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 :کیده طرحچ

طبیعی  صورت به که باشد می شکل ای میله و مثبت گرم خاکزی، باکتری یک سبتیلیوس باسیلوس           

این  .نماید می ترشح کشت محیط به درون باال های غلظت با را مختلف های پروتئین از فراوانی مقادیر

 یها میآنز یپیفنوت یبررس مطالعه حاضر از هدف. می شود مقاوم آنتی بیوتیک ها به می تواند باکتری

 در .بودجدا شده از نمونه های شیر و پنیر  سیلیسوبت لوسیباسسویه های بتاالکتاماز و متالو بتاالکتاماز در 

 .داده شد کشت از مراکز تهیه و توزیع فرآورده های لبنی اخذ و نمونه شیر خام و پنیر 100 تعداد مطالعه این

 برای. ندشد هویت تعیین معمول بیوشیمیایی های روش با باسیلوس سوبتیلیس به مشکوك کلونی های

 روش از الطیف وسیع بتاالکتاماز های آنزیم بائر، کربی روش از آنتی بیوتیکی سنجش حساسیت

Combination Disk روش ز ازمتالوبتاالکتامازها های آنزیم و E-test MBL شد. داده های به  استفاده

 31 داد که نتایج نشان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. SPSSدست آمده با استفاده از نرم افزار آماری 

( ایزوله ی پنیر قادر به تولید %85/42) 25و   بتاالکتاماز آنزیم( ایزوله ی شیر خام قادر به تولید 5/62%)

 16و  بتاالکتامازمتالو آنزیم( ایزوله ی شیر خام قادر به تولید %75) 25 بودند. همچنین بتاالکتاماز آنزیم
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بودند. باالترین میزان مقاومت در ایزوله هایی که  بتاالکتامازمتالو آنزیم( ایزوله ی پنیر قادر به تولید 42/75%)

( و کمترین میزان %75ه تولید کردن آنزیم بتاالکتاماز بودند، مربوط به آنتی بیوتیک اریترومایسین )قادر ب

است. همچنین میزان %( 20/46) سیفکسیم و (%60/44) سفوتاکسیممقاومت مربوط به آنتی بیوتیک 

( به استثنای آنتی %100مقاومت در ایزوله هایی که قادر به تولید کردن آنزیم متالوبتاالکتاماز بودند، باال بود )

 که کمترین میزان مقاومت مشاهده شد. (%40/67سیفکسیم )و %( 60/64) تاکسیمسفوبیوتیک 
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 مقدمه -1

القائ  بوسیله امر این که شوند می مقاوم نیز های حساس ارگانیسم نامناسب تجربی های درمان پی در        

کانال های دیواره  ده،نکن کد های ژن در یا موتاسیون و ها بیوتیک آنتی کننده فعال غیر های آنزیم تشکیل

 .گیرد می صورت پالسمیدی انتقال طریق از  یا و 1سیستم های تراوشی (،غشای خارجی های پورین) سلولی

عفونت های ترین و پر مصرف ترین داروهای تجویزی علیه  فراواندر حال حاضر مجموعه داروهای بتاالکتام 

منجر به بروز مقاومت باکتری های گرم منفی در برابر آنتی بیوتیک های  استفاده از آن هاهستند. باکتریایی 

در سال های اخیر پیدایش گونه های مقاوم این ارگانیسم ها نگرانی های  بتاالکتام در سراسر جهان می شود.

مکانیسم های  .زیادی را برای پزشکان جهت انتخاب آنتی بوتیک مناسب در پروسه درمانی ایجاد کرده است

غیر آنزیمی شامل می باشند مکانیسم های مقاومت  و بتاالکتامازهاترشح آنزیم های شامل مقاومت 

(Bonomo and Szabo D, 2006).  یکی از مشکل سازترین مکانیسم های مقاومت به آنتی بیوتیک ها

افزایش می  به رو جدید های موتان ایجاد با بتاالکتاماز مولد های باکتری در رابطه با بتاالکتامازها می باشد.

 Church et) نوع مختلف بتاالکتاماز در نمونه های بالینی تعریف شده اند(  400) تا کنون بیش از باشند

al., 2006 Japoni et al., 2006). 

  بتاالکتامازها -2-1

، 6بتاالکتامازهامیکروارگانیسم ها، آنزیم هایی تولید می کنند که داروی فعال را تخریب می کند مانند         

خانواده آنزیم های هیدرولیتیک می باشند که با هیدرولیز  و ازآنزیم های باکتریایی  بتاالکتامازهابنابراین 

 و کوواالن اتصال برقراریاز طریق  وین ها رسفالوسپویعنی پنی سیلین و آنتی بیوتیک های بتاالکتامی 

باعث تبدیل شدن در نتیجه  غیر فعال شدن آن ها می شوندباعث  بتاالکتام حلقه در آمیدی پیوند هیدرولیز

 .(Church et al., 2006) آن ها به مشتقات بدون فعالیت باکتریایی می شوند

                                                           
1 efflux pumps 
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با مصرف گسترده و روز افزون آنتی بیوتیک ها از جمله سفالوسپورین ها، دسته ی دیگری از         

 .)ESBLs1(بتاالکتامازهای اولیه فعالیت گسترده تری داشتندبتاالکتامازها به وجود آمدند که در مقایسه با 

(Japoni et al., 2006). 

زیر  8به  2ه کالس تقسیم می شوند ک 4و  3، 2، 1کالس  4آنزیم بتاالکتاماز بر اساس عملکردشان به         

تمان ملکولی طبقه بندی می شوند. این آنزیم ها بر اساس ساخ a2 ،b2، be2،br 2،c 2،d 2،e 2،f 2گروه 

ل می کنند به وسیله ی مکانیسم سرین عم Dو  A ،Cقرار گرفتند. کالس های  A ،B ،C ،Dدر چهار گروه 

 Aالس کاز بتاالکتامازهای  ESBLs برای فعالیت خود نیازمند عنصر روی است. Bدر صورتی که کالس 

 گرم های اکتریب بر الطیف، مؤثر وسیعی بتاالکتام های بیوتیک آنتی جمله از ها کرباپنم هستند. be2گروه 

 سیلینازها مقاوم پنی و سفالوسپورینازها به نسبت ها، بیوتیک آنتی این. روند می شماره ب مثبت گرم و منفی

 هیدرولیز را ها کرباپنم توانند می  A و B، D های گروه بتاالکتامازهای از بعضی وجود، این با. هستند

 .(Howard et al., 2002)نمایند

شناسایی و تعریف شدند و به طور کلی  1938اولین بار در سال  (ESBLs)الطیف  بتاالکتاماز وسیع        

عبارتند از بتاالکتامازهایی که قادر به هیدرولیز و غیر فعال کردن آنتی بیوتیک های بتاالکتام رایج از قبیل 

 ،منوباکتام ،آزترئونام ،سه ،سفالوسپورین های نسل یک، دوپنی سیلین، اکسی آمینو سفالوسپورین ها، 

و حتی کارباپنم ها می باشد. اما سفامایسین ها را نمی توانند هیدرولیز سفتازیدیم  ،کسیم، سفتریاکسونسفوتا

مهار کننده های بتاالکتاماز از جمله کالوالنیک اسید، سولباکتام و تازوباکتام مهار می کنند و اثر آن ها توسط 

آنتی بیوتیک  .ناشی از پالسمید هستندالطیف آنزیم های  بتاالکتاماز وسیع .(Bradford, 2001) شوند

های بتاالکتامی به واسطه ی جلوگیری و ممانعت از کامل شدن پپتیدوگلیکان به واسطه مهار روند تشکیل 

پل های عرضی عمل می کنند، که این عمل باعث اختالل در بیوسنتز دیواره سلولی و اعمال سلول و در 

شرط الزم برای موثر بودن یک مهار کننده بتاالکتاماز آن است  و لیز شدن سلول می شود. لنتیجه تغییر شک

                                                           
1 Extended Spectrum Beta-Lactamases 
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که این ماده دارای حلقه بتاالکتامی باشد تا بتواند در اثر حمله آنزیمی بتاالکتامازها یک ترکیب حد واسط 

 .(Akhavan Tafti et al., 2014)آنزیم ایجاد کرده و با روندی آرام هیدرولیز گردد-آسیل

ا به ویژه در بیمارستا الطیف در انتشار وسیع این سویه ه باکتری های مولد بتاالکتاماز وسیععفونت با         

یع به ور شان ها باعث افزایش هزینه درمان و افزایش طول مدت بستری می گردد. باکتری های مولد به ط

یز نوکسازول لفامتو سوبسیاری از داروهای غیربتاالکتام مانند کینولون ها، آمینوگلیکوزیدها، تری متوپریم 

ا می آن ه مقاومت نشان می دهند که این امر باعث ایجاد مشکالت زیادی در درمان عفونت های ناشی از

 .(Howard et al., 2002) شود

رار وی کروموزوم قژن های مسئول بتاالکتامازها متنوع می باشند و می توانند به صورت اولیه بر ر         

وان به مله می تز آن جانواع مختلفی دارند که ا بتاالکتامازها سطح پالسمید قرار گیرند. داشته باشند و یا در

 .(Bosch et al., 2000)اشاره نمود AmpC و SHV ،PER ،CTX، TEMآنزیم های نوع 

  TEM و SHVآنزیم هاي نوع  -1-2-1

از فراوان ترین آنزیم های دخیل  SHV و TEMتیپ های  (ESBLs) الطیف تاالکتامازهای وسیعب        

ساب تیپ از  119و TEM ساب تیپ متفاوت از  174در بروز این نوع از مقاومت می باشند. در حال حاضر 

SHV  .6گزارش شده استbeta  آنزیمTEM   اولینESBL  شناسایی شده می باشد که به طور وسیعی

ج ترین بتاالکتاماز شناخته می شود که حتی به در خانواده انتروباکتریاسه گسترش یافته و به عنوان رای

( SHVو TEM) الطیف تاالکتامازهای وسیعاکثر ب4هموفیلیس آنفوالنزا و نیسریا گنوره آ انتقال یافته است.

 SHVبتاالکتامازهای  .به وجود می آیند-SHVو  TEM-1,2به واسطه جابه جایی در توالی آمینواسیدی 

در بسیاری از این سویه ها ژن کد کننده این آنزیم بر روی کروموزوم قرار دارد اما با گذشت زمان این ژن وارد 

 ,.Kasap et al)پالسمید شده و از این طریق به راحتی در میان سویه های باکتریایی منتشر شده است

2010). 
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 AmpCآنزیم هاي  -2-2-1

ه تیپیک ک AmpCدارند. آنزیم های جای  ESBLsطبقه بندی  Cدر کالس  AmpCآنزیم های         

مینو آسفالوسپورینازهای مقاوم به اسید کالوالنیک می باشند باعث مقاومت در برابر اغلب اکسی 

ل طبقه بندی می باشند، اما یک مشکESBLs سفالوسپورین ها می گردند. این آنزیم ها گروهی جداگانه از 

روم داد که منجر به افزایش فعالیت آن ها در برابر سفپیم و سفپی رخ AmpCدر جهش یافته های 

 ،نم هاآنتی بیوتیک های ایمی پنم، متعلق به گروه کرپا )سفالوسپورین های نسل چهارم( شده است.

ا می لون هآمیکاسین متعلق به گروه آمینوگلیکوزیدها و سیپروفالکسازین متعلق به گروه فلوئوروکینو

 .(Andrup et al., 2008)باشند

که  AmpCی شروع شد. آنزیم ها 1970از اواخر دهه  AmpCمطالعه بر روی بتاالکتامازهای نوع         

اری از ر بسیاغلب قابل القا توسط بتاالکتام ها هستند به وسیله ی ژن های کروموزومی کد می شوند و د

هور می شود مسئول ظ AmpCجهش هایی که موجب افزایش بیان زن  باسیل های گرم منفی وجود دارد.

نزیم آ .اشدبسریع و آسان سویه های مقاوم فراوان نسبت به سفالوسپورین ها در انتروباکتر کلوآکه می 

AmpC اقد ژن فال در باکتری اشریشیا کالی به مقدار کم بیان می شود. کروموزوم های کلبسیا و سالمون

AmpC  آنزیم های هستند. اماAmpC ل شده و با واسطه پالسمید می توانند به این ارگانیسم ها منتق

 مقاومتی شبیه به مقاومت بتاالکتام در انتروباکتر، به آن ها ببخشند.

 AmpCم با واسطه پالسمید شناسایی شده اند. آنزی AmpCتا کنون بیش از بیست مختلف نوع         

قاومت ه خوبی مبا را مقاوم بوده و از نظر بیولوژیک مقاومت به سفامایسین ه نسبت به مهار با اسید کالوالنیک

ولی تا حدی  سفالوسپوریناز هستند AmpCبیشتر آنزیم های  .الکتام ها ایجاد می کنندبه اکسی آمینوبتا

 .(Howard et al., 2002) توانایی هیدرولیز سایر بتاالکتام ها نظیر پنی سیلین را نیز دارا می باشند.

این زن های کروموزومی قابل القا روی پالسمید آشکار شدند و به سایر باکتری  1980در اواخر دهه         

های فاقد آن ها نظیر کلبسیا، اشریشیا کالی و یا گونه های سالمونال انتقال یافتند. تشخیص فنیوتیپی 

کار افرادی را که در آزمایشگاه بیمارستان کار می دشوار است. این مساله  AmpCمیکروارگانیسم های واجد 
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ممکن است با روش های رایج تعیین حساسیت   ESBLsکنند را مشکل می سازد. زیرا این آنزیم ها نظیر 

 .(Quale et al., 2002) شناسایی نشوند

    زهامتالوبتاالکتامازها -3-1

سرین  Dو  A ،Cتقسیم می شوند که نوع  Dتا  Aدسته  4بتاالکتامازها به  1طبق دسته بندی آمبلر        

. (Senda et al., 1996)ز است. متالوبتاالکتامازها Bبتاالکتامازها هستند در حالی که نوع 

در محیط آزمایشگاه می باشند و  نوان کوفاکتورع (Zn)زها در جایگاه فعال خود دارای روی متالوبتاالکتامازها

 استیک مرکاپتو ، سدیم،)EDTA(2اسید استیک تترا آمین دی اتیلن توسط شالته کننده های فلزی مانند 

 چند .مهار می شوند (DPA)اسید  پیکولینیک و دی(MPA) اسید پروپیونیک مرکاپتو 2، (SMA)اسید

 این جمله از .است شده گزارش لوبتاالکتاماز متا مولد های سویه آزمایشگاهی تشخیص برای مختلف روش

 به و بوده سمی ای غیر ماده که EDTA از استفاده میان، این در است ها این بازدارنده از استفاده ها، روش

 قابل نگهداری گراد سانتی درجه -20 دمای در هفته 16 تا آن های حاوی دیسک و است دسترس در راحتی

 روشE-test  نوار از استفاده (.Pitout et al., 2005) است تر مناسب ها بازدارنده سایر به نسبت هستند،

 پذیری کرار از نیز آن از صل حا نتایج و دارد زیادی هزینه که است MBL های مولد باکتری شناسایی دیگر

 .(Walsh et al., 2002و Yan et al., 2004) است برخوردار کمتری

توسط مهار کننده های بتاالکتاماز مانند سولباکتام، تازوباکتام و اسید کالوالنیک  زهامتالوبتاالکتامازها         

پنی  جمله از ها بیوتیک آنتی از وسیعی طیف بر که آنجا از . (Senda et al., 1996)مهار نمی شوند 

 مؤثرند، )آزترئوناممانند  ها استثنای مونوباکتام به( ها کرباپنم و الطیف وسیع های سفالوسپورین ها، سیلین

آنتی بیوتیک های  ننم ها مانند ایمی پنم و مروپنم از مهمتریرباپک .روند می شمار به بالینی عمده مشکل

های ناشی از میکروارگانیسم ها استفاده می  تضد باکتریایی هستند که از آن ها برای درمان عفون

ت به کرپانم ها که از مهمترین آنتی بیوتیک ها می باشند روز به بمقاومت نس Yan et al., 2004).)شود

اعالم نموده میزان  (DCD)روز در حال افزایش است. به عنوام مثال مرکز مدیریت بیماری های آمریکا 

                                                           
1 Ambler 
2 Ethylene Diamine  tetra acetic acid 
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% پیدا کرده که در 31افزایش چشمگیر به میزان  1995% در بین نمونه های جدا شده در سال 9مقاومت 

 .(Naas et al., 2006)رسیده است  %40به  2004سال 

 طی در .بود 1991سال رد سراشیا مارسسنس ، درIMP-1شد شناسایی زمتالوبتاالکتامازها اولین آنزیم    

 ، GIM:از جمله ،نوع تقسم می شوند 6بر اساس ساختار مولکولی به که ها  MBL انواع اخیر، دهه

IMP،SPM ،SIM ،VIM   وAIM اند شده شناسایی نیز(Nordmann et al., 2002) .  

 سوبتیلیس  باسیلوس -4-1

باکتری استوانه ای شکل گرم مثبتی است که بیشتر در خاك یافت می شود.  1سوبتیلیس باسیلوس        

  4ویبریو سوبتیلیس باکتری نام به ابتدا در که می باشد 3گلوبیجی باسیلوس و 2ناتو باسیلوس آن دیگر نامهای

 رنگ های به کدر مسطح و بزرگ، کلنی های دارای .نمی شود انسان در باعث بیماری معموالً .می شد نامیده

 .(Kim et al., 2005. Andrup et al., 2008) می باشد قهوه ای یا زرد صورتی،

 وسباکتری باسیل ،( E. coli ) کلی اشریشیا مانند شده شناخته منفی های گرم باکتری با مقایسه در        

 همین هب .شود می گرفته نظر در  )شده شناخته عموما ایمن(GRAS  ارگانیسم یک عنوان به سابتیلیس

شحی مورد توجه تر هترولوگ های پروتئین تولید برای به خوب میزبان یک عنوان به باکتری این دلیل امروزه

 (Quale et al., 2002)  بسیاری قرار گرفته است

ط ه محیوعی را بنسیستم ترشحی فعال و کارامد، قادر است پروتئین های متاین باکتری با داشتن یک 

 مناسب سیاربسلولی  تمایز و رشد بررسی برای که است باکتری هاییجمله از و  پیرامونی خود ترشح نماید

ای می هروتئین استفاده از این ویژگی در تولید پروتئین های نوترکیب باعث تسهیل تولید این پ .می باشد

 .(Wong , 1995)ودش

                                                           
1 Bacillus subtillis 
2 Bacillus nato 
3 Bacillus globigi 
4 Vibrio subtilis 
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از دیگر مزایای این میکروارگانیسم که آن را به عنوان یک میزبان مناسب در تکثیر و بیان ژن های هترولوگ 

معرفی می کند توان رشد سریع، سهولت دستکاری ژنتیکی در ژنوم باکتری، غیر بیماری زا بودن، ژنوم 

 .(Harwood and Wipat, 2002)است مشخص و تعیین ترادف شده و ظرفیت باال در ترشح پروتئین

ی وتئینازهاست. تولید پربا همه این مزایا استفاده از این باکتری به عنوان میزبان دارای معایبی نیز ا        

رگ که باعث تجزیه پروتئین های ترشحی می شود از مشکالت بز WPRAداخلی و خارج سلولی مانند 

  WB700و  WB600همسانه سازی و بیان در این باکتری است که این مشکل با ساخت سویه هایی مثل

ولید کنند ترا در حد وسیعی  PRSAکه زن های پروتئاز آن ها غیر فعال شده و قادرند چپرون هایی مثل 

 .(Doi, 1984)حل شده است 

از دیگر معایب این باکتری به عنوان میزبان که کار با آن را برای محققان دشوار می سازد نرخ بسیار         

خارجی به درون سلول باکتری یا در اصطالح ترانفورماسیون است. علت این محدودیت  DNAپایین انتقال 

است که به مانند یک سد به سوبتیلیس  باسیلوسوجود دیواره ضخیم پپتیدوگلیکان در اطراف غشا سلولی 

شدت راه نفوذ ماکروملکول های خارجی به درون سلول باکتری را کاهش می دهد. با توجه به اینکه فرآیند 

پالسمیدی از مهمترین فرآیندهای کاربردی در بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک  DNAکلونینک و انتقال 

سمیدی وارد باکتری میزبان می شود، بهینه سازی آن باعث است که طی آن ژن هدف در قالب بک ناقل پال

دستیابی به نتایج اولیه و ثانویه بهتر در طی تراریخت نمودن باکتری هدف خواهد شد که این موضوع در 

که دارای مزیت های بسیاری در حوزه انتقال ژن های نوترکیب و بیان آن سوبتیلیس  باسیلوسمورد باکتری 

 Wu et)خارجی را دارد، از اهمیت به سزایی برخوردار است DNAانایی جذب پایین هاست و از طرفی تو

al., 1991). 

 سوبتیلیس باسیلوسخارجی به درون باکتری  DNAدر حال حاضر روش های متعددی برای انتقال         

شده با روش به درون سلول صالحیت دار  DNAوجود دارد که مقرون به صرفه و پرکاربردترین آن ها انتقال 

خارجی توسط آن با بهره  DNAطبیعی است. هرچند این روش بسیار ساده و در دسترس است، اما انتقال 

برداری بسیار پایینی انجام می گیرد. اساس این روش استفاده از یک محیط کشت ترکیبی حداقلی 
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به نحوی که در این محیط سلول  سوبتیلیس باسیلوس    برای رشد و تکثیر باکتری  Spizizen)اسپیزیزن( 

های باکتریایی به علت نبود برخی مواد اولیه مورد نیاز برای رشد کامل، توانایی ساخت پپتیدوگلیکان دیواره 

سلولی خود را به شکل کامل ندارند. بنابراین، سلول رشد یافته به شکل پروتوپالست است. در این شرتیط با 

خارجی بیشتری در مجاورت غشا سلول DNA در اطراف سلول باکتری،  توجه به نبود دیواره سلولی کامل

اگر بتوان بدون  در می رساز محیط پیرامونی افزایش می یابد. بنابراین، به نظ DNAقرار می گیرد و با جذب 

تهدید حیات باکتری ابتدا بر سد ضخیم پپتیدوگلیکان دیواره سلولی باکتری غلبه نمود و در ادامه تراوایی 

خارجی به درون باکتری را به میزان در خور  DNAا سلولی را نیز افزایش داد می توان راندمان انتقال غش

  (Quale et al., 2002). توجهی بهبود بخشید

نتقال و بزاری برای اتاکنون تحقیقات زیادی در مورد پپتیدهای کاتیونیک تراوا کننده غشا به عنوان ا        

ور طا به ترکیبات زیستی در سطح سلول های هدف انجام شده است. این پپتیده رهاسازی داروها و دیگر

ه های ی اسید آمیناسید آمینه تشکیل شده اند و به علت دارا بودن تعداد در خور توجه 50تا  20میانگین از 

ار شتن بدا کنار لیزین و آرژنین در ساختار خود دارای بار الکتریکی مثبت هستند. همچنین این پپتیدها در

 ذ کرده وا نفومثبت به علت داشتن ساختارهای آمفی پاتیک قادرند بدون نیاز به گیرنده غشایی در عرض غش

ل کرومولکوژه مابا ایجاد ساختارهای حفره مانند غشا سلول را نسبت به ترکیبات محیط پیرامونی خوب به وی

 .(Kim et al., 2005)هایی مانند پروتئین و الیگونوکلئوتیدها نفوذپذیر نمایند

ق میانکنش با از طری سوبتیلیس باسیلوساین دسته از پپتیدها می توانند در باکتری های گرم مثبت مانند 

د با ایجا رده وکتیکوئیک اسید موجود در دیواره سلولی باکتری که دارای بار منفی است به غشا سلول نفوذ 

ایی اکتریا نسبت به ترکیبات پیرامونی سلول بناپایداری در ساختار آن موجب نفوذ پذیر شدن این غش

داده  ( نشان2در شکل ) سوبتیلیس باسیلوس درخت فیلوژنی (.1شکل ) .(Andrup et al., 2008)شوند

 شده است.

 

 



10 
 

  

                                

اختار غشایی سو  (A): نحوه میانکنش پپتیدهای کاتیونیک با ساختارهای آنیونیک موجود در دیواره سلولی 1شکل 

(B) باکتری های گرم مثبت 

 

 سوبتیلیس باسیلوس : درخت فیلوژنی2شکل 
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       یشینه ي پژوهشپ -5-1

از  متنوعی انواع امروزه و شد شناسایی ژاپن در 1988در سال IMI-1  نامه ب متالوبتاالکتاماز ولینا        

است. این  شده شناسایی کشورها از بسیاری در آئروژینوزا پسودوموناس از زیادی های ایزوله در ها آنزیم

  )آزترونام(  مونوباکتام جز به ها الکتام تمام بتا هیدرولیز به قادر و دارند وسیعی سوبسترائی طیف آنزیم ها

 لذا شوند. ادغام یا کروموزوم پالسمید در توانند می و گرفته قرار ها اینتگرون ها داخل آنزیم این . هستند

 .Queenan and Bush, 2007) دارند را انتروباکتریاسه جمله از دیگر های سویه سایر به انتقال قابلیت

Pitout et al., 2005. Sacha et al,. 2008). 

 ایزوله سودوموناس آئروژینوزای اخذ 70از  ،1390 سال در زنجان در همکاران و دوستی مطالعه در           

 .P  سویه های به مقاومت کشورها بسیاری از در .بودند MBL مولد درصد ICU ،78 بخش از شده

aeruginosaاست  افزایش به بتاالکتام رو به ترکیبات(Shahcheraghi et al,. 2016. Church et 

al,. 2006). 

 که) مروپنم – )ایمیپنم کرباپنم ها از بتاالکتام، ترکیبات به های مقاوم سویه از برای درمان عفونت های ناشی

 اما، .(Shahcheraghi et al,. 2016) شود می باشند، استفاده می بتاالکتامازها مقاوم اکثر اثر به نسبت

 .است شده گزارش بالینی موارد از شده های جدا سویه در ویژه به ها کرباپنم به های اخیر مقاومت سال در

  (MBL)متالوبتاالکتامازها مثل کرباپنم ها دارو و تولید هیدرولیزکننده نفوذ کاهش علت به مقاومت این

از  3بتاالکتاماز هستند که در گروه  یآنزیم ها جمله از متالوبتاکتامازها .(Pitout et al., 2005)است 

 ،BI زیر کالس به سه   Bاعضاء کالس   ،دارند قرار Amblerاز طبقه بندی B کالس  و Bushطبقه بندی 

BII  وBIII کالس زیر در شوند. می تقسیم BI گروه چهار مولکولی، ساختمان اساس ، برIMP ، SPM  ، 

VIMو  GIMدارای روی  خود جایگاه فعال در متالوبتاالکتامازها .دارد وجود(zn )  می باشند و توسط

 مهار توسط مهار می شوند. ولی (EDTA)شالته کننده های فلزی از قبیل دی آمین تترا استیک اسید 

 .,Sacha et al).نمی شوند مهار اسید کالوالنیک یا و تازوباکتام بتاالکتاماز مثل سولباکتام،های  کننده

2008)  
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 امام در بیمارستان 2010در سال  همکارانش و نهایی توسط کشور، غرب در شمال که مطالعاتی در            

 که گردید مشخص رسیده انجام به 2010در سال  و همکارانش نیا فرج مطالعه همچنین و ارومیه خمینی

 مقاوم هستند. پنم ایمی به ها درصد ایزوله 32

 به مقاومت یزن شده انجام ایزوله 175 با شهرکرد در 2011در سال  همکارانش و پور شجاع مطالعه در      

،  7/77،  4/67ترتیب  به پنم ایمی و سفپیم سفتازیدیم، آمیکاسین، سیپروفلوکسازین، های بیوتیک آنتی

 2009 در سال همکارانش و شاهچراغی که ستا حالی در این .است شده گزارش درصد 48و  2/52،  6/68

 و آمیکاسین ین،سیپروفلوکساز به نسبت بیوتیکی آنتی های مقاومت فراوانی تهران خمینی بیمارستان امام در

 .شد گزارش ها ایزوله درصد 9 در تنها پنم ایمی به مقاومت ولی باالتر را سفتازیدیم

وجود  که شد شخصم نیز آن فاقد و آنزیم مولد های ایزوله بیوتیکی در آنتی مقاومت الگوی بررسی در       

در مطالعه  . اردد مهمی نقش ها بیوتیک سایر آنتی به مقاومت ایجاد در مثبت متالوبتاالکتاماز های ایزوله

پنم  یمیا به ها ایزوله درصد 9 تهران خمینی امام در بیمارستان 2009در سال  همکارانش و شاهچراغی

 تشخیص کتامازمتالوبتاال مولد موارد درصد 78 تست سینرژی دیسک دابل روش از استفاده با و بودند مقاوم

 MBL E Testدرصد به روش  15/70  ارومیه در 2010در سال  همکارانش و نهایی مطالعه در و شد داده

 شده است. گزارش مثبت فنوتیپ

بر روی و همکارانش  Egbuleتوسط  2016یک بررسی فنوتیپی انجام شده در نیجریه درسال  در        

 Double Discبتا الکتاماز با استفاده از روش  آنزیم مولد های ایزوله پساب بیمارستانی جهت تعیین میزان

Synergy Test (DDST) سویه هایلد آنزیم بتاالکتاماز متعلق به % ایزوله های مو15شد که  مشخص 

 می باشد.  ( Bacillus subtillis) سوبتیلیس باسیلوس
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 هامواد و روش  -2

 نیرپجداسازي باکتري باسیلوس سوبتیلیس از شیر و  -2- 1

ده های لبنی در شرایط از مراکز تهیه و توزیع فرآور و پنیر نمونه شیر خام 100در این پژوهش تعداد           

ازی نی سغبا روش  ،اسپورها و حذف سلول های رویشی فظدر ابتدا نمونه ها به منظور ح هیه شد.تآسپتیک 

 ،ترقش سریال سپس با استفاده از رو د.دنش تیمار سانتیگراد درجه 80دمای  دقیقه در 10 تحرارتی به مد

 سوسپانسیون های میلی لیتر از هر یک از 1تهیه و میزان  لهای متوالی از نمونه ها در آب مقطر استری ترق

 ستریل بهت نوترینت آگار تهیه و تحت شرایط اپس از آن محیط کش د. شریخته  لاستری تحاصله در پلی

 ،گد رنکلنی های سفید. شدرجه سانتیگراد نگه داری  37ساعت در دمای  24پتریدیش اضافه و به مدت 

محیط  منطقه ای در 4ت رس انتخاب و طی کشضو حاشیه ای م نسطحی خش ،به کرم با قوام کره ای لمای

ررسی ب ،ظور جدا سازی انحصاری سویه های باسیلوس سوبتیلیسند. به منشدنوترینت آگار خالص سازی 

تین هیدرولیز لس)رنگ آمیزی گرم و ماالشیت گرین( و تست های بیوشیمیایی شامل  سکپیوهای میکر

 لوکز،گند های قاستفاده ازسیترات، حرکت، احیای نیترات و تخمیر  ، متیل رد،تست ایندولآزمون کاتاالز، 

 .گرفتآرابینوز، مانیتول و زیلوز انجام 

داده و  کشت skim milk agar 50در محیط کشت %سی فعالیت پروتئولیتیک باکتری ها، جهت برر        

روشن در در  وجود منطقه .گرفتنددرجه سانتی گراد قرار  37ساعت در دمای  48تا  24آن را به مدت زمان 

ودن یکی باطراف کلنی در محیط کشت نشان دهنده پروتئولیز کننده بودن باکتری است. فعالیت لیپولیت

د به مدت درجه سانتی گرا 37باکتری با انجام کشت باکتری در محیط کشت تری بوتیرین آگار در دمای 

 (. 11) گرفتد بررسی قرار روز و بررسی وجود هاله عدم رشد در اطراف کلنی مور 3زمان 

  شناسایی و تائید سوش هاي باکتري -2-2

سپس با  و نمودیمماالشیت گرین استفاده  جهت تائیدیه تشخیصی باکتری از رنگ آمیزی گرم و        

 (. 12استفاده از تست های بیوشیمیایی اقدام به شناسایی سویه های باکتری شد. )
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 گونه باسیلوس: خصوصیات افتراقی سه  1جدول 

 مانیتول گلوکزباگاز V.P باکتری نام       
 رشد

 غیرهوازی
 تحرك اندول سیترات

 حساسیت

 پنی به

 سلین

B.anthracis + - - + +- - -  

B.cereus + - - + + - + - 

B. subtilis + - + - + - + + 

 

 بررسی الگوي مقاومت آنتی بیوتیکی -3-2

 –تست دیسک دیفیوژن به روش کربیاستفاده از  بیوتیکی ایزوله ها باالگوی مقاومت آنتی           

 ساعت با18نتایج پس از  تعیین و )CLSI2( راساس پروتکلروش استاندارد انتشار دیسک در آگار( ب)1بویر

( برای  15و  14) .ثبت می شود خوانده و دسترس، جداول در مقایسه با و هاله عدم رشد اندازه گیری قطر

این منظور از دیسک های آنتی بیوتیکی پنی سیلین، وانکومایسین، تتراسایکلین و ارترومایسین استفاده شد. 

مک فارلند  5/0لوله  کدورت معادل کدورت با باکتریایی سوسپانسیون کهصورت خواهد بود  بدین کار مراحل

استریل در محیط کشت جامد مولر هینتون آگار باکتری( تهیه شد سپس به وسیله سوآپ  5/1×  10 8) 

 حرارت در پلیت ه شد.داد قرار محیط کشت سطح در دیسک ها استریل پنس یک از استفاده با .دیتلقیح گرد

 یک از با استفاده نتایج قرائت برای  .گذاری شد گرمخانه ساعت 24 الی 18 به مدت سانتی گراد درجه 35

 میزان و شد گرفته اندازه میلی متر حسب بر دیسک در اطراف باکتری رشد عدم هاله قطر دقیق، کش خط

 گزارش شد. بیوتیک آنتی  به نسبت باکتری حساسیت

 

                                                           
1 Baur- Kirb 
2 Clinical and Laboratory Standard Institue 
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 گسترده طیف بتاالکتاماز آنزیمهاي وجود بررسی -4-2

روش  و 1دیسک ترکیبی های فنوتیپی روش با گسترده طیف بتاالکتاماز آنزیمهای شیوع بررسی           

 :P) پنی سیلین های دیسکشامل  دیسک های ترکیبی مطالعه این در. شد انجام 2سینرژی دابل دیسک

30μg)اسید کالوالنیک -، پنی سیلین (P: 10μg)30 اسید کالوالنیک -وانکومایسین ،، وانکومایسینμg) 

:V(اسید کالوالنیک -تتراسایکلین  ،، تتراسایکلین )g30μ: T(  انگلستان  3شرکت ماستخریداری شده از

 در استریل، با سوآپ مک فارلند ( 5/0دورت معادل لوله . سوسپانسیون باکتریایی )کشد خواهد استفاده

، اسید کالوالنیک -پنی سیلین پنی سیلین، های دیسک و شد خواهد تلقیح آگار هینتون مولر محیط

 قرار محیط در اسید کالوالنیک -تتراسایکلین و تتراسایکلین ،اسید کالوالنیک -وانکومایسین ،وانکومایسین

 ترتیب این به ،شد قرائت درجه 37 دمای در گذاری گرمخانه ساعت 24تا 18 از بعد نتایج. شدخواهند  داده

 کالوالنیک -، وانکومایسیناسید کالوالنیک -پنی سیلین دیسک اطراف در رشد عدم هاله قطر که مواردی که

پنی سیلین، وانکومایسین و  به نسبت متر میلی پنج از بیش اسید کالوالنیک -تتراسایکلین یا و اسید

 (16)شد گرفته نظر در ESBLعنوان سویه تولید کننده  به ،ه باشدداشت افزایش تتراسایکلین 

  زمتالوبتاالکتامازها آنزیمهاي وجود بررسی -5-2

( + EDTA پنم ایمیو  پنم ایمی) E.test سویه دوهای نوار فنوتیپی روش به زمتالوبتاالکتامازها آنزیمهای

-8) پنم ایمی مختلف های غلظت حاوی نوار طرف یک. شد تعیین ،تهیه شد 4شرکت بیومریوکسکه از 

 EDTA +(2- 032/0 پنم ایمی مختلف غلظتهایمیکروگرم بر میلی لیتر( و در طرف دیگر  125/0

 مک 5/0 لوله معادل کدورت با باکتریایی سوسپانسیون تهیه از پس. داشت وجودمیکروگرم بر میلی لیتر ( 

 24 مدت به ها پلیت. شد داده قرار محیط روی E.test نوار ،آگار هینتون مولر محیط در تلقیح و فارلند

 ز،متالوبتاالکتامازها آنزیم وجود تعیین جهت. ندشد گذاری گرمخانه سانتیگراد درجه 35 دمای درساعت 

                                                           
1 Combination Disk  
2 Double Disk Synergy  
3 Mast 
4 bio merieux          
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)  مهاری رقت عنوان به + EDTA)  پنم  ایمی و پنم ایمی) نوار سوی دو در شده تشکیل هاله تالقی نقطه

IC ) طبق سپس،. شد گزارش کمی صورت به لیتر میلی بر میکروگرم واحد با و ندشد گرفته نظر در 

 سه از بیش پنم ایمی به نسبت + EDTA پنم ایمی مهاری رقت چه چنانسازنده  کارخانه دستورالعمل

 تولیدکننده سویه عنوان به بود، 8 مساوی یا و بزرگتر پنم ایمی مهاری رقت نسبت یا و داشت کاهش رقت

 (.16)شد گرفته نظر در زمتالوبتاالکتامازها

 متالوبتاالکتامازها ارزیابی های روش سایر به نسبت E.test متد  دقت و که صحت داده نشان تحقیقات        

 ضد ماده یک افزایش یافته غلظت آن طرف یک روی بر که پالستیکی نواری E.test  روش در .است باالتر

 عبارتیه ب  د.شو می استفاده دارد، را پیوسته 1MICتفسیری درجه بندی آن دیگر طرف در و میکروبی

علیه  را بیوتیک آنتی موثر میزان توان می طوریکهه ب تعبیه شده نوار سطح بر آنتی بیوتیک غلظت از شیبی

گیرد  می قرار محیط روی نوار آگار، هینتون مولر سطح  محیط در باکتری تلقیح از پس .آورد بدست باکتری

حساس  ایزوله اگر .یابد می انتشار است، نوار با گرادیان مرتبط که گرادیانی با آگار داخل به بیوتیک آنتی و

 MIC درجه روی ای نقطه شود، می دیده آگار باکتری در رشد محل در بیضی یک بصورت رشد مهار باشد،

از  گرادیانی استریپ از نیمی در نوارها است. در MICکند،  می قطع را رشد مهار بیضی که نوار در روی

 MICمیزان  که مواردی در. شود می داده قرار EDTA پنم و  ایمی از گرادیانی دیگر نیمی در و پنم ایمی

خواهد بود  زمتالوبتاالکتامازها تولید موید گردد،   EDTA و پنم ایمی MIC برابرو یا  8 از بیشتر پنم ایمی

 (  18و  17)

 روش تجزیه و تحلیل داده ها -6-2

ها از آمار لیل دادهبرای تح شد.تحلیل  Spss v.22 های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزارداده        

ار گرفت. ( مورد بررسی قر˂P 05/0احتمال )توصیفی )فراوانی،درصد،میانگین( در سه تکرار و در سطح 

 د.یرسم گرد اکسلنمودارها با استفاده از نرم افزار 

 

                                                           
1 Minimum Inhibitory Concentration 
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 سومفصل       

 نتایج           

 



19 
 

 نتایج     -3

مراکز تهیه و توزیع  از  ایزوله( 50) و پنیر ایزوله( 50) شیر خامایزوله ی جمع آوری شده  100از کل         

از بین  یمیاییبیوش های تستبا استفاده از  شناسایی و تائید سوش های باکتریو پس از  لبنیفرآورده های 

نمونه  50ن از بیبود و  سوبتیلیس باسیلوس حاوی باکتری جدایه 42نمونه شیر خام )غیر پاستوریزه(  50

 آنزیم تیکیبیوالگوی مقاومت آنتی بررسی با  همچنینبودند.  سوبتیلیس باسیلوس ایزوله حاوی 37پنیر، 

ر دیسک رد انتشاروش استاندا) بویر –به روش کربی )ترکیبی( تست دیسک دیفیوژناستفاده از  با بتاالکتاماز

 بودند و کتامازبتاال آنزیمایزوله ی شیر خام قادر به تولید  31 (5/62%) ،(CLSI)راساس پروتکلدر آگار( ب

                (.3شکل )بودند.  بتاالکتاماز آنزیمایزوله ی پنیر قادر به تولید ( 85/42%) 25

 دونوارهای  وتیپیفن روش به زمتالوبتاالکتامازها های آنزیم الگوی مقاومت آنتی بیوتیکیبررسی  با        

و  بودند بتاالکتامازمتالو آنزیمایزوله ی شیر خام قادر به تولید  (%75) 25 نتایج نشان داد که ،E.test سویه

                                    بودند. بتاالکتامازمتالو آنزیمایزوله ی پنیر قادر به تولید  (42/75%) 16

 ردن آنزیمر به تولید کدر ایزوله هایی که قادنتایج این تحقیق نشان می دهد که باالترین میزان مقاومت        

ربوط به آنتی مو کمترین میزان مقاومت  (%75) مربوط به آنتی بیوتیک اریترومایسینبتاالکتاماز بودند، 

 (. 1و نمودار ) (2جدول ) است.%( 20/46) سفومایسین و (%60/46) سفوتاکسیمبیوتیک 

 سیرایزوله های مورد بر مثبت در ESBL مقاومت آنتی بیوتیکیدرصد  جدول : 2جدول 

 

COT CXC ERY CTX GEN AUG CHL TET STR 

 

 

PIP 

 

 

CXM 

B.Subtillis 62.5 66 75 46.60 50 50 60.45 70 54.20 56 46.20 
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 COT: Cloxacillin          (کوتریموکسازول)        CXC: Cotrimoxazole   کلوکساسیلین()  

ERY: Erythromycin            )اریترومایسین(         CTX : Cefotaxime             )سفوتاکسیم(  

GEN: Gentamycin              )جنتامایسین(          AUG: Augumentin           )آگومنتین(     

 CHL: Chloramphenicol STR: Streptomycin         )کلروامفنیکول(               ( استرپتومایسین) 

TET: Tetracyclin PIP: Pipracillin             )تتراسیلین(                              )پیپراسیلین(   

CXM : Cefixime                     (سفومایسین)          

    

 

 مثبت ESBLی : درصد مقاومت آنتی بوتیکی در ایزوله ها1نمودار 

آنزیم  کردن نتایج این بررسی نشان داد که  میزان مقاومت در ایزوله هایی که قادر به تولید        

 سفوتاکسیمو  %(60/64) سفومایسین(  به استثنای آنتی بیوتیک %100متالوبتاالکتاماز بودند، باال بود )

 (.2و نمودار ) (3جدول )که کمترین میزان مقاومت مشاهده شد.  %(60/64)
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Abstract: 

          Bacillus subtilis is a germicidal, gram-positive and bar-shaped bacteria that 

naturally secretes large quantities of various proteins with high concentrations into the 

medium. This bacterium can be resistant to antibiotics. The aim of this study was to 

investigate the phenotypic effects of beta-lactamase and metallo-beta-lactamase 

enzymes in Bacillus subtilis strains isolated from milk and cheese samples. In this 

study, 100 samples of raw milk and cheese were collected and distributed from dairy 

products distribution and distribution centers. Suspected colonies of Bacillus subtilis 

were identified by common biochemical methods. The antibiotic susceptibility test of 

the kerbibuer method, the broad spectrum beta-lactamase enzymes were used by 

Combination Disk and MBL-enzyme methods. Data were analyzed using SPSS 

software. The results showed that 31 (62.5%) isolates of raw milk were able to produce 

β-lactamase enzyme and 25 (42.85%) isolates of cheese were able to produce β-

lactamase enzyme. Also, 25 (75%) isolates of raw milk were able to produce metallo-

beta-lactamase enzyme and 16 (75.22%) isolates of cheese were able to produce 

metallo-beta-lactamase enzymes. The highest level of resistance in isolates capable of 

producing β-lactamase enzyme was related to erythromycin antibiotics (75%) and the 

lowest antibiotic resistance was cefotaxime (44.4%) and cifixim (46.20%). Also, 

resistance to isolates that were able to produce the MBL was high (100%) with the 

exception of antibiotics cefotaxime (64.60%) and siphixim (67.4%) with the lowest 

resistance. 

Keywords: Beta-lactamase, Metabolactamase, Bacillus subtilis, Milk and cheese 
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