری

هتای رهی کربس و زنجیتشوند، زشرا فاقد چرخهمی
هتتا در انتروکتو تنفستی هستتند. ورتتور دا متی 

ف تور  عنوا بتهدستگاه گوارش انستا  و ویوانتات 
هتتا در اشجتتاد عفونتت ، نرمتتا ، اهمیتت  بتتالینی   

بیوتیت  و تواناشی اشجتاد مااومت  بته چنتد  نتتی
هتا، اشتت ها برای انتاا  افاتی ن ظرفی  باالی   
بترای  ها را بته شت  گتروه مناست گروه از باکتری

هتای مااومت  بته تحایاات اکولونشت  هتت  ن 
 .(3 ،2)بیوتی  تبدشل نموده اس  نتی

ها در ابتدا وابسته به انتروکو زاشی عمل بیماری
های میزبتا  است . در لتو  فر شنتد تتتاه  باف 

هتای متفتاوت، بافتی سب  ک ونیزاسیو  در محیط
مواد مغذی  افزاشش پتانسیل ردوکس، از بیت برد 

هتا هتا و دشگتر نات ضروری، فاگوسی  لوکوسی 
 .(4)شودمی

هتا مصرف  ذا اموا  انتاتا  بستیاری از پتاتون 
سازد. زنجیره ها را به بد  فراه  میباکتری ازهم ه
ماتاوم بته  انتروکتوکیعنوا  شت  منبت  ی به ذاش

انتروکتو اس  و  شدهشناختهعوامل ضدمیوروبی 
ویوانی مانند گوش   منشأدر  ذاهای با  معموالًها 

هتا که زشستگاه اص ی   وهود دارند و به دلیل اشت
ی بترای توهتقابتلدستگاه گوارش اس  پتانستیل 
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مقاوم به جنتامایسین  انتروکوکوس فکالیسدر  CTX-Mبتاالکتاماز  ژنبررسی 

 های قرمز مصرفیاز گوشت جداشده

 چکیده

بیوتیی  های مقاومت به آنتییدهد که توانمندی باالیی در کسب ژنانسان را تشکیل می، بخشی از فلور طبیعی دستگاه گوارش هاانتروکوک :هدف و زمینه

هیای ایاتوژن و فلیور طبیعیی، های مقاومت در بیاکتریهای کشاورزی و صنایع غذایی منجر به انتشار ژنها در بخشبیوتی ی گسترده از آنتیدارند. استفاده
-bla CTX د که ی  تهدید جدی برای بهداشت و سالمت انسان است. هدف از این مطالعه بررسیی شییوژ ژنشوانتقال به انسان و نیز ایجاد بیماری می

M باشد.های قرمز مصرفی میمقاوم به جنتامایسین جدا شده از گوشت انتروکوکوس فکالیسهای در سویه 

بیا  انتروکوکوس فکالیسسویه  90آوری و شهرستان بروجرد جمع کشتارگاههای قرمز از گوشت انتروکوکوس نمونه 190ی مقطعی،در این مطالعه :کارروش

های بیوشیمیایی شناسایی و جداسازی شد، سپس آزمون تعیین حساسیت آنتی بییوتیکی بیا روش دیسی  دیفییوژن مطیابد بیا دسیتورالعمل استفاده از تست
CLSI انجام شد. در نهایت فراوانی ژن bla CTX-M م به جنتامایسین با استفاده از ارایمر اختصاصی، توسط های مقاودر سویهPCR ی قیرار موردبررس
 گرفت.

هیا حساسییت بیاالیی گزارش شد و  سویه %66/56و  %44/94سیلین به ترتیب با و انی های اریترومایسینبیوتی : بیشترین میزان مقاومت به آنتیهایافته

یی  مذکور در هیچ ( مقاوم به جنتامایسین بودند که ژن%10نمونه ) 9نمونه مورد آزمایش،  90سیپروفلوکساسین داشتند. از نسبت به نیتروفورانتئین، مروانم و 
 سویه مشاهده نشد. 9از 

ی نشیان موردبررسیهیای مذکور در میان باکتری های بتاالکتاماز از طرید االسمید، عدم ردیابی ژنهای مولد آنزیم: با توجه به انتقال آسان ژنگیرینتیجه

بررسی مشیاهده بیوتی  موردداری بین این ژن و آنتیی معنیشود، بنابراین رابطههای عامل مقاومت به جنتامایسین منتقل نمیدهد که این ژن همراه ژنمی
 نشد.
 

 ای الیمرازی، جنتامایسین، بتاالکتاماز، واکنش زنجیرهانتروکوکوس فکالیس :هاواژهکلید
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. در (5)هتا در زمتا  کشتتار دارنتد لودگی گوش 
-میا  محصوالت  ذاشی، گوشت  شوتی از وستاس

 شتد، زشترا شمار متیبه  رشفسادپذترشت مواد  ذاشی 
هتا، محیطی بسیار مساعد هت  فعالیت  میوترو 

-چنتیت وهتود بتاقیها اس . هت مخمرها و کپ 

هتا در بیوتیت های مواد داروشی ماننتد  نتتیمانده
های دامتی و مصترف    توستط انستا  از فر ورده

هاشی ن یر لرشق زنجیره  ذاشی، باعث بروز واکنش
شتود. و ... متی های  لرنشت ، تت ، استتا واکنش

بیتوتیوی بته انستا  از لرشتق انتاا  مااوم   نتی
هتای گیرد که لی    ن شی صورت می ذا رهیزنج

بیوتیت  از ف تور میوروبتی دام بته مااوم بته  نتتی
 .(6)شودهای انسانی منتال میپاتون 
هتای دخیتل در عفونت انتروکوکوسترشت شاش 

 85 -90) انتروکوکتتوس فوتتالیسهتتای انستتانی، 
درصتتد(  5 -10) انتروکوکتتوس فاستتیومدرصتتد( و 
هتای شوتی از گونته انتروکوکوس فوتالیسهستند. 
در  توانتدیمتهای استیدالکتی  است  کته باکتری
باالشی در لو  تخمیتر گوشت  شافت   نسبتاًتعداد 

در  الکتوباستی وسشود و مموت است  بته همتراه 
. اشتتت (7)فر شنتتد تخمیتتر شتترک  داشتتته باشتتند

مااوم به گرما بوده که اسپور تولید  اکثراًها باکتری
هتا ی باتای   دهندهکنند و اشت موضوع نشا نمی

 .(6)اس  شدهپختههای خام و در گوش 
ستب  اکتستا  و انتاتا   توانندها، میانتروکو 
روشته های عامل مااوم  شوند. مصرف بیعامل ن 

ها در  ذای دام و لیور بیوتی و بدو  ن ارت  نتی
توانتد ستب  عنتوا  فتاکتور افزاشنتده رشتد متیبه

هتای ماتاوم وشروالنت  بتیت ستول  در تبتاد  ن 
و تواناشی بتاالی ارگانیست  در  انتروکو های سوشه

و بیمارا  و محیط، فراوانی قاب ی   انتاا  بیت افراد
هتای مخت ت  انتشار اشت ستوشه را در بتیت محتیط

ی واضح اس  کته استتفاده کامالً. (8)کندتا ید می
ها هت  درما  بیوتی روشه و بدو  ن ارت  نتیبی

عنوا  فاکتورهای شا کنتر  عفون  در انسا  و شا به
ی ویوانتتات شوتتی از دالشتتل شتتیوع رشتتد در  تتذا

 بیوتی  اس .های مااوم به  نتیباکتری
 هاانتروکوکوسدر  جادشدهشاهای مااوم  ازهم ه

بته مااومت  نستب  بته دوزهتای بتاالی  تتوا یم
ها و گ یووپپتیدها اشاره  مینوگ یووزشدها، بتاالکتام

مااوم  باکترشاشی که از لرشق تولید  راًیاخ .(9)کرد
بتاالکتامازهای وسی  الطی  در وا  افزاشش است  

. گتترددیمتتشتت  مشتتول درمتتانی ت اتتی  عنوا بتته
ی متارکننتدهی هتا ش نز تشتترمت بتاالکتامازها از 

استت  کتته بتتا  هتتایبتتاکترداروهتتای بتاالکتتتام در 
  یتوتیبی نتتی بتاالکتام از اتصا  و اههیدرولیز 

و باعتث ظتتور  کنتدیمبه هاشگاه هدف ه وگیری 
 Dتتا  A. که به چتار گتروه (10)گرددیممااوم  
لباته اشتت استاس بتر .(11)شوندبندی میتاسی 
 قترار Aدر گتروه  الطیت وستی  هتای نزش  بندی،

شافتته موتاستیو  های نزش  مشتاات شامل و گرفته
TEM  وSHV بتاالکتامازهای تیپ  .(12)باشندمی

CTX-M لور گستترده از لرشتق پالستمیدهای به
منتشتتر  SHVو  TEMاقتتد کتته ف ESBLوامتتل 

شوند و قتادر بته گردشد،که توسط پالسمید کد می
الطیت  بتوده و های وستی هیدرولیز سفالوسپورشت

وسی ه کالووالنی  اسید و تازوباکتتام متتار متیبه
و  اشرششتتیا ک تتیای در افزاشنتتده لوربتتهشتتوند و 

 لتی در .(13)شتاش  هستتند ک بستیال پنومونیته

 اشترا  در اخیتر هتایستا  در کته هتاشیبررستی

افتزاشش پیتدا کترده  ESBLهتای  نزش  ،شدهانجام
میزا  مااوم  تعییت لذا اشت مطالعه با هدف  .اس 
 انتروکوکتوس فوتالیسهتای بیتوتیوی هداشته نتی

 هتای قرمتز مصترفی کشتتارگاهاز گوش  هداشده
شترستتتا  بروهتترد و بررستتی فراوانتتی بتاالکتامتتاز 

هتای ماتاوم بته در ستوشهCTX-M الطیت  وستی 
 هنتاماشسیت انجام شد.

 

 کارروش
 220ی ماطعی،در اشت مطالعه: جمع آوری نمونه

هتای قرمتز شترستتا  بروهترد در گوش نمونه از 
از  ؛ کته وری شدهم  1394-1393 یهالی سا 

هداسازی  انتروکوکوسنمونه  190نمونه، 220اشت 
برداری به روش ستو   بترداری انجتام  نمونه شد.

مترمرب  یسانت 100شد، بدشت صورت که از سطح 
بترداری انجتام با دو سو   از سطح گوشت  نمونته

   هاشی که مساو  داخ تی فرش شد. اشت سطح با 
شتد. نمونتهمتر مرب  بتود تعیتیت متیسانتی 100

برداری از چتار ناویه گرد ، قسم  خ فی عرالت 
دس ، تتیگاه و کفل انجام شد. عمل سو   کشتی 
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صورت افای و عمودی ابتدا با ستو   مرلتو  و به
سپس با ستو   خشت  انجتام گرفت . در نتاشت  

بترا  قترار  BHIهتای وتاوی هردو سو   در لوله
 ها به  زماششگاه منتال شدند.داده شدند و نمونه

پس از تتیه کش  خال  از شناسایی باکتری: 
هتای  میزی گرم،  زمو ها، با استفاده از رنگنمونه

 BHI، رشد در محیط PYRکاتاالز، باشل اسوولیت، 
هتا در وتد ک رشد ستدش ، نمونته  5/6برا  واوی 

هتتای . ستتپس نمونتته(14)شتتدندهتنس شناستتاشی 
با استفاده از  زماششات تولید استید از  انتروکوکوس

مانیتو ، سوربیتو ، سوربوز،  رابینوز و ساکاروز در 
ود گونه شناساشی شدند که بعد از انجام  زماششات 

انتروکوکتوس هداشته  90فوق مشخ  گردشد کته 
 بودند. انتروکوکوس فاسیومهداشه  100و  فوالیس

بعتد از تعیتیت  :بیوتیکیآزمون حساسیت آنتی
هتای با  زمو  E. faecalisهای باکتری هوش  گونه

بیتوگرام از بیوشیمیاشی، هت  انجتام  زمتو   نتتی
( به روش Disk diffusionدشفیون  ) روش دشس 

 CLSI (Clinicalکربی باشر و بر لبق دستورالعمل 

and Laboratory Standards Institute انجتتام )
ی گردشد. تعدادی از ک تونی بتاکتری را بته وستی ه

 نس برداشته و در سرم فیزشولتونی استترشل وتل 
مت  فارلنتد گتردد. نموده تا برابر بتا کتدورت نتی 

روی محیط مولر هینتو   گار کش  داده سپس بر 
ی استتاندارد و بیوتیوی با فاص ههای  نتیو دشس 

 37بتتر روی محتتیط کشتت  قتترار داده و در دمتتای 
 24درهه س سیوس انووبه گردشده و بعتد از ظتتر 

ساع  نتاشج قرا   گردشد. هت  انجام اشت مطالعه 
بیوتیتتت  ارشتروماشستتتیت هتتتای  نتتتتیدشستتت 

(μg/disc15  ،)مپتتتتتی( ستتتتتی یتμg/disc10 ،)
( تتراستتتتتتیو یت μg/disc10هنتاماشستتتتتتیت )

(μg/disc30پنتتتتتتی ،)( ستتتتتتی یتμg/disc10 ،)
(، ک رامفنیوتتتتل μg/disc5سیپروف وکساستتتتیت )

(μg/disc30( لینزولیتتتد ،)μg/disc30  متتتروپن ،)
(μg/disc10( استرپتوماشستتتتتیت ،)μg/disc30 و )

( خرشتتداری شتتده از μg /disc30) تیتروفتتورانت ین
دانمار  تتیته گردشتد. از ستوشه ROSCOشرک  

 .Eو  E. faecalis ATCC29212هتای استتاندارد 

faecalis ATCC51299 های کنتر  عنوا  سوشهبه
 استفاده شد.

، از DNAهتتت  استتتخرا  : DNAاستتتارا  
بترا   BHIهتا در محتیط ساعته نمونته 24کش  

(Merck  استتتفاده شتتد کته بتتا استتتفاده از ) لمتا 
 وری گردشتتد و ستتانترشفیون، رستتو  ستت ولی همتت 

 DNAاستخرا  لبق دستورالعمل کی  استتخرا  
هتای استتخرا  DNA)ستینا ن ( انجتام گردشتد و 

نگته -20در فرشتزر  PCRگردشده تا زمتا  انجتام 
 داری شد.

با استفاده از پراشمر اختصاصی ن : PCR آزمون
CTX-M  (  گرفتتته شتتده از ماتتاالت و 1هتتدو )

خرشداری شده از شرک  پیشتگام صتورت گرفت . 
 5/7)ماتتتتدار  μl25در وجتتتت   PCRواکتتتتنش 
 Masterمیورولیتتتر  dsH2O ،5/12میورولیتتتر 

mix ،1  میورولیتتتترPrimer F ،1  میورولیتتتتر
Primer R  میورولیتر  3وDNA Template لبق )

 برنامه دماشی و زمانی زشر انجام شد.
دقیاته  2به مدت  DNAبرای دناتوراسیو  اولیه 

قتتترار داده شتتتد و بعتتتد از     co 94در دمتتتای
، الحتاق یتهثان 20بته متدت  co 94دناتوراسیو  در
 30بته متدت  co51هتدف در  DNAپراشمرها بته 

ثانیته  30به مدت  co72ثانیه و توثیر پراشمرها در 
دقیاه هتت   3چرخه تورار شد و سرانجام  35در 

 قرار گرف . co72توثیر نتاشی در 
از ن   گتاروز  PCRهت  الوتروفورز محصوالت 

)سینا ن ( استفاده شتد.  TBE 0.5 Xو بافر   5/1
از شت  متارکر  PCRبرای تعییت ساشز محصتوالت 

ده  لما ( استفا Merckهف  بازی ) 100مولوولی 
 میتزی توستط  بعتد از رنتگ DNAشد. بانتدهای 

Safe stain (Merck  با استفاده از دستتگاه ) لما 
Gel-documentation (Vilber-Lourmat  )فرانسه

 اژوهش استفاده شده در اینتوالی ارایمر  -1جدول

 منبع (bpطول قطعه ) (35توالی ارایمر ) ژن هدف

CTX-M F: TCAGCGAAAAACACCTTG 
R:GATATCGTTGGTGGTGCCAT 

543 
 

(1) 
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در نتاش  نتاشج واصل بتا استتفاده  مشاهده گردشد.
  نالیز شدند. Excelاز نرم افزار 

عنتوا  کنتتر  بته E. faecalis ATCC29212از 
)تتیتته شتتده از بانتت    CTX-Mن  مثبتت  بتترای

میوروبتتی انستتتیتو پاستتتور( استتتفاده شتتد. ستتوشه 
استاندارد به شول لیتوفی یزه خرشتداری و عم یتات 
اویای    بتا کشت  در محتیط نوترشنت  بترا  و 

 37ستاع  در دمتای  24گرماگذاری    به متدت 
 .(15)گراد انجام گردشددرهه سانتی

 

 هایافته

 وری هتتای قرمتتز همتت ی گوشتت نمونته 190از 
شترستا  بروهترد بعتد از انجتام  ی کشتارگاهشده
ی، مشخ  شد کته دشیتأهای بیوشیمیاشی و تس 
 100و  انتروکوکوس فوالیس(  36/47نمونه ) 90

هداستازی  انتروکوکوس فاستیوم(  63/52نمونه )
 شد.

بیتتوگرام بتته روش انتشتتار از نتتتاشج تستت   نتتتی
 90( از  10متتورد ) 9دشست  مشتخ  کتترد کته 
باشتند. نتتاشج یت متینمونه، ماتاوم بته هنتاماشست

ی دهنتده( نشتا 1نمتودار بیوگرام )واصل از  نتی
 های مخت   بود.ی سوشههای چندگانهمااوم 

 
 

 جدا شده از گوشت بر حسب درصد انتروکوکوس فکالیسهای بیوتیکی سویهالگوی مقاومت آنتی -1نمودار 

 

 
 

 bla CTX-M . های مقاوم به جنتامایسین برای ژنانتروکوکوس فکالیسهای نمونه PCRژل الکتروفورز محصوالت   -1تصویر

 ATCC (، سیتون سیومNCجفت بازی، ستون دوم کنتیرل منفیی ) 100( مارکر Ladder) از چپ به راست به ترتیب، ستون اول

29212 (PC)  های مورد آزمایش.نمونه 1 -5های شماره کنترل مثبت  و عنوانبه 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
94.44

56.66

38.88 38.88

12.25 10
4.44 3.33 2.46 0

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

jm
s.

iu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
25

 ]
 

                               4 / 9

http://rjms.iums.ac.ir/article-1-4976-fa.html


 
 
 

 

    ...تیسشهنتاما به مااوم سیفوال انتروکوکوس در CTX-M بتاالکتاماز ن  یبررس                                                  

     

 

 

http://rjms.iums.ac.ir                                                                 1396 بهمن ،164، شماره 24دوره   پزشکی رازیمجله علوم 

89 

بیشتتترشت میتتزا  مااومتت  بروستت  استتتاندارد 
2013 CLSI هتتتای بیوتیتتت نستتتب  بتتته  نتتتتی

( و  66/56) تی یس( و پنی 44/94ارشتروماشسیت )
بیوتیت بیشترشت میزا  وساسی  نسب  به  نتتی

های نیتروفورانت ت و مروپن  و سیپروف وکساستیت 
و سیپروف وکساستتتیت  22/2،  0بتته ترتیتتت  بتتتا 

ی مشاهده شد. پس از بررسی ننوم استخرا  شتده
های مااوم به هنتاماشسیت بتا انتروکوکوس فوالیس

ی سوشه 9ش  از ، مشخ  شد در هیچPCR زمو  
رد وهتود نتدا  CTX-Mمااوم به هنتاماشستیت، ن 

 (.1)تصوشر 
 

 گیریو نتیجه بحث
هتای مشتتر  بتیت انستا  و بسیاری از بیماری

های  لوده توانند از لرشق خورد  گوش ویوا  می
رو سال  بود  گوشت  به انسا  منتال شوند. از اشت

از اهمی  باالشی در وفظ سالم  هامعه برختوردار 
اس . به دلیل ماهی  ختود گوشت  و تتیته    از 
مناب  ویوانی، عدم وهود فر شند ورارتی در وتیت 

اند  انجماد در کاهش بار میوروبی،  ریتأثکشتار و 
گوش  ختام در گتروه  تذاهای بتا رشست  بتاالی 

هتای . بنابراشت نیاز به روش(16)میوروبی قرار دارد
گردد. گیرانه در تولید    اوساس میکنترلی و پیش

های معمولی قادر بته ها در     بیوتی اکثر  نتی
ها نیستند. درما  متداو  انتروکوکوساز بیت برد  

شامل استفاده از ش   مینوگ یووزشد همراه با شت  
عامل ضد دشواره )بتاالکتام( اس . البتته، مااومت  

وتا   هتا درانتروکوکتوسهتا در بیوتیت به  نتتی
هتای هتا دارای ن افزاشش اس . اگتر اشتت بتاکتری

بتا مصترف  تنتانتهبیوتیوی نیز باشند مااوم   نتی
رونتد، ب وته های معمولی از بتیت نمتیبیوتی  نتی

  معموالًشوند. تر نیز میهای مااومسب  اشجاد سوشه
ی بتتالینی و هانمونتتهدر  انتروکوکتتوس فوتتالیس
و ستتبزشجات  اهگوشتت در  انتروکوکتتوس فاستتیوم

نمونه  190ی  ال  هستند. در اشت پژوهش هاگونه
نمونه  90از گوش  هداسازی شد که  انتروکوکوس

نمونتته  100( و  36/47) انتروکوکتتوس فوتتالیس
هتاشی ( بود. پژوهش 63/52) انتروکوکوس فاسیوم

، لتیال 2003و هموارا  در ستا  Hayesکه توسط 
 Merk vrabecو  1389اربابی و هموارا  در ستا  

، دکتتر ستیما ستود و هموتارا  در 2015در سا  
ی خوببتهانجام گرف  اشتت موضتوع را  2008سا  

 .(20-17)نشا  داد
در اشتت تحایتق   مدهدست بهنتتاشج با توهه به 

  50 یبتاالسی یت مااوم  به ارشتروماشسیت و پنی
ها موهود در گوش  انتروکوکوسیهای اس . سوشه

های نسب  به سوشه اکثراًهای بالینی، برخالف سوشه
در اشتت  کتهیدرصتورت. (21)بالینی وستاس است 

بیوتیت  مطالعه مااوم  زشادی نسب  به دو  نتتی
و هموارا    Chedlyهایفوق دشده شد. در پژوهش

مااوم  باال نسب  به ارشتروماشسیت  2012در سا  
و هموتتارا  در  Hayesهتتای و نیتتز در پتتژوهش

سی یت ، بیشترشت مااوم  نسب  به پنی2003سا 
. همچنیت بیشتترشت میتزا  (19, 17)دمشاهده ش

هتتتای بیوتیتتت  نتتتتی وساستتتی  نستتتب  بتتته
نیتروفتتتورانت یت، متتتروپن  و سیپروف وکساستتتیت 

ی از مطالعتته شتتدهواصلمشتتاهده شتتد. در نتتتاشج 
به  انتروکوکوس فوالیسهای تمام سوشه نژاد موریت

نیتروفتتورانت یت وستتاس بودنتتد و مطالعتته فتترزاد 
هتتتای محمتتتدی و هموتتتارا  نشتتتا  داد ستتتوشه

وساسی  باالشی نستب  بته  انتروکوکوس فوالیس
 .(23 ،22)فوق داشتند  یوتیبی نتسه 

تواند بیانگر میتزا  مصترف  نتتیاشت مس  ه می
هتاشی بیوتیت بیوتی  در ش  منطاه باشتد.  نتتی

بیشتتر  مرات بهسی یت همانند ارشتروماشسیت و پنی
گیرند. قرار می مورداستفادهها، بیوتی از ساشر  نتی

ها در منالق بیوتی مااوم  داروشی نسب  به  نتی
هتا  به دلیل تغییرات ننتیوی در مخت   اشرا  و 

و تفتاوت در میتزا  مصترف  جادکنندهشاهای سوشه
میزا  دسترسی  درها و وهود اختالف بیوتی  نتی

گیرد. البتته بستته بته ها صورت میبیوتی به  نتی
بیتوتیوی نوع نمونه )بالینی و  ذاشی( مااوم   نتی

 ه  متفاوت اس .
روالنس در ی وشتهتان الزم به ذکر اس  شتیوع 

هداشه های بالینی بیشتر از مواد  تذاشی و گوشت  
ی نیتز ویوتیتبی نتی هامااوم  جهیدرنتاس  پس 

 ؛ کتتهی بتتالینی بیشتتتر خواهتتد شتتدهانمونتتهدر 
 2002و هموارا  در ستا   Abriouelی هاپژوهش

 .(24)اشت موضوع را ثاب  کردند
لرشتتق پالستتمید،  از ا  تت  مااومتت  یهتتان 
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هتا انتشتار ها بیت باکتریترنسپوزو  و شا اشنتگرو 
 شوی که پالسمیدها شدهمشخ  یخوببهشابند. می

ی نتتمااومت   سترش  انتشتار عوامتل تشتترمت از 
 هستند. هایباکتر میا  در یویوتیب

در  CTX-Mبتاالکتامتتتاز  ن در اشتتتت پتتتژوهش 
های مااوم به هنتاماشسیت مشاهده نشتد. در شهسو

در  Merk vrabec ی مشتابتی کته توستطمطالعته
در دانشتتگاه پزشتتوی و داروستتازی  2015ستتا  

 CTX-Mبتاالکتامتاز  ن بررستی  من وربهاس واکی 
از پنیرهتای مصترفی  هداشدههای انتروکوکوسدر 

ی نتامبرده هتان ی اهشستوصورت گرف  در هتیچ 
هتای . همچنتیت تتاکنو  بررستی(1)مشاهده نشد
هتتتای بتاالکتامتتتاز در ی ن بتتتر رومستتتتایمی 

های مااوم به هنتاماشسیت در انتروکوکوس فوالیس
های قرمز مصرفی چته در داختل و چته در گوش 

خار  از کشور صورت نگرفته اس . در اشت بررستی 
هتتتای ماتتتاوم بتتته در ستتتوشه bla CTX-M ن 

لذا اشتت موضتوع نشتا   ت مشاهده نشد.هنتاماشسی
هتای عامتل همراه بتا ن  bla CTX-M ن  دهدیم

ینمتهنتاماشسیت منتاتل   یوتیبی نتمااوم  به 
رود که عتالوه بتر و همچنیت اشت اوتما  می دنشو

های مااومت  بته هنتاماشستیت و انتاتا  وهود ن 
 از  یتر دشگتری هتایتوسط پالسمیدها، موانیست 

 هتایماننتد پمتپ الطیت وستی  بتاالکتامازهتای

یمت مااومت  ستب  هتادر پتورشت تغییر و ترشحی
 .گردند

 است  ثاب  گردشتده شدهانجام مطالعات براساس

 بته مااوم  داروشی انتاا  اص ی یهاراه از شوی که

 هایباکترمااوم  یهاهشسو انتاا  یواسطهبه انسا ،
 ی  تذاشیهافر ورده لرشق از گیاها  و ویوانات از

 هتایشباه  اثبات با اس  گیرد بدشتیصورت می

 محیطتی و بیمارستتانی یهاسوشه الگوی مااومتی

ی لودگ از پیشگیری و کنتر  با توا ها، میباکتری
 را بتالینی یهامااوم  بروز محیطی، اوتما  یها

 .(25)داد کاهش
 

 تقدیر و تشکر
 زاد  دانشتگاه پژوهشی معاون  از مااله اشت مؤلفیت

 تمامی و اسالمی واود بروهرد و هموارا   زماششگاه

 نتاشت  پترونه، اشتت در انجتام دهنتده شتاری عزشزا 

 .دارند را امتنا  و سپاس
 

 منابع
1.Vrabec M, Lovayová V, Dudriková K, Gallo J, 

Dudriková E. Antibiotic resistance and prevalence 

of Enterococcus spp. and Escherichia coli isolated 

from bryndza cheese. Ital Sci Anim J; 

2015.14(4):3968. 

  

2. Rahimi F, Talebi M, Saifi M, Pourshafie MR. 

Distribution of enterococcal species and detection of 

vancomycin resistance genes by multiplex PCR in 

Tehran sewage. Iran Biomed J; 2007.11(3):161-7. 

3. Talebi M, Rahimi F, Katouli M, Möllby R, 

Pourshafie MR. Epidemiological link 3.between 

wastewater and human vancomycin-resistant 

Enterococcus faecium isolates. Curr Microbiol; 

2008. 56(5):468-73. 

4. Fisher K, Phillips C. The ecology, epidemiology 

and virulence of Enterococcus. Microbiology; 

2009.155(6):1749-57. 

5. Jahan M, Krause DO, Holley RA. Antimicrobial 

resistance of Enterococcus species from meat and 

fermented meat products isolated by a PCR-based 

rapid screening method. Int. J. Food Microbiol; 

2013.163(2):89-95. 

6. Myllyniemi AL. Development of 

microbiological methods for the detection and 

identification of antimicrobial residues in meat. 

2004. 

7. Jahan M, Holley RA. Incidence of virulence 

factors in enterococci from raw and fermented meat 

and biofilm forming capacity at 25. C and 37 C. Int. 

J. Food Microbiol; 2014.170:65-9 

8. Ryan L, O'Mahony E, Wrenn C, FitzGerald S, 

Fox U, Boyle B, et al. Epidemiology and molecular 

typing of VRE bloodstream isolates in an Irish 

tertiary care hospital J. Antimicrob. Chemother; 

2015.70(10):2718-24. 

9. Klare I, Heier H, Claus H, Witte W. 

Environmental strains of Enterococcus faecium with 

inducible high-level resistance to glycopeptides 

FEMS Microbiol. Lett; 1993.106(1):23-9. 

10. Canton R, Novais A, Valverde A, Machado E, 

Peixe L, Baquero F, et al. Prevalence and spread of 

extended‐spectrum β‐lactamase‐producing Entero-

bacteriaceae in Europe. Clin. Microbiol. Infect; 

2008.14(s1):144-53. 

11. Poole K. Resistance to β-lactam antibiotics. 

Cell Mol Life Sci; 2004.61(17):2200-23. 

12. Bush K, Jacoby GA, Medeiros AA. A 

functional classification scheme for beta-lactamases 

and its correlation with molecular structure. 

Antimicrob. Agents Chemother; 1995.39(6):1211. 

13. Tzouvelekis L, Tzelepi E, Tassios P, Legakis 

N. CTX-M-type β-lactamases: an emerging group of 

extended-spectrum enzymes. Int. J. Antimicrob. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

jm
s.

iu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
25

 ]
 

                               6 / 9

http://rjms.iums.ac.ir/article-1-4976-fa.html


 
 
 

 

    ...تیسشهنتاما به مااوم سیفوال انتروکوکوس در CTX-M بتاالکتاماز ن  یبررس                                                  

     

 

 

http://rjms.iums.ac.ir                                                                 1396 بهمن ،164، شماره 24دوره   پزشکی رازیمجله علوم 

91 

Agents; 2000.14(2):137-42. 

14. Facklam R, Collins M. Identification of 

Enterococcus species isolated from human 

infections by a conventional test scheme. J. Clin. 

Microbiol;1989.27(4):731-4. 

15.Arbour N, Weirich A, Cornejo-Palma D, 

Prevost S, Ramotar K, Harder C. Real-time PCR 

detection of VRE. Spartan Bio sci AN0019, version 

1; 2008. 

16. Roberts T. Economics of private strategies to 

control foodborne pathogens. Choices; 

2005.20(2):117-22. 

17. Chouchani C, El Salabi A, Marrakchi R, 

Ferchichi L, Walsh TR. First report of mefA and 

msrA/msrB multidrug efflux pumps associated with 

bla TEM-1 β-lactamase in Enterococcus faecalis. 

Int. J. Infect. Dis; 2012.16(2):e104-e9. 

18. Sood S, Malhotra M, Das B, Kapil A. 

Enterococcal infections & antimicrobial resistance. 

Indian J. Med. Res; 2008.128(2). 

19. Hayes JR, English LL, Carter PJ, Proescholdt 

T, Lee KY, Wagner DD, et al. Prevalence and 

antimicrobial resistance of Enterococcus species 

isolated from retail meats. Appl. Environ. 

Microbiol; 2003.69(12):7153-60. 

20. Arbabi L, Vandyoudefi J, Bouzari M, Rahimi 

F, RAHIMI F. Antibiotic Susceptibility Pattern 

among Vancomycin Resistant Enterococci Isolated 

from Meat and Fecal Samples in Tehran Livestock 

Husbandries. 2010.(Persion). 

21. Teuber M, Meile L, Schwarz F. Acquired 

antibiotic resistance.in lactic acid bacteria from 

food. Antonie van Leeuwenhoek; 1999.76(1-4):115-

37. 

22. Teymournejad O, Mohabati Mobarez A, 

Hosseini Doust R. Nitrofurantoin sensitivity in 

vancomycin resistant enterococcus. J Arak Unive 

Med Sci; 2010.13(2).(Persion). 

23. Mohammadi F, Tabaraie B, Sadeghifard N. 

Evaluation of drug resistance frequency ƱřŹŚƨưƷ ƹ 

$! among Entrococcus faecium and E. faecalis 

strains and detection of vanA/B genes in 

vancomycin resistance isolated by PCR method in 

Ilam and Kermanshah hospitals. Sci J Ilam Unive 

Med Sci; 2010.19:1-8.(Persion). 

24. Franz CM, Grube A, Herrmann A, Abriouel H, 

Stärke J, Lombardi A, et al. Biochemical and 

genetic characterization of the two-peptide 

bacteriocin enterocin 1071 produced by 

Enterococcus faecalis FAIR-E 309. Appl. Environ. 

Microbiol; 2002.68(5):2550-4. 

25. Norouzi J, Vali GR, Yousefi H. Surveying the 

effects of different methods of mutations on the 

antibiotic resistance patterns and plasmids in E. Coli 

and Staph. Aureus Feyz J Kashan  Univ Med Sci; 

2004.8(1).(Persion). 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

jm
s.

iu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
25

 ]
 

                               7 / 9

http://rjms.iums.ac.ir/article-1-4976-fa.html


 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

jm
s.

iu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
25

 ]
 

                               8 / 9

http://rjms.iums.ac.ir/article-1-4976-fa.html


 
 
 

 

  Original Article       http://rjms.iums.ac.ir 

 

 1389بهار  1،شماره  ،7دوره 

  Razi Journal of Medical Sciences      Vol. 24, No. 164, Jan-Feb 2018   92  

 

Study of bla CTX-M gene in gentamicin resistant Enterococcus faecalis 

isolated from consumption red meats 

 

 
*Rezvan Shirvani, Department of  Cell and Molecular Biology,  Boroujerd Branch, Islamic Azad 

University, Boroujerd, Iran (*Corresponding author). r.shirvani1368@gmail.com. 

Ellahe Madani pur, Department of Microbiology, Boroujerd Branch, Islamic Azad University, 

Boroujerd, Iran. elamadani20@gmail.com 

 
Abstract 
Background: Enterococci are part of normal flora of the human gastrointestinal tract, which 

have a high potential for acquiring antibiotic resistance genes. The widespread use of 

antibiotics in the agricultural and food industriel leads to release of resistance genes in 

pathogens and normal flora bacteria, transfer to human and also the cause of the disease, 

which is a serious menace to human health. So, the purpose of this study was evaluation 

prevalence of bla CTX-M gene in gentamicin resistant Enterococcus faecalis isolated from 

consumption red meats. 

 Methods: In this cross-sectional study 190 Enterococcus isolates were collected   from 

consumption red meats Boroujerd Slaughterhouse. 90 E.faecalis strains were identified by 

routine microbiological tests. The antibiotic susceptibility testing on isolates by disk diffusion 

method according to the CLSI was performed. Finally, to assess the frequency of bla CTX-M 

gene in gentamicin resistant Enterococcus faecalis isolated from consumption red meats were 

performed by using PCR and specific primer.                                                                                                                                        

Results: In this study, the highest antibiotic resistance was observed against erythromycin 

and penicillin (94.44% and 56.66% respectively), strains had a high sensitivity to 

nitrofurantoin, meropenem and ciprofloxacin.Out of 90 samples 9(10%) were resistant to 

gentamicin, the gene was not found in any of the 9 strains.                                                                                        

Conclusion: Given that the genes producing Betalactamase enzymes are easily transferred 

via plasmids, lack of tracking the mentioned genes among the studied bacteria suggests, this 

gene is not transferred along with genes inducing resistance to gentamicin. Thus significant 

relationship between these gene and investigated antibiotic was not observed.                                                                                                                                            
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