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Abstract
Introduction: Growing evidence exists that agriculture affects antibiotic resistance in human
pathogens. Beta-lactam antibiotics are the most commonly used antimicrobial agents in many
countries. The abundance of beta-lactamase encoding genes can be used as an indicator of
antibiotic resistance in the environment. So, to determine the beta-lactamase resistance genes,
the abundance of culturable bacteria having bla-TEM genes in the soils under different land uses
was examined.
Materials and methods: 44 Gram-positive and 34 Gram-negative bacteria plated on nutrient
agar were isolated from agricultural, pasture and mining soils and selected to study the presence
of TEM-class gene using PCR amplification. Antibiotic sensitivity test of bla-TEM+ isolates was
done adopting the Kirby-Bauer disk diffusion method and antibiotic discs used were: ampicillin,
amoxicillin, vancomicin, streptomycin, tetracycline and gentamicin. Finally, five multi-drug
resistant and bla-TEM+ isolates were identified using universal primers.
Results: The highest level of beta-lactamase genes was observed in the Gram-positive and
Gram-negative isolates from the pasture soils. In the agricultural and mining soils, a high
abundance of bla-TEM+ isolates was found which also showed resistance to beta-lactam
antibiotics. The identified multi-drug resistant and bla-TEM+ isolates were from these genera:
Achromobacter, Bacillus, Brevibacillus, Aminobacter and Brevundimonas.
Discussion and conclusion: The high number of bla-TEM+ bacteria in all the soils may be
attributed to the other important feature of bla genes which is their capability to extrude toxic
compounds like heavy metals in contaminated environments. Sensitivity of some bla-TEM+
bacteria to beta-lactam antibiotics was interesting. This result shows that bla-TEM genes confer
resistance to beta-lactamase inhibitors in a different degree. Some of the identified isolates were
pathogen. These pathogens in soils can transfer to plants and human which induce health
problems. A high abundance of bla-TEM+ bacteria in the agricultural soil indicates the
inefficiency of beta-lactam antibiotics.
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ل

چكیده
یهلهیللبر لهایلسگیل
مقدمه:لفعهلر لههیلکشهواسیلتو لگسلاگ لهلهیللگفل گلتشلولپلاگکمشل قهو ل للپهیست لت للیالبلهکتال ل
گس هس له تمد.لگسلآس هلکعلپهیست

لههیلناو لبتهالکتهملبرشتاتنلیاصدلپهیست

لهلهیللگسلت هی لشلد للیالگکثلاللکشلواههل

ه تمد،لسم شلفاگوگس ل لههیلبتهالکته هسلتو لگسل ال لههیلبااس لن لتا لل قهو ل للپهیست لت للبلهکتالیهلهللگسل .ل
بمهباگتنلیالپژوهشلحهضا،لفاگوگس لبهکتایلههیلکش پ:تالیگاگیل لbla-TEMلیالخه لهلهیللبلهلکلهابالیلنوسلهنو ل
آس و لشد.
مواد و روشها:لتعدگیل88لبهکتایلنامل ثب لول28لبهکتایلنامل م لگسلخه لههیلکشهواسی،لچاگنه لول عد لاویل
کشتهه لآنهال غ:یلجدگلولباگیلایتهب ل لbla-TEMلبهلPCRلبااس لشدسد.لسپس،لتوگ ل قهو
پهیست

یههیلbla+لبعل
لبهکتا ل

لههلبهلاو لپخشلردن ل لیت ل للبلهلل 7لیت ل للآ وک ل لسلرارن،للآ پل لسلرارن،للگستاپتو هت لرن،للوسوو هت لرن،لل

تتاگسهتوارن،لیگک لسهتوارنلولجمته هت رنلبااس لشد.لیالپهته ،ل3لجدگتعلbla+لشمهسلهت للشلدلسدلکلعلبلعللبلرشللگسلتل لل
پهیست

ل قهوملبویسد.ل ل

نتایج :برشتاتنلفاگوگس ل لههیلبتهالکته هسلیالبهکتایلههیلنامل م لولنامل ثب لچاگنه لههلیتد لشد.لیالکهابایلههیل
کشهواسیلول عد لسر لیاصدلستهییلجدگتعلbla+لتهف لشدلکعلب رهایلگسلآسههلگسلیتدلفموترپ لسرل للبلعللآ وک ل لسلرارنللول
آ پ لسرارنل قهوملبویسد.لتعدگیل3لجدگتعلیگاگیل لبتهالکته هسلبهل قهو

لچمدنهسعلبعلپهیست ل لهلهللشمهسلهت للشلدسدلکلعل

باویبهسراوسلولباووسدت وسهسلبویسد .ل
یههیلجمسلآ رموبهکتا،لگکاو وبهکتا،لبهسراوس،ل ل
بهکتا ل
بحث و نتیاهگیری:لستهیبوی لش هالبهکتایلههیلیگاگیل لههیلبتهالکته هسلیاله علکهابایلههل ونلگس لبلعللیلرل لل
کهاکایههی لیتهالگتنل لههل هسمدلیفعلتاکربهتلس
باخ لجدگتعلههلکعل لههیل قهو
قهو

ل لههلیالباگبالپهیست

لسظرالفا ههی لسمهرنلگسلست تهه لآلوی لبهشلد.لح هسلر للفملوتلرپ ل

لبعلآ وک لسرارنلکالوالسر لگسردلیالآسههلشمهسهت لشد،لبعلیاجلعلهلهیللنوسلهنو لل
یههیلشمهسهت لشد لگسلجمسلههیلبر هایسگلبویسدلولوجلویلل
لههلوگب تعلگس .لباخ لبهکتا ل

گتنلبهکتایلههلیالخه لههلولساگت لآسههلبعلنره ل وجبلآسربلبعلسال

یهلهیلل
لنره ل لشوی.له چمرنلفاگوگسل للبلهکتال ل

یگاگیل لههیلبتهالکته هسلیالخه لههیلکشهوااسی،لسهکهاگ دیلاوسگف و لپهیست
واژههای کلیدی:ل لبتهالکته هس،ل قهو
* سوت مدۀل ئو ل وهتبهت ل

لههیلبتهالکتهملاگلسشه لیگی .ل

لپهیست ت ،لخه لههیل عد
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فصامه علما

21ل ل

مقدمه .ل

-لپژوهش لست

لشمهس ل رواوگانهسر لههل،لسه لشش ل،لش ها ،32لپهتر ل6231

پهسدلههی لسهه هسمدیلیالبااس لفموترپ لیگشلتمدل.لگسلآس لهلل

وجللللویل لهللللهیل قهو لل ل لبللللعلپهیست لل ل لهللللهل

کللعلتاگبللایلپالسلل ردههلولیتهللالممهصللال سترولل لبللرنل

(آست لبروتر لهه)6لیالبهکتایلهله،للپدتلد لگیلسهخوشلهلتمدلول

نوسعلههی لبهکتاتهت ل دویتت لسدگای،لگفل گتشللآللوین لل

سسگلهشدگالبهدگشت لگس .لپژوهشلههلسشه لیگی لگسد لکلعل

س ،لپاگکمشلولن لتا للبلهکتایلهلهیلل قلهومللاگلیالپ ل ل

لبلعلپهیسلت ل لل

ل

فعهلر لههیلبشالبعلگف گتشل لههیل قهو
یالبهکتایلههل م ال لشوی.ل لههیل قهو

لبعلپهیست

ل

یگای .لن گا لههیلب رهای،لشبهه لستهیل لههیل قهو
بعلپهیست

لههلیالبهکتایلههیلجدگشلد للگسلست لتهه لهلهیلل

گسلنوسعلوتژ لبهکتاتلهت للفاگتلالافتلعلولبلعلیلتهلاللنوسلعلهلهل

طبرع لبهل لههیلبهکتایلههیلبر هایلسگیلگس لهسل لاگلسشله لل

لاسلدللولگسلگتلنلاو،لگتلنلل لهلهللیالنلاو للآالتملد لهلهیلل

لیهمدلولبمهباگتن،لست تهه لههیلطبرع لآلوی ل لتوگسملدلل

لبعلپهیست

یستعبمدیل لشوسد.ل قهو
ست ت ل ل

لههلبرش لتال

یالست تهه لههت لاخل لیهدلکعلآالتمد لهلهللتلمشللستلهییلل

خهستهه ل لههیل قهو

لبهشمدل( .)1-8ل

یالبرشتال وگای،ل لههیلوگب تعلبعل قهو
یالباگبالفا ههیلسمهرنلبهل لههیل قهو

بهکتایههلوگایل لکممدل(.)6ل ل
ل
بال

لبهکتایلهلهلل

لبعلپهیست

لههل

گفل گتشل قهو ل لبللعلپهیست ل لهللهلبللعلوتللژ لیالباگبللال

پروستعلگسد.لگتنل لههلسهسوکهاههت ل هسمدلس لسیگتل للگسلاگ ل

بتهالکتلهمل3هلهللیالیولیهلعلن:شلتعلفلاگوگ لتلالشلد لگسل .ل

گف گتشلجاته ل وگیلبعلبراو لگسلتهختع لاگلکمتا ل لکمملدل.ل

بتهالکته هسهه،2لت تعلبتهالکتهملهلهللاگلیالبلهکتایلهلهللگس لهملل

چللو لگتللنل لهللهل راگختصهصل لم ل ل ل لکممللد،لپره للدل

لههلبرشتالگسلاگ لتاگبلایلل

لهلهل)لاگلیالتهختلعللکلههشلل

لیهمدل(.)3ل قهو

لبعلپهیست

ولاسلرد لپالسل ردههیلب انل لبللعلوجللویل ل لآتللدلکللعل

ستهسبهالهالیول(فا هه لولپهیست

لیهمدلولبمهباگتنلوجویلتو لگسلگتلنللیولبلاگیللگسهرل

لل

لنوسهنو ل هسمدل لهلهیلل

لههیلتهیشد لولفاگوگ لشد لگتنلناو لگسلبهکتایلههلسرلهسلل

چمدنهسللعلبتهالکته هسهللهلاگلیگاسللد.للسللهتالسللهسوکهاههیل

گس ،لگناچعلهملوسلل اظتل ل لگسلفا هلهللکلعللسلببللگفل گتشلل

لبعلبتهالکتهملههل لتوگسلدلبلاگلیلبلهکتالیلآس لربلسگل

یهلللهیلیگاگیل لهلللهیل قهو ل ل لبلللعل
فاگوگسل ل لبلللهکتا ل

تنهللهلول
بهشللمدل()2؛لبللاگیلس وسللع،لکللههشلبللهسیهل لپللوا ل

پهیست

(.)7لیال

گف گتشلجاته ل وگی،لسهسوکهاههت لباگیلکلههشلسل ر لل

پژوهشلحهضا،لست تهه لههت لکعلبعلشلو للطبرعل لل قلدگالل

پهیست ل لهللهله للتمدلکللعلسللببلکللههشلممهصللال لل:گت ل

فاگوگس لفا لسمهرنلیگشتمدلباگیلبااس لبان تد لشدسد.ل ل

توگسهت لیاتهف ل لههیل قهو
قهو

ضاوایلیالبهکتایلولگت هیل شو لباگیلآ ل لشوسد.ل ل
لههی ل قهو

لبعلپهیست

تهکمو ،ل 33ل ل ت هت ل قهو

لههلیالخه ل لشویلشمهختعلسشد لگس

پللژوهشهللهیلب للرهایلیابللها ل قهو لل ل
ل
تللهکمو ل

لههلب لرهالل تملو لله لتمدل.ل

بهکتایلههلبعلپهیست ل للگس لهمللشلد للگ لهلپژوهش ل لیابلها لل

لبعلپهیست ل لهلهل لگسلگس له لل

لههل

یاصدلبهکتایلههیلیگاگیل لههیل قهو

لبعلپهیست

جدگلشد للگس لکعلتمههل13/3لیاصدلبلهلل لهلهیلل قهو ل لل

یالخلله لهللهیلآلللوی لولیگاگیلکللهابایلهللهیلنوسللهنو ل

شمهختعلشد لشبهه لیگاسد لولسهتالتوگل لهه لسهشمهسله تمد.ل

پژوهشههیلگسدک لیابها لتوگسهت لهلهیلل
ل
گس هملسشد لولسر ،ل

تبهاشمهس ل ل لهللهیلبتهالکته للهسلحهص ل لگسلخلله لهللهیل

ست تهه لههیلطبرع لیالگف گتشلگتنل قهو لههلگس هملشد ل

آالسللوه،لسهه هسمللدیلب للرهایلبللهل لهللهیلبتهالکته للهسل

گس .لهدفلپژوهشلحهضا،لبااس لفاگوگس ل ل قهو

ل

شمهختعلشد ل()2لوله چمرنلبهکتایلههیلیگاگیلگتنل لهلهل،ل

بلللعلپهیست ل ل لهلللهیلبتهالکتلللهمل)آ وک ل ل لسلللرارنلتلللهل

بهکتایههیلجدگشد لگسلخه لههیلکشهواسی،لچاگنه لول عد لپراگ و ل عهی لگسته له دگ ،لگتاگ ل
ل
ایتهب ل لبتهالکته هسلیال

 27ل

گسللرد8لولآ پ ل لسللرارن)لیال

یول مطقع،لآولولهوگیلکوه تهس لیگاسدلولی هیلآسههل م ل

بهکتایلهلهیللکشل لپل:تاللبلعلیسل لآ لد للگسلخله لهلهلیل

32/4لتهل ثب ل83لیاجلعلسلهست لنلاگیللگسل .لکهلنلتلالتنل

یگاگیلکهابایلنوسهنو لگس  .ل

سللمگهللهیل عللد لبهبللهما ،لشر لل لهللهیلگکترمولرلل -
ل

لمواد و روشها.ل ل

آ ربولر لیگا،لگسوها ،لیتوات لههلولبرلاو لسینل لهلهیلل

آ وک ل لسللرارنلکالوالسر ل

نمونه بررداری :یول علد للآهلنل ل(بهبلهمال لولنالل ل )،ل

آهنله تمد.لتوی لکهس لنالل لگسلب اگتلاتنلتلوی لهلهلیل

ل علد لسلاولولاولیل(آهمهلاگ )لیالگسلته له لدگ ل

کللهس لسللمگلآهللنلیالگسللته له للدگ لگسلل .لنرههلله ل

باگی لس وسعلبایگایلگستخهولشدسد.ل عد لآهمهاگ لبهلطلو لل

کش لشد لیالگتنل ملهط للبرشلتاللنملد ره ،للآفتلهبهایگ للول

ت

ولماضلجغاگفرهت لبعلتاترب84◦33′88″لول 28◦63′33″لیال

هسمدلآسههله تمد.ل ل

32لکرالللو تایلشلللاتلشهاسلللته ل التلللالوگقلللعلگسل ل .ل

س وسللعلبللایگایلگسلخلله لهللهیل عللهی ،لچاگنلله لهللهلول

آولوهوگیلبههالولپهتر لگتنل عد ل عتد ،لتهب ته لبعلس ب ل

س رنلههی لکشهواسی لپراگ لو لل علهی للیالسلعللتولاگاللولگسل

ناملولس ته لسایلولیگ معلی هیلآ لگسل م ل3لتلهل ثبل ل

افهیل63لسهست ل تلایللخله لیالکلر لعلهلهیللپالسلتلرو ل

 23لیاجعلسهست لناگی لگس .لنرههله للکشل لشلد للیالگتلنلل

سللتاو ل(فاتلل ا)لگس للهملشللد.لس وسللعلهللهلبلل لیاسللگلبللعل

مطقع لبرشتالنمدم،لجو ،لچغمدالول هسمدلآسهلهلله لتمدل.لگتلنلل

آس هتشلللهه ل متقللل لولیالی لللهیلتخچللله ل(8لیاجلللعل

علللد لیگاگیلکلللهس لهلللهیلسلللاولولاویلتلللعلسش لللت ،ل

سهست لناگی)لباگی لآس و لهلهلی لست ل لشمهسل للسههلدگالیل

ینانوس ،لنا هب لولانعلگیلگس .ل عد لبهبهما لبهلطو ل

شدسد.ل اظ لفا ههیلسمهرنلیالهلالتل للگسلس وسلعلهلهیلل

ولماضلجغاگفرلهت للبلعلتاترلبلل33◦33′84″لول38◦66′28″ل

خه

یال23لکراو تایلجهی لسممدجلول عد لنالل لبلهللطلو للول

گسللدگس لنرللایلشللدلول رللهسهرنلولگس للاگفل عرللهالآسهللهلیال

ماضلجغاگفرهت لبعلتاترلبلل87◦33′63″لول28◦33′33″لیال

لپسلگسلهض لگس لردیلخله لبلهلسرتاتل لگس لردل()4ل

جدو ل6لیتد ل لشوی.ل ل

34لکراو تایلش ه ل اب لگسته له دگ لوگقلعللگسل ل.لگتلنلل
ل

جدو ل-6ل رهسهرنل اظ لفا ههیلسمهرنل)(mg/kgلیالس وسعلههیلخه
اظ لک
سرو

کهی روم

اوی

33/3±33/8

23/66±74/638

36/1±32/638

ل)(mg/kg

کهابای

س

آهن

ساو

33/3±33/633

33/333±33/37813

81/68±17/633

a

عد

کشهواسی

آهمهاگ

13/3±62/3

43/4±33/633

73/3±22/643

63/2±33/634

3/6483±33/31213

3/68±33/277

چاگنه

آهمهاگ

23/3±63/37

33/71±33/62384

84/36±33/668

6/334±222/3332

3/218±33/84873

3/133±33/62333

عد

آهمهاگ

23/3±37/8

33/3±83/71

33/3±31/623

43/7±33/47

213±33/73873

73/67±17/73

کشهواسی

بهبهما

33/3±47/8

13/33±63/663

63/63±63/671

63/3±77/661

62373±33/43363

33/6±33/83

چاگنه

بهبهما

1/3±32/3

6/3±41/44

33/8±17/74

63/673±17/3121

3/66233±73/623336

3/3±17/666

عد

بهبهما

1/3±32/3

3/7±33/661

63/3±37/633

33/8±37/677

383±33/47423

33/62±17/16

کشهواسی

نالل

2/3±32/8

73/3±84/36

83/63±73/686

33/7±23/668

33/473±33/626343

63/37±22/44

چاگنه

نالل

33/3±32/8

33/63±36/617

33/3±32/633

43/43±22/6732

33/6333±33/237473

83/62±33/633

عد

نالل

a

گمدگیل رهسهرنل±لخطهیلگستهسدگایله تمد.

ل

فصامه علما

24ل ل

-لپژوهش لست

لشمهس ل رواوگانهسر لههل،لسه لشش ل،لش ها ،32لپهتر ل6231

و جداسررازی برراکتریهررا :بللاگیلکشلل لول

ردیابی ژن های  bla-TEMبا  :PCRقلدگالل مهسلب ل لگسل

جدگسهسیلبهکتایلهلهیللکشل لپل:تاللخله لهلهلیل علد ،ل

کاللللوس لهللللالتلللل

لگسل74لبللللهکتایلجدگشللللد ،لیال

چاگنه لولکشهواسی لگسلکشتهه لآنهال غ:یلبهلا لنرلایلل

رواوترلللوولهلللهیلحلللهویل33ل رواولرتلللالآولیولبلللهال

لناملگسلهالس وسعلخه لیال 33ل را للرتال الو للل

تقطراشد لستاو لاتختعلول3لیقرقعلجوشلهسد للشلدل.لسلپسلل

کهلهو ل3/64لیاصدلاتختعلول 63لیقرقعلاوی لشروالقلاگالل

س وسعلههلباگیلکههشلی هلیالتدلن:گشلتعللولپلسللگسلآ ،ل2ل

یگی لشد.لپسلگسل63لیقرقع،لسایلاق لهلهلیل63-2لتلهل63-3ل

یقرقعلجوشهسد لولیوبها لیالتدلن:گشتعلشدسد.لگتنلچاخعل

گسلآ لآ هی لول3/33ل را للرتالگسلهالسلایللاقل لبلعللاو ل

تل

لبللهالیتهللالبللعل للدتل6لیقرقللعلتوللاگالولپللسلگسلآ ل

پخشلیالپتایلاویلکشلتهه للآنلهالل غل:یللکشل للشلدل.ل

رواوترللوولهللهلبللهلسللام ل62833لیوالیالیقرقللعل(rpmل

پتللایهللهل38لتللهل73لسللهم لیاو لگسووبللهتوال23لیاجللعل
ل

)62833لبعل دتل63لیقرقعلسهستات رو لشلدسدللولیالپهتله ،لل

سهست لناگیلقلاگاللیگی لشلدسدلل( )3لولپلسللگسلن:شل لگلتلنلل

23ل رواولرتال او لاوت لبعلمموگ ل او لیگاگیلDNAل

یهللهت لکللعلکاللوس لهللهیلسهه هسمللدیل
س لله ،له للعلبللهکتا ل

بایگشتعلشد.لسپسل6/3ل رواولرتلاللگس لگتلنل ل الو لیگاگلیل

یگشتمد،لن تمشلولبلعللاو لکشل لخط ل لاویلکشلتهه ل

DNAلبلللهل6ل رواولرتلللال الللو لبلللهفا،ل3/3ل رواولرتلللال

آنهال غ:یلجدگسهسیلشدسد.ل ل

،MgCl2ل3/2ل رواولرتللال،dNTPل3/3ل رواولرتللالآسلل ت ل

کشرر

شد.لت

و ،ل88لجدگتعلنامل ثبل للول28لجدگتلعللنلاملل

 DNAلپار اگس،ل1ل رواولرتالآولیولبلهاللتقطرلال لسلتاو لول

یا ل

م ل لگسله للعلخلله لهللهیلبااسل لشللد لحهصل لولبللاگیل

3/8ل رواولرتالگسلهالت لگسلپاگت اههیلافت ل لولبانشللت ل
)'(5'-ATGAGTATTCAACATTTTCGTGTC-3ل
و ل(5'-CCAATGCTTAATCAGTGAGGCACC-

ایتهب ل لبتهالکته لهسللجدگسلهسلیلشلدسدل(جلدو ل.)3لیال
ناو لبهکتایلههیلنامل ثبل ،ل68لجدگتلعللگسلخله لهلهیلل
کشهواسی،ل 68لجدگتعلگسلخه لههی لچاگنه لول61لجدگتلعلل
گسلخلله لهللهیل عللد لپراگ للو لسللعل عللد لولیالنللاو ل
بللهکتایهللهیلنللامل م لل ،ل67لجدگتللعلگسلخلله لهللهیل
ل
کشهواسی،ل66لجدگتعلگسلخه لههیلچاگنه لول1لجدگتعلگسل
خه لههیلکشهواسیلبعیس لآ د.ل ل
یههیلنوسهنو
یههیلجدگشد لگسلکهابا ل
جدو ل-3لفاگوگس لبهکتا ل
فاگوگس ل(یاصد)

جدگتع

کهابای

67/38

68

کشهواسی

67/38

68

چاگنه

33/36

61

عد

31/86

88

36/73

67

کشهواسی

68/63

66

چاگنه

7/13

1

عد

82/34

28

بهکتای
نامل ثب
ک
نامل م
ک

ل

)'3لباگیلگس هملوگکمشلهلهلیلسس رلا لگیلپار لاگسللیالPCRل
آ رختعلشدل(.)63لپسلگسلجدگشلد للاشلتعلهلهیللDNAلیال
ی لللهیل38لیاجلللعلسلللهست لنلللاگیلیالس للله ل3لیقرقلللع،ل
فاگوگ لسهسیلیالPCRلبلهل23لچاخلعللیالی لهلیل38لیاجلعل
سهست لناگیلباگیل6لیقرقع،ل34لیاجلعلسلهست لنلاگیللبلاگلیل6ل
یقرقعلول73لیاجعلسهست لناگیلباگیل6لیقرقعلگس هملشد.لنهمل
پهتهس لیال63لیقرقعلولی هیل73لیاجلعلسلهست لنلاگیللگس لهمل
شد.لسلپسلفلاگوای لهلهیللPCRلیال لآنلهاسل6لیاصلدل
بهان:گایلولبهسدههیلآسههلبهلللدالkbل6لبااس ل لشلدلسدلتلهلل
بهکتایههیلیگاگیل لبتهالکته هسلآشوهالشوسدل( .)63ل
ل
یاصللللدلبللللهکتایلهللللهیلیگاگیل للبتهالکته للللهسلیال
خه لههیلهالکهابایلگسلاگبطعلستال هسبعلشد ل

بهکتایههیلجدگشد لگسلخه لههیلکشهواسی،لچاگنه لول عد لپراگ و ل عهی لگسته له دگ ،لگتاگ ل
ل
ایتهب ل لبتهالکته هسلیال

=BPPلیاصدلبهکتایلههی لنامل ثب لتهلنامل م ل

 23ل

=BRPلیاصدلبهکتایلههیلنامل ثب لتلهللنلاملل م ل لل

یگاگیل ل بتهالکته هسلیالهالکلهابالی،ل=BPNلفاگوگس ل ل

یگاگیل لبتهالکته هسلول قهوملبعلپهیست

جدگتللعلهللهیل نللامل ثبلل لتللهلنللامل م لل لیگاگیل ل

یالهالکهابای،ل=BRNلفاگوگس لجدگتعلههیلنامل ثب لتلهلل

بتهالکته لللهسل یالهلللالکلللهابایلول=TNلفاگوگسلل له لللعل

نامل م لیگاگی ل لبتهالکته هس لول قهوملبعلپهیست

جدگتعلهلهیل ل نلامل ثبل لتلهللنلاملل م ل للحهصل للگسلهلال

بتهالکتلللهملیالهلللالکلللهابالیلول=BPNلفاگوگسللل له لللعل

کهابای

جدگتعلههی لنامل ثب لتهلنامل م لیگاگیل لبتهالکته لهسلل

بررسی مقاوم
بتاالکتاماز به پادزی

فجرو یپی جدایره هرای دارای ژن

ها :تلوگ لل قهو ل للجدگتلعلهلهیلل

یت

لکاب ل لبلله ا3لبااس ل لشللدل(.)66ل

لههل گسلشاک لپهیتنلطبلخاتدگایلشدسد.له

لههیل

حهص لگسلهالکهابایل ل

یگاگیل ل بتهالکته للهسلیالباگبللالپهیست ل لهللهلبللعلاو ل
پخشللردن لیت لل

لهلهیللبتهالکتلهمل

شجاسایی باکتری های با مقاومر

چجدگانره :بلاگیلل3ل

جدگتعلکعلیگاگیل لبتهالکته هسلبویسدلول قهو
بعلبرشلگسلت

لپهیست

لفملوتلرپ ل

لسشه لیگیسد،لبخشههی ل لل 16S

ل

rDNAلبلللللللهلکلللللللهابایلپاگت لللللللالم لللللللو ل27Fل

پهیست ل لگسللت هی لشللد لبللاگیل آس للو لتللوگ ل قهو ل ل

()5'-AGAGTTTGATYMTGGCTCAG-3′لول
1492Rل)'(5'-GGTTACCTTGTTACGACTT-3ل
یالPCRلفللاگوگ لسللهسیلشللدل(62لول)68؛لسخ ل ،لDNAل

رواونلللام)،لیگک ل ل لسلللهتوارنل(23ل رواونلللام)،ل

بهکتایلههلبهلجوشهسد لبعلشرو ل احالعلپرشلرنللگسلتخاگجلول

وسوو هت للرنل(23ل رواونللامل )،لگستاپتو هت للرنلل(63ل

سللپسل6/3ل رواولرتللالگسل اللو لDNAلبللهل6ل رواولرتللال

رواونلللام )لولجمته هت لللرنل( رواونلللام)63ل(.)63ل

اللو لبللهفا،ل3/3ل رواولرتللال،MgCl2ل3/2ل رواولرتللال

سوسپهس رو لبهکتایلههلبهلاقل لل3/3ل ل لفهالملدللاویل

،dNTPل3/3ل رواولرتلللللالآسللل ل ت لDNAلپار لللللاگس،ل1ل

لهلهلل

رواولرتالآولیولبهالتقطراشد لستاو لول3/8ل رواولرتلالل

اویل کشتهه لن:گشتعلولپسلگسل38لسهم لیالی هیل 27ل

گسلهالت

لگسلپاگت اههلآ رختعلشد.لپسلگسلوگساش لشد ل

یاجللعلسللهست لنللاگی،لقطللالههلللعلپراگ للو لیت ل لهللهل

گولرع لیالی هیل33لیاجعلسلهستل لنلاگیللبلعلل لدتلل3لیقرقلع،لل

لبهکتایلهلهللآس لو للشلدل.لسلوتعلل

وگکللللمشلPCRلیال23لچاخللللعلیالی للللهیل33لیاجللللعل

گشاتشللره کللوالیل25922ل،ATCCلبللعلممللوگ لسللوتعل

سهست لناگیلبلاگیللوگساشل لشلد لبلعلل لدتلل6لیقرقلع،لل16ل

مبللهاتلبویسللدلگس لآ وک ل لسللرارنل(33ل رواونللام)،ل
آ پللل لسلللرارنل(63ل رواونلللام)،لتتاگسلللهتوارنل(23ل

کشتهه ل ولالهرمتو لآنهال هتعلسس ل لولسپسلیت

گسدگس لنرای لول قهو

ح هسلولگستهسدگایلبان تد لشدل(.)63ل ل

یاجعلسهست لناگیلباگیلپروسدلپاگت لاللبلعلل لدتلل6لیقرقلعللول

لبهکتایلهه،لیاصدل

73لیاجعلسهست لنلاگیللبلاگیللن لتا للبلعلل لدتلل 6لیقرقلعلل

لههی ل بتهالکتهمل

گس هملولیالپهته ،لن تا لسهلهت للبلعلل لدتلل 63لیقرقلعل لیال

(آ وک لسرارن لولآ پل لسلرارنل )ل قهو ل لیگشلتمدل،لگسل

ی هیل73لیاجعلسلهست لنلاگیللگس لهملشلد.لسلپسللفلاگوای لل

اگبطعلستال هسبعلشد ل

PCRلباگیلگس هملگلوتاوفلواسلاولیل لآنلهاسل6لیاصلدل

یالبااس لفموترپ ل توگ ل قهو

بهکتایلههیلbla-TEM+لکعلبعل پهیست

بللای لشللد.لفللاگوای ل لگلوتاوفللواس،لت ل
ل
ل

ج

لقطعللعل6333ل

لبهسیلبویلکعلباگیلتعرلرنللتلوگل للبلعلشلاک للبرلوسرالل

فصامه علما

83ل ل

لشمهس ل رواوگانهسر لههل،لسه لشش ل،لش ها ،32لپهتر ل6231

-لپژوهش لست

کا لجموب لفاستهی لشد.لستهتجلتعررنلتوگل لیالپهتهه ل س ل

بعتاتربل لگسلخه لههیل علد ل
بهکتایلههیلنامل م لکعل ل

لولیاصدلشبهه لآسههلبهلتوگل لهلهیلل 16S

ولکشللهواسیلجدگشللدسد،لیگاگیل لبتهالکته للهسلبویسللدل

NCBIلبالس

1

(شو ل .)3ل

rDNAلپهتهه لتعررنلشدل(.)63ل ل
ازیرره آمرراری :یالپللژوهشلحهضللا،لبللاگیلبااس ل ل

بهکتایههیلنامل ثبل لیگاگلیل ل
ل
و ،لیاصدل

یال

یهللهیلیگاگیل لبتهالکته للهسلیال
ت للهوتلیاصللدلبللهکتال ل

بتهالکته هسلبرشتالگسلبهکتایلههیلنامل م لیگاگیلگتلنلل ل

کهابایلههی لنوسهنو لگسلآس و لآ لهایل لکلهلی-لگسلوو ال

یهللهیلنلامل ثبل لیگاگلیل لل
بلوی.لفاگوگس ل لس للب لبلهکتال ل

بهلساملگف گا SPSS 19لبها لنرایلشد.ل ل

بتهالکته هسلیالخه لهلهلیلیگاگیلکلهابالیل علد لب لرشلگسل
یهلهیللنلامل
خه لههیلکشهواسیلولفاگوگس لس ب لبلهکتال ل

ل
نتایج .ل

م ل لیالخلله لهللهیلکشللهواسیلبرشللتالگسل عللد لبللوی،ل

بالگسهسلجدو ،6لخله لهلهیل لبایگشل لشلد لگسلسلعل

هاچمدلگتنلت هوتلیالخه لههیلکشلهواسلیلول علد لیال

عد ل وایلبااس للآللوینل لستلهییللبلعلفا هلهیللسلمهلرنل

هللالیولنللاو لبللهکتایلگسلیتللدنه لآ للهایل عمللهلیگالسبللویل

یگشتمد.لگناچعلآلوین لخه

لچاگنه لهلهلک ل لب لرشلگسل

خه لههی لکشهواسیلبوی،لنهه لخه لهلهلیلکشلهواسلیل

بعتاتربلیگاگیلP=3/634لول.)P=3/687ل ل
(ل
مقاوم

فجرو یپی براکتری هرا بره پادزی ر هرا :یال

آلوین لفا یلبرشتایلس ب لبعلخه لههیلیتهالیگشلتمدل.ل

بااس لبهکتایلههیلیگاگیل لbla-TEMلگسلیتدلفموترپ ،ل

جدو ل،3لفاگوگس لبهکتایلهلهیللجدگشلد لگسلهلالکلهابالیل

33لیاصللدل(8لجدگتللع)لبللهکتایلهللهیلنللامل ثب ل لول633ل

لو ،لبلهکتالیلهلهیلل

بهکتایههیلنلامل م ل لتهفل لشلد للیال
ل
یاصدل(6لجدگتع)ل

نامل ثب لبرشتایلیالخه لهلهیل ل علد لولبلهکتالیهلهیلل

بتهالکتلللهمل
ل
خللله لهلللهیل علللد لبلللعلپهیست للل لهلللهیل

نامل م لبرشتایلیالخه لههیلکشهواسیلتهف لشدسد .ل

(آ وک ل لسللرارنلولآ پل لسللرارن)ل قهو ل لسشلله لیگیسللدل

فراوانرری برراکتریهررای دارای ژن بتاالکتامرراز در

(شو ل.)2لیالچاگنه لهه،لتمهلهلل33/33لیاصلدلل(3لجدگتلعل)ل

کاربریهای گوناگون :پسلگسلگستخاگجلولفلاگوگ لسلهسیلل

بللهکتایلهللهیلنللامل ثبل لbla+لول43لیاصللدل(8لجدگتللع)ل

لبتهالکته هس،لفاگوگس لبهکتایلهلهیللیگاگیل لبلاگلیلهلال

بللهکتایلهللهیلنللامل م ل لbla+لیالآس للهتشلفمللوترپ لبللعل

کهابایلتعررنلشد.لشو ل6لس وسلعلگیلگسلتلوگل ل س ل لbla-

پهیست

لسشله لیگیسلد.لیالکلهابالیل

یشد لبهلPCRلاگلسشه ل لیهدلکعلاویل
TEMلفاگوگ لسهس ل

کشهواسی،ل 42/22لیاصدلجدگتعلههی لنلامل ثبل لbla+لول

آس و شد لاگلسشه ل ل لیهلدل.لیا ل

لآنهاسلبای لشد لگس .ل ل

لههیلتهیشد ل قهو

73لیاصدلجدگتعلههیلنامل م لیگاگیل لبتهالکته لهسللبلعل

یاصدلبهکتایلههیلنامل ثب لولنامل م لیگاگیل ل

گتنلپهیست

لههل قهوملبویسد .ل

بتهالکته للهسلیالخلله لهللهیلچاگنلله لهللهلستللهیلولبللعلتاترللبل

یالگتنلبخشلگسلپژوهشلیتد لشدلکعلهاچمدلفاگوگس ل

18/34لول83/83لیاصلللدلولیالآس لللو لکلللهی-گسلللوو ال

س ب لبهکتایلههیلنامل ثب لیگاگیل لبتهالکته هسلیالهلال

عمللهیگایلبللرشلگسلیولکللهابایلیتهللالبللویل
بللعشللو ل ل
ل

سعلکهابایلستلهیللگسل ،ل قهو ل لآسهلهلبلعلگلتلنللنلاو للگسل

لبعل33لول83/41لیاصدل

لههلس ب لبعلبهکتایلههی لنامل م لک تالگسل .ل

(.)P=3/336لیالباگبالآ ،لس یت

یهلللهیلنلللامل ثبلل لول61/17لول32/33لیاصلللدل
بلللهکتا ل

پهیست

یههیلنلامل م ل ل
ه چمرن،لهاچمدلفاگوگس لس ب لبهکتا ل

بهکتایههیلجدگشد لگسلخه لههیلکشهواسی،لچاگنه لول عد لپراگ و ل عهی لگسته له دگ ،لگتاگ ل
ل
ایتهب ل لبتهالکته هسلیال

 86ل

bla+ک تالگس  ،لبرشتالبهکتایلههی لنامل م ل لیگاگیل ل

ه چمللرن،ل3لجدگتلللعلنلللامل م لل ل(3/44لیاصلللدلکلل ل

یهللهیل عللد لولچاگنلله ل قهو ل ل
بتهالکته للهسلیالکللهابا ل

یهلللهیلنلللامل م ل ل لیگاگیل ل)blaلحهصل ل لگسل
بلللهکتا ل

خوب لبعلپهیست
مقاوم

خه لههیلچاگنله لبلعلپهیسلت ل لهلهیللآ وک ل لسلرارن،لل

لههیلبتهالکتهملسشه ل لیهمد.ل ل

چجدگانه بره پادزی ر هرا در جدایرههرای

آ پ لسلرارنللولوسوو هت لرن،لل قهو ل ل لچمدنهسلع لیگشلتمدل.ل

دارای ژن بتاالکتاماز :یال ره لجدگتعلههیلیگاگیل ل،blaل

تعههیلنامل م لحهص لگسلخه لچاگنه لبلعل
تو لگسلجدگ ل

یهلهیللنلامل ثبل ل(ل2ل
لبلعل1/46لیاصلدلگسلبلهکتال ل

ه للعلپهیست لل لهللهیلآس للو لشللد ل(ب لل لجمته هت للرن)ل

جدگتللع)لن:شللتعلگسلپهیست لل لهللهیلآ وک لل لسللرارنلول

لسشه لیگی.له علبهکتایلههیلیگاگیل لبتهالکته لهسلل

س یت

آ پ لسرارنلبعلپهیست

لههیلگستاپتو هت رن،لتتاگسلهتوارنلل

ولیگک لسهتوارنلسر ل قهو

قهو
بعلپهیست

لجمته هت رنلح هسلبویسد .ل

لسشه لیگیسد؛لگتنلجدگتلعلهلهلل

یالخلله لهللهیلچاگنلله لول عللد لتهفلل لشللد لبویسللد.ل
ل
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شو ل-6لبخشل434لج
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1

لبلهسل،لا کمملد ل لbla-TEMلگسل لکلعلبلهلPCRلجدگتلعلهلهیللحهصل للگسلسلعلکلهابالیلکشلهواسلی،لچاگنله للول علد لل

یههیلیگاگیل لبتهالکته هسلحهص لگسلهالسعلکهابایلگس لولسبویلبهسلدلیال61لول67لگسل
فاگوگ لسهسیلشد لگس .لبهسدههیل6لتهل63لول64لول63لگسلبهکتا ل
بهکتایههیلکهابایل عد لگس .لسوگال33لشههدل()bla-لولسوگال36للدالیگاگیل1 kbلگس  .ل
ل
تعههیلbla-لحهص لگسل
جدگ ل

شجاسایی باکتریهای دارای ژن بتاالکتامراز :گسل رله لل

ولیگاگیل لبتهالکته هسلبویلکعلیالخه لهلهیللکشلهواسلیل

بهکتایلههی لیگاگی ل لبتهالکته لهسل،ل 3لجدگتلعللسهه هسملدللبلهلل

پراگ للو ل عللد لبهبللهما لتهف ل لشللد.لگتللنلبللهکتایلب ل ل

لچمدنهسلعلبلعلپهیسلت ل لهلهللنل تمشللولشمهسلهت لل

لهلهیل لآس لو ل

قهو

شللدسد.لجللدو ل،2لستللهتجلشمهسللهت ل ولوللول لولیاجللعل
قهو ل لجدگتللعلهللهیلشمهسللهت لشللد لبللعلپهیست ل لهللهیل
گست هی لشد لاگلسشه ل لیهد.ل ل
جدگتعلنامل م لR1لگسلبهکتایلههیلجمسلآ رموبهکتال

وسوو هت رنلولجمته هت رنلبعله علپهیست
شد ل قهوملبوی.ل ل

جدگتعلنامل م لR2لیالخه لههی لچاگنله لپلراگ لو لل
عللد لنالل ل لتهف ل لشللد.لیالشمهسللهت ل ولوللول ،لگتللنل
جدگتللعلبللعلگکاو وبهکتاهللهلشللبهه لیگشلل لوللتمهللهلبللعل

83ل ل

پهیست

فصامه علما

-لپژوهش لست

لهلهیللآ وک ل لسلرارنللولآ پل لسلرارنلل قهو ل لل

سشه لیگیلولبعلیتهالپهیست

لشمهس ل رواوگانهسر لههل،لسه لشش ل،لش ها ،32لپهتر ل6231

جمته هت رنلولوسوو هت رنلبعلیتهالپهیست

لههلح هسلبوی.ل ل

لهلهلل قهو ل ل

سشه لیگی .ل

جدگتعلنامل م لR3لشمهسلهلت لشلد لبلعلمملوگ لجلمسل

جدگتعلیتهالنامل ثب لR5لگسلجدگتلعلهلهیللحهصل للگسل

باوسدت وسهسلسر لیگاگی ل لبتهالکته هس لبویلکعلیا لخله ل

خه لهلهلیلکشلهواسلیلپراگ لو لل علد للبهبلهما للبلویلکلعل

چاگنلله لپراگ للو ل عللد لآهمهللاگ لتهفل لشللدلولتمهللهلبللعل

ه هسمدلجدگتعلههیلیتهال(بعلگسلتثمهیللجدگتلعلل)R2لتمهلهللبلعلل

وسوو هت رنلولجمته هت رنلح هسلبوی.ل ل

وسوو هت للرنلولجمته هت للرنلح للهسلبللویلولیالشمهسللهت ل
ولولول لبلعللبللهکتایلهلهیللجلمسلبللاویلبهسلراوسللتعال ل

جدگتعلنام ل ثب لR4ل(گسلناو لبهسلراوسلهلهل)لکلعللیال

یگش .ل ل

خه لههیلچاگنه لپراگ و ل عد لنالل لتهفل للشلدلب ل لل
ل
کشهواسیل
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چاگنه ل
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فاگوگس لس ب ل(یاصد)
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نامل ثب ل

نامل م ل

ل

یههیلنوسهنو ل
یههیلکش لپ:تالیگاگیل لبتهالکته هسلیالکهابا ل
شو ل-3لفاگوگس لس ب لبهکتا ل
ل
کشهواسیل
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نامل م ل

یههیلکش لپ:تالیگاگیل لبتهالکته هسلول قهوملبعلپهیست
شو ل-2لفاگوگس لبهکتا ل

نامل ثب ل

ل
کهابایههیلنوسهنو
ل
لههیلبتهالکتهملیالآس و لفموترپ لیال

بهکتایههیلجدگشد لگسلخه لههیلکشهواسی،لچاگنه لول عد لپراگ و ل عهی لگسته له دگ ،لگتاگ ل
ل
ایتهب ل لبتهالکته هسلیال

جدو ل-2لشمهسهت ل ولوول لولتوگ ل قهو
ل( را ل تا)لول قهو

ههلعلاوشنلپراگ و لیت

لپهیست

لپهیست ت لچمدنهسعل3لجدگتلعلیگاگیل

 82ل

لبتهالکته هس ل
ل

هه

Amo

Amp

St

Va

Te

Do

بهکتایل

یاصدل

اجعلیالNCBI

شبهه

ل

جدگتع ل

4

1

7

7

4

4

Aminobacter anthyllidis STM4645

 %36ل

R1

3

1

63

64

63

33

Achromobacter spiritinus R-46660

%31

R2

1

1

1

63

1

1

Brevundimonas oleلMJ15

 %34ل

R3

1

1

1

63

1

1

Bacillus toyonensisل BCT-7112

%32

R4

1

1

1

4

4

1

Brevibacillus laterosporusلDSM 25

%37

R5

Amo

Amp

St

Va

Te

Do

≤66

≤62

≤68

≤68

≤63

≤68

قهوم ل

68-63

61-68

61-63

67-63

68-62

64-63

سر ع قهوم ل

≥68

≥61

≥61

≥67

≥68

≥64

ح هس ل

ت رالقطالههلعلیت

لپهیست

ل

ل( )63ل

ل
بحث و نتیاهگیری.

فاگتمدلبهلسهخ لولاههسهسیل قدگا لفاگوگس لگسلبتهالکته لهسل

هللدفلپللژوهشلحهضللا،لایتللهب ل لبتهالکته للهسلیال

ه للاگ لگسلل ل(61لول.)67لگسلآس للهلکللعلشو للتنلحاقللعل

بهکتایلههیلکشل لشلد للگسلخله لهلهیل لیگاگیلکلهابالیل

بتهالکتهملیالپهیست

لههلسخ ترنلنلهملسل لسیگتل للآسهلهلول

نوسهنو لولبهلیاج لعلهلهیلل ختال لآللوین للفال لیلبلوی.ل

بمللهباگتنل قهو ل لبللعلپهیست ل لهللهلیالبللهکتایلههس ل ،ل

گناچعلوجویل لههیل قهو ل لپهیسلت لت للیالبلهکتالیلهلهلل

بللهکتایلهللهت لکللعلتوگسللهت لسللهخ لآسل ت لبتهالکته للهسلاگل

لههل م الس ل لشلوی،لل

یگاسدلبعلن لتا للوسلرع ل لگسلپهیست ل لهلهلل قهو ل ل لسشله ل

یهللهلاگلسشلله ل ل لیهللد.ل
توگسللهت ل قهو ل لذگت ل لبللهکتا ل

لیهمد.لیالپژوهش ،لچمدلصدنوسعلبلهکتالیلبلهلتوگسلهلت ل

بتهالکته هسههلگسلآسل ت لهلهیلل رافعله لکمملد للپم ل لسلرارنللول

سل لسیگتل ل6لتللهل64لپهیست ل لگسلخلله لهللهیلنوسللهنو ل

تاکربهتلوگب تعله تمدل(61لول)67؛ل لههیلا ن:گالگتلنلل

جدگسهسی لشدسدل()64؛ لگتلنللبلهکتایلهلهللبلعللسلعللتلهللچهلهالل

یهللهلتهف ل ل
آس ل ت لهللهلبللعلشللو لکاو للوسو لیالبللهکتا ل

یههیلخه لتعا لولپاوتئوبهکتاهه63لبلهلل
شهخعلگصا لبهکتا ل

ل لشوسد.لبااسل للفاگوگس ل ل لهلهلیلسلهسسد لگلتلنللآسل ت ،لل

47لیاصلللدلبرشلللتاتنلفاگوگسللل لاگلیگشلللتمدلولفاگوگسللل ل

تو ل لگسلاو لهللهیلوتللژ لیالبللاآوایلفاگوگس ل ل لهللهیل

گکترموبهکتاهه66لولبهکتاتویت لهه63لبعلتاتربل7لول1لیاصلدلل

قهو للل لبلللعلپهیست للل لهلللهت ل هسملللدلپمللل لسلللرارن،ل

باآوایلشدسد.لجهلبلگس لکعلگتلنللنلاو لهله،للسلعلنلاو ل

آ وک لسلرارنللولآ پل لسلرارنللگسل .لن تلعللشلد للگسل ل

گصا لگسلچههالنلاو لالت جهسلدگاگس لله لتمدلکلعللیالبلد لل

بهکتایلهلهیل لسلهسسد لبتهالکته لهسلنلههل لپهیست ل لهلهللاگل

گس ه لسسدن ل لکممدل(.)63لبااس لفاگوای لهلهلیلت تلعلل

بعلمموگ لتمههل مبعلکابنلولگسا یلگست هی ل لکمملدل.لبو لنل

پهیست

لههلیالگتنلبهکتایلههلسشه لیگیلکعلسها لشو لتنلل

وللر ل ی7لیالسلله ل6373لن ل گا لیگیسللدلکللعلش ل هایلگسل

حاقعلبتهالکتهملیالسخ ترنلنهملت تعلآسههلیاس لگس لول

نوسلللعهلللهیلسلللویو وسهس4لتوگسلللهت لبهلللا لنرلللایلگسل
ل

بمللهباگتنلفللاگوای لحهصل لگسلفعهلرل لبتهالکته للهسلیالنللهمل

بم ت لپم لسرارن3لبعلمموگ لتمههل مبعلکابنلاگلیگاسدلکلعللگتلنلل

لس لسیگت ،له هسمدی ل لههیل ع لو ل قهو ل للیال

ل و هًلبعل قهو

لفموترپ لبعلپهیست

سخ

فصامه علما

88ل ل

-لپژوهش لست

لشمهس ل رواوگانهسر لههل،لسه لشش ل،لش ها ،32لپهتر ل6231

جدگتللعلهللهیلبر للهایلسگلولبللهکتایلهللهیلخللهک یلاگلسشلله ل

گسل ل(.)33لبااسل لخلله لهللهیلبهتهللهس لشللد لهامللدلیال

لیهلدلل( .)33ن تلعللشلد لگسل لل لهلهیللبتهالکته لهسللیال

لههلگسلسه ل6383لتهل،3334ل

یواگ لکهابایلفاگوگ لپهیست

بهکتایلههیلست تهه لههیلآب لولخهک ،لخهستهه ل لههیل

گف ل گتشلفاگوگس ل ل لهللهیل قهو ل لبللعلپهیست لل لهللهیل

یههیلاوی لگیلسر له تمدل(.)36ل ل
لیالبهکتا ل

تتاگسلللهتوارن،لگاتتاو هت لللرنلولسرل ل لگفل ل گتشل لهلللهیل

قهو

بااسل لخلله لهللهلیالپللژوهشلحهضللالسشلله لیگیلکللعل

بتهالکته هسلاگلسشله لیگیل(.)7لتلهفتنللمال للگصلال لفاگوگس ل ل

ات جهسللدگاگ لیالهللالسللعلس وسللعلخلله لهللهیل عللد ،ل

یهللهیلیگاگیل لبتهالکته للهسلیالخلله لهللهیل
ستللهیلبللهکتا ل

کشهواسیلولچاگنه لبهل اظ لستهییلگسلفا هلهیللسلمهلرنلل

بااس لشد لیالپژوهشلحهضالکهالیشوگایلگسل لولسلرلهسلل

گسبهشتعشد ل(جدو ل)6لبعلیلر ل وگیل هیایلتلهللکلوییه ،لل
ل

بعلپژوهشلوتژ لگیلیگای .ل

س لپهش لول هسمدلآسههلاوبعلاولبوی لگسدل(.)6لیالگتنل ره ،لبعل

یالبااس لفموترپ لبهکتایلههی لیگاگی ل لبتهالکته هس،ل

لههلباگیلگفل گلتشل

باخ لجدگتعلهلهیل لآس لو لشلد لیالباگبلالپهیسلت ل لهلهیلل

اشللدلیگمهللهلولفللاگوایلنرههلله لکشللهواسی،لکللهابایل
ل

بتهالکتهملح هسلبویسد،لبعلوتژ لیالبهکتایلههیلنامل ثب ل

کویهللهیلیگ ل لولشلر رهت ،لمال لکللشلهللهلول هسمللدلآ ،ل

حهص لگسلخه لههیلچاگنله لول علد لبلهلگلتمولعللفاگوگسل لل

خه لهلهیللکشلهواسلیلگسج العللست لتهه لهلهیللآللوی لبلعل

یهللهیلیگاگیل لبتهالکته للهسلبرشللتالبللوی،لگسلیتللدل
بللهکتا ل

له تمد.ل اظ لستهیلفا لیالخله لسلببلل

لههیلآ وک لسرارنل

یلر لفعهلر لههت ل هسمدلکهابایلپهیست

لههیل قهو

فموترپ ل قهو

لک تایلبعلپهیست

تمشل دگوملباگیلات جهسدگاگ لخه ل ل لشلویل لولیالگتلنلل

ولآ پ لسرارنلیگشلتمدل.لنل گا لشلدل لگسل ل لکلعلبلهکتالیل

ست تهه لههی لآلوی  ،لفاگوگس لبهکتایلههیلیگاگیل قهو ل لل

گشاتشللرهلکللوالیلbla-TEM+لبللهل قهو ل لچمدنهسللعلبللعل

بعشو لطبرعل للبرشلتاللگسلبلهکتایلهلهیلل
وتژ لبعلگتنلتمشلههل ل

رهسللعگیلبللعلآ وک لل لسللرارنل
پهیست لل لهلله،ل قهو لل ل ل

ح هسلگسل لل(.)33لبملهباگتن،للشلهتدللستلهیللبلوی للفاگوگسل لل

کالوالسرلل لگسللردللیگشللتعلگسلل ل()63لول لهللهیلل،blaل

بهکتایلههیلیگاگیل لههیلبتهالکته هسلیاله علکهابایلهلهلل

یاجعلههیلنوسهنوس لگسل قهو ل للبلعللپهیست ل لهلهللسشله ل

بعل اظ لستلهیللفا هلهللوگب لتعللبهشلدل.لیالپژوهشل للیابلها لل
فاگوگس ل ل لهللهیلنوسللهنو لبتهالکته للهسلیالخلله لهللهیل

لیهمد.لبهکتایلههیلbla-TEM+لبهل قهو
بعلپهیست

لک لتهل رهسلعلل

بتهالکتهم،لنلههل لس لخعلهلهلیلک تلالیلگسل
ل
لههیل

کشلللهواسی،لفاگوگسللل لستلللهییلگسل لهلللهیل،blaTEMل

لهللهیلبتهالکته للهسلیگاسللد.له چمللرن،لگتللنلپدتللد لبللعل

blaOXA ،blaSHVلولblaCTX-Mلیالخللله لهلللهیل

پهاگ تاههی ل سترو ل ؤثالبالسهحرعلپاو وتوا62لوگب تعلگس ل

کشهواسیلیگاگیل اظ لستهیلفا ههت ل هسمدل لسلولاولیل

کللعلبللعلگفل گتشلسللهخ لبهسیگاسللد لهللهلولکللههشلسللهخ ل

یتد لشد.لباخ لپژوهشلههلسر لسشه لیگی لگسلدللکلعل اظل ل

بتهالکته هسل لگس ه مد.لن:شتعلگسلگتن،ل لهلهیللا کمملد ل

کلل لآالتمللد لهللهللیالخلله لسرلل للکللهاگت لوتللژ لگیلیال

بتهالکته هسلیالخه لههیلآلوی لکهاکایههیلیتهلایللسرل لل

باگسهرختنلبهکتایلههیل قهوملبلعلپهیسلت ل للیگایلولسلببل

باگی لبهکتایلیگاسد لول قهو

لپهیست ت لکلهاکایلثهسولتلعلل

فاگوگس لول هسدنهایلآسههل لشلویلل(.)33له چملرن،للشلهتدلل

پللژوهشهللهلسشلله لیگی لگسلل لکللعل
ل
آسهللهلگسلل .لباخلل ل

فاگوگس لستهیلبهکتایلههیلیگاگیل لبتهالکته هسلبعلگفل گتشلل

پ لل لهللهیلگستشللهالچمدنهسللعلیگاوهلله،لبتهالکته هسهللهلول

لهلهللیاله لعللکشلواههللوگب لتعلل

ل

اوسگف و لکهابایلپهیست

آس ت لههیلس لسیگیلآ رمونارووستدههلن:شتعلگسل قهو

بهکتایههیلجدگشد لگسلخه لههیلکشهواسی،لچاگنه لول عد لپراگ و ل عهی لگسته له دگ ،لگتاگ ل
ل
ایتهب ل لبتهالکته هسلیال
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یالباگبللالپهیست ل لهلله،لکهاکایهللهیلبهسیگاسللد لیتهللایل

(.)31لجدگتللعلباووسللدت وسهسلگولئلل لکللعلبللعلتولل لگسل

ل هسملدلفا لهلهیللسلمهلرنل

جدگتعلههیلشمهسهت لشد لیگاگیل لبتهالکته هسل34لیسصلدل

یگاسدل()32؛لگتنلپدتد لسببلتوگسلهت للبرشلتاللگتلنللیسلتعللگسل

شبهه لیگشل ل،لیالسله ل3363لگسلخله لهلهلیلآللوی لبلعل

بهکتایلهلهللس لب للبلعللسلهلتالبلهکلتایلهلهللبلاگیللسسلدنل لیال

س

لیالکا لجدگسهسی،لشمهسهت لولبعلمموگ لنوسعلجدتلدلل

ست تهه لههیلآلوی ل لشوی.ل ل

ای لبمدی لشدل(.)37لن گا لههیلب رهایلیابها ل قهو ل لل

ه چو لس لسیگت لتاکربهتلس

به لوجلوی ل قهو ل ل لچمدنهسلعلشل هایللگسلجدگتلعلهلهیلل

نوسعلههی ل ختا لبهسراوسلبعلپهیست

لههلیتد ل لشوسدل

یگاگیل لبتهالکته للهسلبللعلپهیست لل لهللهلیالخلله لهللهیل

(34لول.)33لیالپژوهش ،ل لهلهلیلا نل:گال قهو ل لبلعل

س وسلعلبلایگالیشللد ،لبرشلتاللآسهللهلیالباگبلاللوسوو هت للرنلول

پهیست لل لهلللهت ل هسملللدلکااگ مرولل 61لولتتاگسلللهتوارنل

بعلوتژ لجمته هت نلح هسلبویسد.لپژوهشلههلسشه لیگی لگسلدلل

) لهللهی catQلول(tetMلیال سللوملبللهکتایلبهسللراوسل

کعلست لتهه لهلهیللآللوی ،للشل هالستلهییللگسلبلهکتالیلهلهللول

توتوس للرسلایتللهب لشللدسد؛لگتللنل لهللهلاویلکاو للوسمل

لبلعلپهیسلت ل لهلهللیگاسلدللکلعللبلعللپرلدگتشلل

بهکتایله تمدلولهرچلممصالجهبعلجهشوسد ل سترو لیالگتنل

ل لکممد.ل قهو ل للچمدنهسلعلبلعل

لبلهکتالیلبلعلآ لوگب لتعل

لههیل قهو
قهو

لچمدنهسعلک

پهیست

لههلتو لگسلیالت لشو ل للیا له للبر لهایلهلهیلل

بهشللدل(.)23لیالچمللدتنلپللژوهش،ل قهو ل لپهیست للت لول

م وس لگس ل(.)38لشمهسهت ل ولوول لچمدلجدگتلعللیگاگیل

بلللهکتایهلللهیلجلللمسل
ل
تلللوگ لسلللهخ لپهیسلت للل لیال

لچمدنهسعلبعلپهیست ل لهلهلل

بللاویبهسللراوسلسشلله لیگی لشللد لگسلل ؛لبللاگیلس وسللع،ل
ل

سشه لیگیلکلعللگتلنللبلهکتایلهلهللگسلجلمسلهلهیللآ رموبلهکتال،ل

بلاویلبهسللراوسلالتاوسلپاوسلDSMلکللعل37لیاصلدلبللعل

آکاو وبهکتا،لبهسراوس،لباویلبهسراوسلولباوسلدت وسهسلل

تو لگسلجدگتعلههیلشمهسلهلت لشلد لشلبهه لیگلای،لگسج العلل

یهللهت لگسل
ه للتمد.ل للهتمویلوله وللهاگ 68ل()3363لبللهکتا ل

یهللهیل هلل لیالسللهخ لپهیست لل لهللهت ل هسمللدل
بللهکتا ل

جمسلآ رموبهکتالگسل عد لساولولاویلجلدگلولشمهسلهلت ل

ناگ هیت رن67لگس .لباخ لگسلسوتعلهلهیللبلاویلبهسلراوسلل

کایسللدلکللعلبللعلاویلولکللهی رومل قهو لل ل رهسللعلولبللعل

التاوسللپاوسلبللهلسللهخ لآسلل لت لهللهلولپهیست لل لهلله،ل

لههت ل هسمدلکهسه هت رن،لسئو هت رنلولپمل لسلرارنلل

باه لکمشلستهسبهالولکهاکایههیلوتژ لگیلیالباگبالب رهایل

لیگشتمدل(.)33لبمهلبالن گا لهلهل،لبلهکتایلهلهیلل

گسلقهاچلههلولبهکتایلههلیگاسلد؛للینانلوس لل لوگیلش لر رهت ل

خهسوگی لگکاو وبهکتالگسلبهکتایلههی لبر هایلسگله تمدلکلعلل

سلل

،للجللل:ولست لللت لفا هلللهلگسل

بعلشو لن تای لگیلیالست لتهه لهلهللپاگکملد للشلد لگسلدل.لیال

ست تهه لههیلآب لولس لسیگتل للآسه لهلسرل للیالگتلنللبلهکتایلل

پژوهش لیابها لشمهسهت ل ولوول لول قهو ل لپهیسلت لت لل

ن گا لشد لگس ل()26لوله چمرن،لپهیست

لهلهیللوتلژ لل

تللعهللهیلگکاو وبللهکتالحهصلل لگسلبر للهاگ لفربللاوسل
جدگ ل

نوسعلیالپ شو لکهابایلیگاسدل( .)23ل
حهص لگسلگتنل ل

لبتهالکته هسلولیگاگیل قهو

پهیست
سر ل قهو

بهکتایلشمهسهت لسشدلکعل قهو

،للاسلللگلهلللهیلسلل

کر للت ،63ل قهو ل لآسهللهلبللعلپهیست ل لهللهیلبتهالکتللهمللول

جللمسهللهیلبهکتاتللهت لشمهسللهت لشللد لبللهل
ل
باخلل لگسل

یتهللالنللاو لهللهیلپهیست ل لهللهلنل گا لشللد.له چملرنل

قهو

لچمدنهسعلپهیست ت لیالپژوهشلحهضلال لگسلنلاو ل

ب رهایلگسلجدگتلعلهلهیللگکاو وبلهکتالل هسملدلگکاو وبلهکتالل

بهکتایلههی لبر هایلسگ لبویسلدل؛لوجلویللگتلنللبلهکتایلهلهل لیال

گسپراتتموسل قهو ل لچمدنهسلع لبلعل لپهیست ل لهلهللیگشلتمدلل

خه لههلولاسرد لآسههلبلعللنرله للولیالپهتله للبلعللگس له لهله،لل

6231لپهتر ل،32 لش ها،لسه لشش ل،لشمهس ل رواوگانهسر لههل

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

لپژوهش لست-

فصامه علما

ل ل81

midgut harbors antibiotic resistance
determinants. DNA cell biology 2009; 28(3):
109-117.

یشللوگایهللهیلبهدگشللت لفاگوگسلل لاگلسللببل لل لشللویلول
ل

Martínez J. L. Antibiotics and antibiotic
resistance genes in natural environments.
Science 2008; 321(5887): 365-367.

گتللنل لهللهلیالست للتهه لهللهیلآلللوی لبللاآواییلگسلش ل هال

Baquero F., Alvarez‐Ortega C., Martinez
J. Ecology and evolution of antibiotic
resistance. Environmental Microbiology
Reports 2009; 1(6): 469-476.

بهسیگاسللد لهللهیلبتهالکته للهسل هسمللدلکالوالسرلل لگسللردلبللهل

Aminov R. I. The role of antibiotics and
antibiotic
resistance
in
nature.
Environmental Microbiology 2009; 11(12):
2970-2988.
Knapp C. W., McCluskey S. M., Singh
B. K., Campbell C. D., Hudson G., Graham
D. W. Antibiotic resistance gene abundances
correlate with metal and geochemical
conditions in archived Scottish soils. PLOS
ONE 2011; 6(11): e27300.
Helrich K. Official methods of Analysis
of the AOAC. Volume 2: Association of
Official Analytical Chemists Inc; 1990.
Matyar F., Kaya A., Dinçer S.
Antibacterial agents and heavy metal
resistance in Gram-negative bacteria
isolated from seawater, shrimp and sediment
in Iskenderun Bay, Turkey. Science of the
Total Environment 2008; 407(1): 279-285.

(10) El-Enbaawy M. I., Yousif A. A. βLactamase gene in multi-drug resistant
clinical bacterial isolates from Egyptian
food animal species. Arab journal of
biotechnology 2006; 9: 71-82.

لبااس لفاگوگس لولشمهسلهلت لبلهکتالیلهلهیللیگاگیل،بمهباگتن
شتعلپرشمههیل لشد لکعل:لیالن. بهکتایلههی لآسربلسگلگس
آ وک لسرارنلتاکرب لشوسدلتهلگتنلپهیست ل للبلاگیل لهلال
یولناو لبهکتایلههیلنامل ثب لولنامل م ل لیالیا له ل
لگ لهل،)32(بر هایلههیلگس ه لولچههاپهتله للکهاآ لدلبهشلدل
گف ل گتشلاوسگف ل و ل قهو ل لبللعلگتللنلپهیست ل لکللعلیال
لل، جدگتعلهلهیللبلدو ل لبتهالکته لهسللسرل للیتلد للشلد للگسل
لتهیشد لاگلبلاگیللیا له ل
لههیلناو ل

لتهیآوایلگتنلسوتعلکعلپهیست.سشه ل لیهد

لههیلگسلت هی لشلد ل لیال

لیاصدلپهیست73لتهل33بتهالکتهمل

للگتلنللپدتلد للاگلس هتله لتلالل،برشتالکشواههیلجهله له لتمد
لبملهباگلتنلستلهیبوی للفاگوگسل للس لبل لبلهکتالیلهلهیلل.لکمد
یگاگیل لبتهالکته هسلیالخه لههیلبااس لشد ل قد علگیل
بللاگیلبااس ل لاگ لهللهیلتاگبللایلگتللنل لهللهلولچهللوسه ل
گف گتشلآسههلبعلوتژ لیالس رنلههی لکشهواسی لیگخ لکشوال
ل. گس
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