
 أ
 

 

 معاونت پژوهش و فناوری
 

 گزارش نهایی طرح تحقیقاتی
 

 تشخیص مولکولی ژن های متالو بتاالکتاماز

blaIMP ، blaVim 1 و-blaSPM  در سویه های باسیلوس

 سرئوس 

 جدا شده از نمونه های شیر خشک کودکان
 

 مجری طرح:

  سیامک قضائیدکتر 
 

 گروه تکنولوژی تولیدات دامی

 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان 
 

 این طرح، با تصویب و حمایت مالی حوزه معاونت پژوهش

 دانشگاه محقق اردبیلی اجرا گردیده است.

 

1397 



 ب
 

 :چکیده

 باسيلوس جمله از هايي ميکروارگانيسم رشد جهت مناسبي بسيار محيط شير خشک: هدف و زمينه

 و مانده زنده پاستوريزاسيون طي راحتي به تواند مي و بوده سرئوس اسپورزا باسيلوس. هستند سرئوس

 باسيلوس گونه مقاومت الگوي تعيين بررسي منظور به تحقيق اين. نمايد ايجاد را متعددي مشکالت

 هاي بيوتيک آنتي به نسبت خشک شير هاي نمونه از شده ايزوله متالوبتاالکتاماز هاي آنزيم مولد سرئوس

 حضور تشخيص منظور به کشت به اقدام شيرخشک نمونه 50 تهيه از پس. گرفت صورت مختلف

 آنزيم هاي وجود کربي بائر و روش از آنتي بيوتيکي حساسيت سنجش براي .شد سرئوس باسيلوس

 ، blaVIM  از نظر ژنوتيپي ژن هاي متالوبتاالکتاماز  .شد استفاده DDST فنوتيپي روش ،از متالوبتاالکتاماز

1-blaSMP و blaIMP روش هاي فوق با در سويه PCR نمونه اغلب داد نشان نتايج .بررسي گرديدند 

 باسيلوس به آلودگي از بااليي سطح داراي المللي بين و ملي استانداردهاي با مقايسه در شيرخشک هاي

و کمترين مقاومت به آنتي  (100%) سفتازيديم و اگزاسيلينبيشترين درصد مقاومت به . بودند سرئوس

 باسيلوس هاي ايزوله تمام .( گزارش شد%3/26)( و سيپروفلوکساسين 4/21تتراسيکلين ) هاي بيوتيک

در هيچ کدام  مطالعه اين بودند.در ، توليد کننده آنزيم متالوبتاالکتامازDDSTبا استفاده از آزمون سرئوس

در تمامي  VIMbla از ميان ساير ژن هاي متالوبتاالکتاماز ژن .نگرديد مشاهده  SPMbla ژن از ايزوله ها

نتايج نشان مي دهدکه مقاومت  ( مشاهده گرديد.84%/21ايزوله ) 16در  IMPbla( و ژن 100%ايزوله ها )

آنتي بيوتيکي به سبب توليدآنزيم متالوبتاالکتامازها روند رو به رشدي در منطقه مورد مطالعه داشته ودر 

 .شد گزارشIMP بيشتر از VIM ،فراواني ژنهاي MBLS هاي توليدکننده ميان سويه

 ،blaVIM  ، قاومت آنتي بيوتيکيم، متالوبتاالکتاماز شيرخشک، سرئوس، باسيلوس :کليدي واژگان

1-blaSMP و blaIMP 
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 مقدمه -1-1

های  شود در طی سال شیرخشک به عنوان یک تغذیه جهانی برای نوزادان در حال رشد محسوب می          

ای که بیشتر نوزادان قبل از رسیدن به سن یک  گونه اخیر تغییراتی در شیوه تغذیه کودکان پدید امده است، به

 داده حرارت تولید، فرایند طول در نوزاد خشک شیر. شوند به روش مصنوعی تغذیه می ماهگی از شیر گرفته و

 تولید سترون محصولی که نیست اندازه ای به شود می اعمال محصول این تولید طول در که حرارتی اما شود می

. شود می تولید محیطی شرایط بر نظارت با همراه سخت گیرانه بهداشتی اقدامات توسط محصول این لذا شود،

با توجه به غیر استریل بودن پودر شیر کند.  می کمک نوزاد خشک شیر میکروبی بار کاهش به فعالیت ها این

گردد. مطالعات مختلفی آلودگی شیر خشک  ها ایجاد می خشک، محیط مناسبی برای رشد میکروارگانیسم

با در نظر گرفتن این که شیر خشک یکی از مهمترین منابع  کند. های باکتریایی را تأیید می نوزادان با پاتوژن

غذایی برای چندین ماه در طول دوران رشد نوزاد است و با توجه به پایین بودن سیستم ایمنی نوزادان، کیفیت 

هایی که سبب آلودگی شیرخشک و ایجاد  از جمله پاتوژن .ای خواهد داشت پودر شیر خشک اهمیت ویژه

استافیلوکوکوس اورئوس، هایی نظیر  توان از باکتری شوند می س، باکتریمی و مننژیت میعوارضی نظیر سپسی

و  1استونینگسیه) نام برد باسیلوس سرئوس، کلستریدیوم پرفرنجنس، انتروباکتر ساکازاکی، اشریشیا کلی و سراشیا

می باشد که امروزه جز باکتری هایی  باسیلوس سرئوس . (2014؛ عسکری زاده و همکاران، 2006همکاران، 

 می پردازیم.باسیلوس سرئوس در ادامه به معرفی و  شاهد افزایش شیوع ان در آلودگی شیر های خشک هستیم

 

 باسیلوس سرئوس  -2-1

 غذایی مواد در مسمومیت عامل عنوان به که است اسپورزایی و مثبت گرم باکتریباسیلوس سرئوس           

 می استفراغی و اسهالی نوع از غذایی مسمومیت باعث باکتری این های سویه از بسیاری. است شده شناخته

 ولی. گردد می استفاده های مختلفی بیوتیک آنتی از معموال باکتری این با مرتبط های عفونت درمان برای .شوند

 در رایج های بیوتیک آنتی به خصوص متالوبتاالکتاماز به باکتری این بیوتیکی آنتی مقاومت بروز افزایش امروزه،

؛ ماهون و 2012مورای و همکاران، ) باشد می باکتری این درمانی روند شکست دلیل مهمترین آنها، درمان

 . ( 2010همکاران، 

                                                           
1 Estuningsih 
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 مورفولوژی  -3-1

 رویشی فرم در آن اندازه و اسپور دارای اختیاری، هوازی متحرك، مثبت، گرم باکتری باسیلوس سرئوس           

 یا مرکزی موقعیت در شکل بیضوی اسپورهای .است میکرومتر پنج تا سه موارد برخی در میکرومتر دو تا یک

 بی -هوازی پیرامونی، های ژلالف دارای متحرك، باکتری این. دارد قرار اسپورانژیوم در تورم بدون مرکزی نزدیک

 یک با و ای زنجیره صورت به اکثرا باسیلوس سرئوس . است بزرگ رویشی های سلول با اختیاری هوازی

 فاقد منفی، مانیتول سیلین، پنی به مقاوم مثبت، کاتاالز فعال، همولیتیک باکتری این. باشد می عرض میکرومتر

 تا 30 باکتری این رشد مناسب دمای .باشد می مزوفیل و )لسیتیناز(، لیپازی فسفو سیستم حاوی و ریزوئید رشد

 . (6-5) است 3/9 تا 9/4 آن رشد برای مناسب pH. است سلسیوس درجه 35

 

  باسیلوس سرئوس  اسپورساختار  -4-1

 پوشش و کورتکس و درونی غشای با شده احاطه مرکزی هسته یک شامل باسیلوس سرئوس  اسپورهای        

 مقادیر ،دارای mRNA فاقد کروموزوم، از کپی یک دارای درونی هسته. باشند می اگزوسپوریوم و درونی بیرونی،

 مولکولی وزن با سمیالپ سیتو های پروتئین صورت به آمینه اسیدهای. باشد می آنزیم تعدادی و tRNA اندکی

 مثبت گرم های باکتری. اند شده ذخیره ( SASPs) محلول کوچک اسیدی های پروتئین عنوان تحت پایین

 از اسپور نام به مقاوم شدت به و کمون حال در های سلول به شدن تبدیل با محیطی نامناسب شرایط تحت

 سموم زدگی، یخ خشکی، حرارت، باکتریایی، ضد مواد به ها، باکتری این. کنندمی فرار محیطی نامساعد شرایط

 رسیده اسپور در مداومی متابولیکی فعالیت. دهند می نشان مقاومت محیطی مضر فاکتورهای دیگر و شیمیایی

 ترین مهم. گردد می ذخیره میباشد، ATP از پایدارتر که گلیسیرات فسفو- 3 صورت به انرژی و نداشته وجود

 لینک پیکو دی اسید. میشود حاصل لیزین بیوسنتز از که است کورتکس، در لینک پیکو دی اسید وجود مساله،

 مقداری و پروتئین از اسپور های پوشش. کندمی جذب را کورتکس،کلسیم در و بوده کلیسم کننده شالته که

 به. کنندمی شرکت شیمیایی و اکسیداسیون عوامل به بودن مقاوم در که است شده تشکیل کربوهیدرات و لیپید

 . (8-7) باشند مقاوم تشعشع و گرما به تا دهد می را اجازه این اسپور بیرونی ساختار وهالع
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 اسپورزایی -5-1

 می قرار غیره و نامناسب دمای و غذایی مواد لحاظ از سخت شرایط در که هنگامی باسیلوس سرئوس         

 اسپور تولید حالت سه در باکتری کشدمی طول ساعت 6 اسپور تشکیل فرآیند. نماید می اسپور تولید گیرد

 می قرار (معدنی ماده) فسفر یا رشد( )عامل نیتروژن جمله از غذایی ماده کمبود شرایط در که هنگامی :کندمی

 پپتید که( EDF-1) سلولی خارج تمایز 1 فاکتور تولید رود می البا باکتری تعداد که هنگامی بعدی مرحله. گیرد

. شود می پذیر امکان است اسپورزایی آغازین سیگنال مواد و غذایی فقر دچار باکتری به شونده متصل کوچک

 متقارن غیر تقسیم به آغازین تقسیم فرآیند به آغازین فرآیند  .گیرد قرار ساکن فاز در باید باکتری آخر مرحله

 دیواره مادر سلول ساعت چندین طی در .شود می منجر کامل ژنوم با مادر یک و اسپور پیش یک ایجاد و باکتری

 صورت به متابولیکی سیستم نظر از  که اسپور پیش اطراف را (اسپور های پوشش و کورتکس) حفاظتی های

 (.8-7)کندمی رها محیط در را اسپورها و شود می لیز مادر سلول و کندمی ایجاد آید می در نهفته

 

 اسپور زدن جوانه -6-1

 مولکول ورود تسهیل و هسته شدن دار آب دوباره باعث وقایع این که است ای تجزیه وقایع شامل زنی جوانه       

 فعالیت به باید هستند، کمون حال در متابولیسمی لحاظ از اسپورها که جا آن از .شود می خارج محیط از ها

 های آمینه اسید یسین،الگ آمینه اسید. شود می انجام زنی جوانه فرآیند در امر این که برگردند خود رشدی

 طول به ساعت 6 حدود زایی اسپور فرآیند کل .دهند می کاهش را زنی جوانه پورین، ریبوزیدهای و دیگر طبیعی

 زدن جوانه که است علت این به زمان فالاخت این. است زمال زدن جوانه برای زمان دقیقه 90 تنها اما انجامد، می

 که اول مرحله. گیرد می صورت رونویسی سطح در کنترل بدون مرحله سه صورت به که است معکوس فرآیند

 را نینالآ- L گیرنده یک شیمیایی، ماده چندین از یکی یا حرارت که دهد می رخ هنگامی دارد نام سازی فعال

 شده فعال گیرنده مواجهه اثر در دارد، نام آغازین مرحله که دوم مرحله. نماید فعال است پروتئاز نوع یک خود که

 و آب ورود کورتکس، در شده فعال پروتئاز. گردد می آغاز گلوگز یا خاص های آمینه اسید از برخی نینالآ- L با

 و گرما به مقاومت که است دوم مرحله طی در. نماید می تسهیل را زدن جوانه حال در اسپور به غذایی مواد

 توانایی شوند، می رها محیط در Ca2+و اسید پیکولینیک دی همچنین رفته، بین از اسپور در انکسار حالت

 به سوم مرحله زمان، این در. شوند می فعال متابولیکی نظر از اسپورها و یابدمی افزایش اسپورها در رنگ جذب
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 اسپور زدن جوانه .شود می رویشی حالت به اسپور برگشت موجب مرحله این. شود می آغاز خارج به رشد نام

 بنابراین دهد، می رخ بیشتر سویا، با مقایسه در برنج در سلسیوس درجه 5 از کمتر دمای در ،باسیلوس سرئوس 

 درباسیلوس سرئوس  اسپور. است شده گسترده استفراغی های سویه از بیشتر اسهالی های سویه محیط این در

 سویه شامل) باسیلوس سرئوس  اسپور. زند می جوانه فرد به منحصر طور به نینالآ- L یا و اینوزین حاوی محیط

 دارد نیاز زنی جوانه جهت رویش، های گیرنده عنوان به GerQ و Gerl ژن دو هر به (استفراغی و اسهالی های

(6-8). 

 

 باسیلوس سرئوس  سلولی پوشش -7-1

 S های یهال

 می گلیکان پپتیدو روی S یهال نام به گلیکوپروتئینی سطحی های یهال دارای زا بیماری باسیلوس سرئوس        

 مشابه واحدهای زیر از و باشد می ها باکتری در ای یهال تک پروتئینی ساختار ترین ،خارجی S یهال .باشد

 میزبان، های سلول به چسبندگی خاصیت واسطه به الیه این. اند آمده وجود به گلیکوپروتئینی یا پروتئینی

 بیماری افزایش باعث باکتری در آن حضور و دارد یویروالنس خاصیت غیره و بیوتیک آنتی برخی ورود از ممانعت

 لکوسیت مقابل در آن عملکرد دارند، نقش باسیلوس سرئوس  زایی بیماری در سطحی های هالی .گردد می زایی

 و فیبرونکتین نوع ژنالک مینین،ال به چنین هم سطحی های یهال این. یابدمی افزایش مورفونوکلئر پلی های

 .(8-6) دارند نقش میزبان و باسیلوس سرئوس  بین متقابل اثر افزایش در و چسبند می تلیوم اپی فیبرینوژن

 کپسول

 که وقتی. کندمی احاطه را سلول پوشش خارجی فضای که است پپتیدی یا ساکاریدی پلی هالی یک کپسول       

 .گویند لعابی یهال باشند شدن جدا قابل آسانی به و بوده مرتبط باکتری با سست کامال صورت به کپسولی مواد

  .(8-6) کندمی تولید کربوهیدراتی کپسول باسیلوس سرئوس . نیستند ضروری باکتری بقا برای ساختارها این

 فالژل

 تکرار واحدهای از که بوده فالژل نام به حرکتی هایاندامک دارای و متحرك ها باکتری های گونه بعضی       

 غشای طول در و اند گرفته قرار سمیالسیتوپ غشای درون ها ژلالف. است یافته تشکیل ژلینالف نام به شونده

 های ژلالف وسیله به باسیلوس سرئوس  . شوند می ظاهر بلند رشته یک صورت به و یافته امتداد سلولی
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 دارد بستگی محیط به حرکت، نوع هر از استفاده که دهد می نشان را گروهی و شناوری حرکت نوع دو پیرامونی،

(6-8). 

  باسیلوس سرئوس بقاء و رشد -8-1

باسیلوس  رشد برای بهینه دمای .دارد بستگی محیط و ،اکسیژن pH دما، به باسیلوس سرئوس  بقاء و رشد       

 دمایی در دیگر بعضی و سلسیوس درجه 55 دمای در سویه ها بعضی. است سلسیوس درجه 30-37 سرئوس 

 سلسیوس درجه 7-49 باسیلوس سرئوس  رشد دمایی محدوده. کنندمی رشد سلسیوس درجه 4-5 از کمتر

 غذاهای در گرما به مقاومت .هستند گرما به مقاوم اسپورها اما روند می بین از حرارت با رویشی های سلول. است

 (9-7) یابدمی افزایش کم، رطوبت با غذاهایی در همچنین و چرب و روغنی

 

 ویروالنس فاکتورهای -9-1

 میلیناز اسفنگو و فسفولیپاز

. باشد می پرفرنجنسیس کلستریدیوم توکسین αمشابه ،باسیلوس سرئوس توسط شده تولید فسفولیپاز       

 غیر آنزیم دو این که شده ثابت اکنون اما شدند، شناخته توکسین عنوان به ابتدا اسفنگومیلیناز و فسفولیپاز

 یک فسفولیپاز این. باشد می فعال سلسیوس درجه 45 دمای در باسیلوس فسفولیپاز .هستند توکسیک

 پروتئینی میلیناز، اسفنگو. استروی  اتم دو دارای که است دالتون 23000 مولکولی وزن به کوچک متالوپروتئین

 است نیازمند ظرفیتی دو های کاتیون به فعالیت برای که است دالتون 23300 تا 41000 بین مولکولی وزن با

(6-8). 

 سرولیزین

 در. است سیستئین آمینه اسید مانده باقی دو شامل که است کلسترول به وابسته سیتولیزین سرولیزین،       

 بنابراین. میشود حاصل توکسین شده اکسید فرم گیری شکل در خودی به خود اکسایش تریوتریتول، دی غیاب

 استرپتوکوکوس پنومولیزین ،پیوژنز استرپتوکوکوس استرپتولیزین شبیه که شود می فعال تیول با سرولیزین،

 می فعال تیول کننده احیاء عوامل وسیله به سرولیزین. باشد می مونوسایتوژنز لیستریا لیستریولیزین و پنومونیا

 وزن. شود می شناخته نیز I همولیزین عنوان به سرولیزین. شوند می فعال غیر ها، استرول وسیله به و شود
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 مصرف از ناشی ای روده – معدهای التهاب عالئم بروز در نقشی ظاهرا و است دالتون کیلو 55 سرولیزین مولکولی

 .(8-6) ندارد غذایی مواد

 (Nhe) غیرهمولیتیک توکسین

NHE      واحدهای زیر مختلف ترکیبات. است جزیی چند سم یک NHE را بیولوژیکی فعالیت از های ،درج 

 آمینه اسید توالی تشابه. هستند هم با موجود اجزا همه که شود می حاصل زمانی تنها ماکزیمم فعالیت اما دارند

N از 1 بین ترمینال HBL از دالتونی کیلو 39 واحد زیر و NHE و کیلودالتونی 45 واحد زیر بین نیز و L2 از 

NHE دهد می نشان مختلف باسیلوس سرئوس  نژادهای در را مشابه عملکردی های نقش که دارد وجود .

باسیلوس  های سویه همه توسط تقریبا Nhe. ردندا آشکاری همولیتیکی فعالیت توکسین این های پروتئین

 سیتوتوکسیکی فعالیت. باشد می Vero های سلول برای سیتوتوکسیک ،سمی Nhe. شود می تولید سرئوس 

Nhe غشای در منفذ ایجاد طریق از دارد اثر تلیال اپی های سلول روی که کلوئیدی اسمزی لیز طریق از 

 .(8-7) آید می وجود به سماییالپ

 K سیتوتوکسین

 فعالیت توکسین، این. شود می نامیده نیز IV همولیز و است دالتونی کیلو 34 پروتئینی K سیتوتوکسین       

 شود می یهدوال لیپید گردیدن سوراخ سبب توکسین این .دارد Vero های سلول برابر در شدیدی سیتوتوکسیکی

 در سوراخ ایجاد طریق از اسهال ایجاد در آن عمل مکانیسم که شود می زده حدس عاتالاط این براساس که

 آن دنبال به و شود می سلول داخل سیال مواد شدن رها باعث نتیجه در. باشد می تلیال اپی های سلول غشاء

 جداسازی باسیلوس سرئوس  سویه یک از ( Cytk) سیتوتوکسین یک. شود می تلیال اپی سلولهای تخریب باعث

 سمی بسیار دالتونی کیلو 34 پروتئین یک Cytk .است شده شدید غذایی مسمومیت شیوع موجب که است شده

 های سلول علیه انتروتوکسیکی فعالیت K توکسین سیتو  .باشد می همولتیک و نکروتیک و باشد می سلول برای

 متفاوت فرم دو در K سیتوتوکسین. دارد را یهال دو لیپید در فذ،امن تشکیل توانایی همچنین و ای روده تلیال اپی

cytK1 وcytK2 دارد وجود .cytK1 های سلول روی آن توکسیکی فعالیت ،عموما Caco و انسان ای روده 

 .(9-6) شود می کد cytK ژن توسط K سیتوتوکسین. است cytK2 از بیشتر برابر Vero ،5 های سلول
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 T انتروتوکسین

 مشابه بیولوژیکی فعالیت نظر از و باشد می واحد زیر یک با انتروتوکسین یک T انتروتوکسین       

HBL،NHE توکسین این کننده کد ژن. باشد می bcet در توکسین این وجود بر مبنی شواهدی. است 

 در مایع تجمع ایجاد به قادر T انتروتوکسین. باشد نمی موجود باسیلوس سرئوس  از ناشی غذایی های مسمومیت

 سمیت و دهد می تغییر را هندی خوکچه پوست عروقی پذیری نفوذ و باشد می خرگوش روده دوازده های حلقه

 .(8-6) دهد می نشان Vero های سلول برای را سلولی

 استفراغی توکسین

 سرئولید. است شده شناسایی پپتید دودکادپسی یک عنوان به 1995 سال در (سرئولید) استفراغی توکسین       

( D-O-leu-D-Ala-L-O-Val-l-Val) تولیدشده  اسید هیدروکسی دو و آمینه اسید دو از تکرار سه شامل

 سرئولید ساختار. شود می رونویسی NRPS ژن توسط باشدکه می( NRPS) ریبوزمی غیر سنتتاز پپتید توسط

 دو هر والینومایسین و سرئولید. است استرپتومایسس های سویه توسط شده تولید والینومایسین شبیه های حلق

 سندرم. کنندمی مهار چرب اسیدهای اکسیداسیون با را میتوکندری فعالیت بنابراین. هستند پتاسیم یونی منافذ

 و شود می متصل HT3-5 های گیرنده به سرئولید  اسهالی بیماری به نسبت برابری ده شیوعی دارای استفراغی

 اثر این .شود می استفراغ و تهوع بروز باعث سرئولید بنابراین .دهد می افزایش را آوران واگ عصب تحریک

 در زیادی لالاخت شده، سنتز سرئولید از البا دوز با صفاتی درون تزریق. شود می کبد نقص باعث سرئولید

 .شود می مشاهده هفته 4 از بعد ها هپاتوسیت احیاء و شناسی آسیب تغییرات ترمیم. کندمی ایجاد ها هپاتوسیت

. شود می انسان ایمنی سیستم سلولهای طبیعی کشندگی مهار نیز و سلولی بافت آسیب باعث همچنین سرئولید

 این مولکولی وزن. نیست ژنتیک آنتی اما است مقاوم اسیدی Ph و پروتئولیتیک های آنزیم گرما، به توکسین این

 درجه 25- 30 شده انکوبه برنج در استفراغی توکسین بهینه تولید. است دالتون کیلو 5000 از کمتر توکسین

 و برنج از بیشتر حبوبات و لبنی ترکیبات. شود می انجام ارگانیسم رشدی فاز سکون مرحله طی سلسیوس

 مقدار هم ای نشاسته غذاهای و پخته برنج که صورتی در. شوند می سرئولید تولید باعث لبنی غیر ترکیبات

 .(8-6) کنندمی تولید سرئولید زیادی
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 BL همولیزین توکسین

 این اجزاء از یک هر که دهند می تشکیل یوکاریوتی سلول غشاءهای در را منافذی BL همولیزین توکسین       

 و شوند می الیگومریزه اجزاء هنگام این در که شوند می متصل غشاء به برگشت قابل و مستقل صورت به سم

 B در غشایی عرض قطعات. هستند جزء سه هر از یکی حداقل شامل که دهند می تشکیل را غشایی عرض منافذ

 توکسین این غشایی های گیرنده کنون تا .شوند می گرفته کار به الیگومریزاسیون های میانجی عنوان به L1 و

 .(8-5) است نشده شناسایی

 انتروتوکسین

HBL       تحریک شامل انتروتوکسین این فعالیت. است حساس پروتئازها به نسبت و ناپایدار گرما برابر در 

. دارند نقش گاستروآنتریتی غیر های عفونت در الاحتما که است روده در (cAMP ( حلقوی زالسیک آدنیالت

 گوارش دستگاه در انتروتوکسین این چون است، پایین بسیار شود بیماری باعث اسهالی سم که این احتمال

 بسیار غذا در توکسین از توجهی قابل مقدار تولید برای نیاز مورد های سلول تعداد همچنین و شود می تخریب

 غیر کننده مصرف برای غذا تا شود می باعث این که است بیماری ایجاد برای نیاز مورد های سلول تعداد از بیشتر

 انتروتوکسیک و رگی نفوذپذیری درمونکروز، سیتولیز، همولیز، فعالیت جزئی سه توکسین این. باشد استفاده قابل

 شده سانتریفیوژ عصاره توسط چشمی های سلول مسمومیت از درصد 50 حدود عامل و دهد می نشان را

 .(8-5) باشد می اندوفتالمیتیس عارضه در یباسیلوس سرئوس 

 بیماری های بالینی -10-1

 اسهالی نوع مسمومیت

 می اتفاق آلوده غذاهای مصرف از پس ساعت 6-15 در درد و شکمی تالعض گرفتگی آبکی، اسهال شروع       

 اسهال، با همراه. است گرم 105- 107 تقریبا اسهالی سندرم در شده خورده باسیلوس سرئوس  اسپور مقدار .افتد

 از بیشتر یمالع این اغلب،. افتد می اتفاق کم خیلی استفراغ اما باشد، داشته وجود است ممکن هم تهوع حالت

 شرایط به حساس و گرما برابر در ناپایدار انتروتوکسین تولید اسهالی، مسمومیت علت. دارند وجود ساعت 24

 است، اسهالی انتروتوکسین سه یا یک دارای که یباسیلوس سرئوس  توسط اسهالی سندرم. است معده اسیدی

 نوع NHE ، 2)) همولیتیک غیر انتروتوکسین و BL( HBL)همولیزین جزء 3 های توکسین :شود می ایجاد

 آنزیم باشند شده تشکیل غذا قبل از ها توکسین این اگر . K ((1-cytK, 2-cytKجزئی  تک سیتوتوکسین
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-6) کنندمی هضم ای معده – ای روده ناحیه در را ها انتروتوکسین این معده، اسیدی pH و پروتئولیتیکی های

9). 

 استفراغی نوع مسمومیت

 نوع. باشد می مرتبط کیک و برنج شامل (تالغ) گندمی گیاهان غذای با معموال استفراغی سندورم       

 اسپورهای مقدار. شود می شروع استفراغ و تهوع حالت با آلوده غذای مصرف از بعد ساعت 5/0- 6 استفراغی

 یا و شکمی تعضال گرفتگی گاهی. است گرم 105-108 استفراغی سندرم در شده خورده باسیلوس سرئوس 

 مسمومیت یمالع. است ساعت 24 از کمتر نوع این ئمعال زمان مدت. شود می دیده استفراغی نوع در نیز اسهال

 توکسین توسط مسمومیت این. است اورئوس استافیلوکوکوس از ناشی غذایی مسمومیت شبیه استفراغی نوع

 فاز طی در توکسین این. است پایدار معده اسیدی شرایط و گرما برابر در که شود می تولید پپتید دودکادپسی

 .(9-6) افتد می اتفاق اسپورزایی با همراه الاحتما که شود می تولید سکون

 سایر بیماری ها

 مننژیت، مونی، پنو اندوکاردیت، سمی، سپتی باکتریمی، روده ای، های هایی مانند عفونتبیماری         

 ایمنی گزارش شده است. سیستم نقص دارای بیماران در پوستی های عفونت و گاستریت

 

 اپیدمیولوژی -11-1

 به ارگانیسم اما این باشد داشته ساپروفیتی کامال زندگی چرخه می تواند باسیلوس سرئوس  که این وجود با       

 های عفونت از ای کننده نگران افزایش اخیر سالهای کند. درمی رفتار انسانی نیز طلب فرصت زای بیماری عنوان

 سیستم نقص دارای بیماران در ها عفونت این اغلب،. است شده دیده افراد در باکتری این به مربوط ای روده

 پنو اندوکاردیت، سمی، سپتی باکتریمی، اندوفتالمیت، شامل باکتری این ای روده های عفونت. دارند وجود ایمنی

می تواند  غذایی مواد و گیاهان در باسیلوس سرئوس  .باشند می پوستی های عفونت و گاستریت مننژیت، مونی،

 90 باسیلوس سرئوس می شود.  ایزوله و شیر و شیر خشک پنیر جمله از لبنی محصوالت از غالبا و  کند، رشد

دمای  و زیاد خشکی می تواند راحتی به باسیلوس سرئوس اسپور . می دهد تشکیل را خاك باکتری های از درصد

 در نتیجه در. کندمی رشد و زده جوانه می گیرد اتاق قرار دمای در وقتی و کند تحمل را پاستوریزاسیون باالی

 و می شود ایجاد توکسین تولید ارگانیسم و رشد اسپور، زنی جوانه برای مناسب محیطی اماده سازی شیر خشک

 اخیر های سال در خشک های ناشی از آلودگی شیرهای بیماری می شود. شیوع خشک شیرهای آلودگی باعث
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 روی که 2007 سال در شیلی در مطالعه یک در .(8-6) است یافته افزایش بهداشت، سطح در پیشرفت رغم علی

 .(10) بودند آلوده باسیلوس سرئوس  به نمونه ها درصد از 5/45 شد، انجام خشک شیر محصوالت از نمونه 385

 آلودهباسیلوس سرئوس  بـه خـشک شـیرهای درصـد 29 کـه شـد مشخص 1988در امریکـا در مطالعـه یک در

 .(11) باشد می

 

 سرئوس باسـیلوس استراتژی های درمانی عفونت های -12-1

انتخاب آنتی بیوتیک ها برای درمان تجربی هنوز هم مورد بحث قرار دارد و باید بر پایه ی آخرین میزان 

 باسـیلوسحساسیت اعالم شده توسط موسسات تجویز گردد. با وجود تنوع ایجاد کننده عوامل مقاومت در 

جام بگیرد. کارباپنم دارویی ، درمان باید بر پایه ی انجام تست های حساسیت آنتی بیوتیکی مناسب انسرئوس

که در سطح جهان گسترده است نیز فعال می باشد باسیلوس سرئوس است که بر ضد طیف وسیعی از سویه های 

و برای درمان جدی عفونت های ایجاد شده توسط این باکتری مورد استفاده قرار می گیرد ) فاالگاس و 

 (. 2007،  20بلیزیوتیس

 

 بیوتیکی آنتی مقاومت -13-1

. باشد می مطرح جهان نقاط تمامی در امروزه که است رشدی به رو و مهم ی مسئله بیوتیکی آنتی مقاومت       

 پیوند اعضاء، سرطان، همچون ییبیماری ها به ابتال اثر در بدن ایمنی سیستم کاهش و بیماری ها شدت افزایش

 شرایطی، زمینه چنین وجود. است شده وسیع اثر طیف با میکروبی ضد ترکیبات از استفاده به منجر غیره و ایدز

. دهند ادامه خود رشد و بقا به توانند می بیوتیک ها آنتی به مقاوم پاتوژن باکتری های که نموده فراهم را ای

 غشای پذیری نفوذ کاهش ،Efflux پمپ: شامل که است، شده شناسایی متعددی مقاومت های مکانیسم

 ادنیالسیون فسفوریالسیون، ) آنزیمی هیدرولیز پلیمراز، RNA آنزیم و ژیراز DNA آنزیم در موتاسیون خارجی،

در باسیلوس  از مهمترین مکانیسم های مقاومت شناخته شده. باشند می بتاالکتاماز انواع تولید و ( استیالسیون و

 مقاومت به داروهای بتاالکتام می باشد. سرئوس

 ها بتاالکتام به مقاومت های مکانیسم -1-13-1

عفونت های  علیه تجویزی داروهای پرمصرف ترین و فراوانترین حال حاضر در بتاالکتام  داروهای مجموعه       

آنتی بیوتیک  برابر در منفی و مثبت باکتری های گرم مقاومت بروز به منجر آنها از استفاده. هستند باکتریایی

 اکتسابی مقاومت دالیل از یکی کروموزومی های ژن در جهش ایجاد .می شود جهان سراسر بتاالکتام در های
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 آنتی به حساسیت در کروموزم به وابسته تغییرات عموما. باشد می بتاالکتام های بیوتیک آنتی به ها باکتری

 آنتی شناسایی برای ها PBP توانایی در تغییر یا بیوتیک آنتی پذیری نفوذ در تغییر شامل بتاالکتام های بیوتیک

 ترشح شامل مقاومت مکانیسم های. شوند می کد کروموزم توسط بتاالکتامازها از بعضی اما باشد، می ها بیوتیک

 می باشند. آنزیمی غیر مکانیسم های مقاومت و بتاالکتامازها آنزیم های

 مکانیسم های غیر آنزیمی -2-13-1

توسط مکانیسم های غیر آنزیمی مانند مقاومت به کارباپنم که نوعی مقاومت بتاالکتامی محسوب می شود 

( که سبب تغییر در نفوذپذیری باکتری ها نسبت به بتاالکتام OMPs) تغییرات در پروتئین های غشای خارجی

که ممکن است در اثر تغییر در پورین ها یا تغییر در لیپوپلی ساکاریدهای غشاء  صورت می گیرد، ها می شود،

منفی پورین ها و لیپوپلی ساکاریدها در قسمت خارجی غشاء قرار دارند  گرمخارجی کاهش یابد. در باکتری های 

االکتام ها تحمل و همین امر باعث می شود غشاء باکتری بصورت غیر قرینه باشد. درباکتری هایی که نسبت به بت

آنتی بیوتیک های بتاالکتام نمی توانند آنزیم های اتولیتیک القاء کنند. این بدان معنی است که  پیدا کرده اند،

باکتریواستاتیک است مگر این که میزان بسیار  پنی سیلین یا سفالوسپورین بیش تر از این که باکتریوساید باشد،

 (. 2006و کاستی ،  زیادی آنتی بیوتیک مصرف شود ) سیروی

 مکانیسم های آنزیمی -3-13-1

بتاالکتامازها جزء پر دردسرترین مکانیسم های مقاومت به آنتی بیوتیک ها هستند. بتاالکتاماز در واقع یک نوع 

به آنتی بیوتیک های بتاالکتام باند می شود و با تشکیل یک پیوند  کوواالنتآنزیم است که به صورت غیر 

هیدرولیز باند آمیدی حلقوی حلقه الکتام و آزاد شدن آنتی بیوتیک تغییر یافته می گردد. کوواالنت سبب 

نوع بتاالکتاماز  340ها رقابت می کنند. امروزه بیش از  PBPبتاالکتاماز ها برای آنتی بیوتیک های بتاالکتام، با 

فعالیت متالوبتاالکتامازی دارند از و  KPCشناخته شده است که آن هایی که فعالیت کارباپنمازی دارند از جمله 

 به دلیل شیوع روز افزون آن ها بیشتر مورد توجه واقع شده است. MIPblaو  VIMblaجمله 

 طبقه بندی بتاالکتامازها -4-13-1

تولید بتاالکتاماز ها، مهم ترین مکانیسم مقاومت و بزرگ ترین سیستم دفاعی نسبت به آنتی بیوتیک های 

باکتری ها می باشند و جزء آنزیم های هیدرولیتیکی به حساب می آید که قادرند حلقه بتاالکتام بتاالکتام در 

برخی از بتاالکتامازها در جایگاه فعال آنزیمی خود حاوی سرین   آنتی بیوتیک های بتاالکتامی را هیدرولیز کنند.

باشند. بتاالکتامازها به وسیله ی ژن  و برخی همچون متالوبتاالکتامازها حاوی یون روی به عنوان کوفاکتور می

های واقع شده بر روی پالسمیدها، ترانسپوزون ها و کرومزوم باکتریایی کد می شوند. بتاالکتامازهای کروموزومی 
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می تواند به طور القایی و یا به طور ساختمانی بیان شوند و زمانی که این ژن ها در باکتری های گرم منفی بر 

 ت شوند، این آنزیم ها به طور ساختمانی بیان می شوند.روی پالسمیدها یاف

سیکو و ریچموند بر اساس خواص فنوتیپیک مثل وزن مولکولی،  بتاالکتامازها توسط 1973در سال 

حساسیت به مهار کننده ها، طرح سوبسترا، شباهت ایمونولوژیک و ایزوالکتریک فوکوسینگ آن ها طبقه بندی و 

این آنزیم ها توسط سایکس و ماتیو مجددا طبقه  1976در سال ه اند. تقسیم بندی شد بر این اساس به پنج گروه

، متمایز به چهار کالس motifتوسط آمبلر و همکارانش بر اساس یک توالی  1980بندی شدند و سپس در سال 

ر هستند شایع تC و A( تقسیم بندی شده اند که آنزیم های کالس A،B،C،Dمولکولی متفاوت از نظر تکاملی)

شامل  Bمی باشند و کالس  Dو در محل فعال آنزیم در ریشه اصلی کاتالیتیک دارای سرین همچون کالس 

در جدول زیر طبقه بندی بتاالکتامازها در باکتری ها  (. 2002، 1متالوبتاالکتامازها می باشد) الندمن و همکاران

 .آورده شده است

 باکتری هاطبقه بندی بتاالکتامازها در  :1-1جدول

 

 

 
                                                           
1 Landman et al. 
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 بتاالکتامازهای باکتری های گرم منفی -1-4-13-1

باکتری های گرم منفی با تولید آنزیم های بتاالکتامازی بیشترین مقاومت را انجام می دهند و انواع 

متنوعی از آنزیم ها در گونه های مختلف تولید می شود و ژن های کد کننده آن ها کروموزومی یا پالسمیدی می 

مثال در هموفیلوس آنفولونزا، نایسریا گونوره آ، انتروباکتریاسه، ویبریوکلرا، موراکسال کاتارالیس و  باشند،

اسینتوباکترها تولید این آنزیم های بتاالکتامازی شایع می باشد. بتاالکتامازهای تولیدی، متصل به سلول هستند و 

نفی ها دائمی و همیشگی است) کاستا و در فضای پری پالسمی تجمع می یابند و تولید آن ها در گرم م

 (.2000، 1همکاران

 الکتامازهای باکتری های گرم مثبتبتا -2-4-13-1

از مهم ترین مکانیسم های دفاعی در باکتری های هوازی و بی هوازی گرم مثبت می توان به تولید 

القایی اند و قادر به هیدرولیز  بتاالکتامازها اشاره کرد مثال در استافیلوکوکوس اورئوس که مولد بتاالکتاماز

 سفالوسپورین می باشند، از طرفی این باکتری با توالی پنی سیلیناز به پنی سیلین مقاوم است.

کد شده توسط کروموزوم، آنتی بیوتیک های بتاالکتامی را  blaCمایکوباکتریوم توبرکلوزیس با تولید 

به آمپی سیلین  bla-2و  bla-1لوس سرئوس با تولید هیدرولیز می کند و همچنین باسیلوس آنتراسیس و باسی

 و پیپراسیلین مقاوم می باشند.

 بتاالکتامازهای وسیع الطیف -5-13-1

ESBL  ها بتاالکتامازهای دسته ی مولکولیA  هستند که قابل انتقال از یک سویه به سویه دیگر و یا

گیرند.  قرار می 2dو  2beا هم در زیر گروه ه ESBLمابین گونه های باکتریایی می باشند. تعداد اندکی از 

شیوع بتاالکتامازها در ارگانیسم ها زمانی شروع شد که آنتی بیوتیک های بتاالکتامی به منظور استفاده های 

پزشکی به کار رفتند. به طوری که حتی آنزیم هایی شناخته شده اند که شایع نیستند و در پاتوژن هایی که فاقد 

متوکسی -α-7نسبت به  ESBLه اند امروزه دیده می شود . باکتری های تولید کننده بتاالکتاماز بود

سفالوسپورین ها)سفامایسین ها( و کارباپنم ها)مروپنم، ارتاپنم و ایمی پنم( حساس باقی می مانند، اغلب این 

را به وجود می  باکتری ها مقاومت به آنتی بیوتیک های دیگر را نشان  می دهند که یک بحران در امر درمان

 آورند.

                                                           
1 Costa et al. 
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ESBL :ها دارای خصوصیات زیر می باشند 

 .یک ناحیه فعال سرینی دارند.1

 .عموما به وسیله ی مهار کنندگان بتاالکتاماز مثل کالووالنیک اسید، سولباکتام و تازوباکتام مهار می گردند.2

و سفتریاکسون(هستند. میزان  .قادر به هیدرولیز اکسی ایمینوسفالوسپورین ها )سفتازیدیم، سفوتاکسیم3

بیش از آن ها می باشد) استورنبورگ و  %10هیدرولیز آن ها در حدی برابر با هیدرولیز بنزیل پنی سیلین ها و یا 

 (.2003، 1مک

 ها در مقابل آنتی بیوتیک ها ESBLحساسیت  -6-13-1

ESBL  آمینواسید تفاوت دارند که این جانشینی شکل  7تا  1ها با آنزیم های والد خود، با جانشینی

خاص ناحیه فعال این آنزیم ها را تغییر می دهد موتاسیون حاصله با وسیع تر نمودن ناحیه فعال، فضای کافی 

یمینو را ایجاد می کند، در نتیجه برای واکنش متقابل آنزیم با بتاالکتام های حاوی توده زنجیره ی جانبی اکسی ا

ESBL  ها بر خالف آنزیم های والد خودشان، بتاالکتام های طیف گسترده را به عنوان سوبسترای خود تشخیص

می دهند، توانایی هیدرولیز آنتی بیوتیک های بتاالکتام حاوی گروه اکسی ایمینو)سفتازیدیم، سفوتاکسیم، 

یل پنی سیلین ها مشاهده شده را از آن چه که برای بنز %10آزترونام و سفوروکسیم( را در حدی حداقل بیش از 

ها اجازه نمی دهد که ضرورتا  ESBLدارند. با وجود این، جانشینی در موقعیت مختلف آمینواسیدی به 

در مقایسه با آنزیم های والد  ESBLسوبستراهای یکسان را هیدرولیز نمایند. اگرچه اغلب موتاسیون های تیپ

به طور پایداری به آمینو  پنی سیلین  ESBLسویه هایی با آنزیم  فعالیت بتاالکتامازی کلی را کاهش می دهد،

ها، کربوکسی پنی سیلین ها، یوریدو پنی سیلین ها مقاوم هستند و در مقابل پنی سیلین ها این سویه ها تنها در 

 حساس هستند. خوشبختانه به جزء چند استثناء در مقابل سفامایسین ها و Temocillinآزمایشگاه در برابر 

ها  ESBLها فعال نیستند.در حالی که گزارش شده است که ارگانیسم های تولید کننده ی  ESBLکارباپنم ها 

  .می توانند به سبب تغییرات در سطح غشاء خارجی نسبت به سفامایسین ها مقاوم گردند

 صیات آنتی بیوتیک های وسیع الطیفخصو -7-13-1

 ,A (PER،VEB ،(TEM,GES/IBCاز کالس ESBL گسترده طیف بتاالکتامازهای نوع 5 امروزه       

SHV  بتاالکتامازهای مشتقات ها آنزیم این بیشتر. است شده جداسازی TEMو SHVدر تغییر چند یا یک با 

                                                           
1 Sturenburg,Mack 
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در سال  OXA،غیر SHV ، غیرTEMهای غیر  ESBLولی توسعه انفجاری باشند.  می آنها آمینه اسیدهای

ها بسیار سریع ESBLدر سرتاسر دنیا گسترش یافته و تکامل IPM، VIMهای اخیر مثل خانواده های آنزیمی 

 (. 2005، 1صورت گرفته است) ژورگ

 ها ESBL انواع -8-13-1

 :SHV بتاالکتامازهای تیپ

 SHV تیپ ESBLآنزیم  127تعلق دارند. تاکنون بیش از 2b، 2be، 2brاین آنزیم ها به زیر گروه های 

های  ESBL در میان اعضای این خانواده بیش تر شایع  می باشد.SHV-12 و SHV-5گزارش شده است که 

در جایگاه فعال خود جانشینی آمینواسیدی دارند که به یک یا بیشتر از یک جایگاه می  TEMو  SHVتیپ 

عموما در کلبسیال پنومونیه یافت شده بود و در SHV ، SHV-1توان اشاره کرد. پیش ساز دسته آنزیم های 

 SHV-1مشترك می باشد و از نظر ساختاری شباهت کلی به هم دارند. TEM-1اسیدآمینه هایش با  86%

مقاومت به پنی سیلین های وسیع الطیف را اعطاء می نماید در حالی که نسبت به اکسی ایمینو سفالوسپورین ها 

 د. این مقاومت را ایجاد نمی کن

به عنوان یک ژن کروموزومی در کلبسیال ظاهر شده است و بعد با پالسمید ادغام  SHV-1ژن بتاالکتاماز 

های تیپ  ESBLپخش شده است. و سایر باکتری ها شده که از آن طریق به گونه های دیگر انتروباکتریاسیه

SHV (.2000، 2لب شده اند) راندگر و همکاراناخیرا در مطالعات ایزوله های کلینیکی مقاوم در اروپا و امریکا غا 

 :TEMبتاالکتامازهای تیپ 

عدد می باشد و اولین  172تعلق دارند و تعداد آن ها  2b، 2be،2br،2bcاین آنزیم ها به زیرگروه های 

بار از کشت خون یک بیمار یونانی به نام تمونیرا، اشریشیاکلی که حاوی این آنزیم بود گزارش شد و پس از چند 

در سرتاسر جهان گسترش یافت و امروزه معمول ترین مکانیسم مقاومت باسیل  TEM-1سال بتاالکتامازهای 

جانشینی  در برابر با آنتی بیوتیک های بتاالکتام را به خود اختصاص می دهند.و سایر باکتری ها های گرم منفی 

را بدون از دست دادن فعالیت  TEM-1آمینواسیدی در مکان های زیادی در آزمایشگاه می تواند بتاالکتامازهای 

 در جایگاه فعال آنزیمی هستند که امکان دسترسی  ESBLایجاد کند که آن ها مسئول ایجاد تغییرات فنوتیپی 

 

                                                           
1 George 
2 Randegger et al. 
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Molecular detection of metallo-β-lactamase genes blaIMP, blaVim and blaSPM-1 in 

Bacillus cereus strains isolated from  infant milk powder samples 

 

 

 

Ciamak Ghazaei 

 

 

Abstract 

          Infant milk powder is a very suitable medium for the growth of micro-organisms 

such as Bacillus cereus. Bacillus cereus is spore producer and can survive easily during the 

pasteurization process and causes some problems. This research was carried out to 

determine the resistance pattern of Bacillus cereus isolates which are  producer of metal-β-

lactamase enzymes from IMP samples against to various antibiotics. After preparing 50 

samples of infant milk powder samples, they were cultured to detect the presence of 

Bacillus cereus. To determine antibiotic susceptibility, the Kirby-Bauer method is used 

and for phenotypic detection of metallo-β-lactamase enzymes was used DDST method. 

Genotypically, the metallo-β-lactamase genes blaVIM, blaSMP-1 and blaIMP were 

examined in the test isolates by PCR method. 

          The results showed that most samples of infant milk powder in comparison with 

national and international standards, have a high level of infection with Bacillus cereus. 

The highest percentage of resistance was reported with respect to the ceftazidime and 

oxacillin (100%) and the lowest resistance was reported for tetracycline (21.4%) and 

ciprofloxacin (26.3%). All Bacillus cereus isolates were producer of metallo-β-lactamase 

in DDST test. In this study, in none of the isolates, blaSPM gene was not seen. Among 

other metallo-β-lactamase genes, blaVIM gene was seen in all isolates (100%) and blaIMP 

gene was seen in 16 isolates (84.21%). The results show that antibiotic resistance has a 

raising trend in the studied region, due to the production of metallo-β-lactamase enzymes 

and among MBLs producing test isolates, the frequency of blaVIM gene has been reported 

more than blaIMP and blaSPM-1. 

Keywords: Bacillus cereus, Infant milk powder, Metallo-β-lactamase, Antibiotic 

resistance, blaVIM 
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