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 چکیده

. باشدمیها گونه یرمقاومت به سا یهاقادر به انتشار ژن ی،مصرف هایبیوتیکیآنت یشترمقاوم به ب یباکتر یکعنوان انتروکوکوس به :مقدمه

 تعیین هدف با حاضر پژوهشارتباط،  ینا دربرخوردار است.  باالیی زاییبیماریقدرت  از یوفیلمب یلتشک ییتوانا یلبه دل باکتری این

 و ebp A، ebp B هایژن ارتباط بررسی و شهرکرد شهرستان مصرف بازار به شدهعرضه گوساله گوشت در فکالیس وکوکوسانتر فراوانی

ebp C  گرفت صورت قرمز گوشت از جداشده بیوفیلم تولیدکننده فکالیس انتروکوکوس هایایزولهدر. 

 انتروکوکوس وجود نظر از مولکولی و بیوشیمیایی هایروش با گوشت نمونه 81 مقطعی -توصیفی مطالعه این در ها:مواد و روش

و  یه. تجزگرفت صورت اختصاصی پرایمرهای زوج حضور در ebp C وebp A،  ebp B هایژن ردیابی. گرفتند قرار بررسی مورد فکالیس

 .شد انجام Fisher یقو آزمون دق Prism 7افزار مبا استفاده از نر یزن یآمار یلتحل

 داده تشخیص فکالیس انتروکوکوس ایزوله 32 در بیوشیمیایی هایواکنش براساس بررسی، مورد گوساله گوشت نمونه 81 انمی از :هایافته

 31/11) ایزوله 18 در ebp A ژن. گردید تولید بیوفیلم( درصد 61/81) ایزوله 15 در بیوفیلم تشکیل منظوربه پلیت میکروتیتر روش در. شد

 .نشد گزارش( درصد 1) هاایزوله از کدامهیچ در ebp C ژن اما گردید؛ گزارش( درصد 15/31) زولهای 21 در ebp B ژن و( درصد

 میان، این در .باشندمی عمومی بهداشت و سالمت بخش در شایع مشکالت از یکی غذا توسط شوندهمنتقل هایبیماری :یریگجهینت

 مواد میکروبی آلودگی از جلوگیری برای شوندمی محسوب غذایی هایمسمومیت و هاعفونت ایجادکننده عوامل ترینمهم جمله از هاباکتری

 باشد.می ضروری غذایی مواد عرضه و سازیهذخیر نقل، و حمل سازی،هآماد در نظارت و بهداشتی اصول رعایت افراد، آموزش غذایی،

 

 گوشت، ebp هایژن بیوفیلم، فکالیس، انتروکوکوس :یدیکل کلمات
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 مقدمه
امروزه با وجود پیشرفت تکنولوژی علوم و صنایع 

له در أترین مسعنوان مهمهای ناشی از غذا بهغذایی، بیماری

. صدها میلیون انسان به باشندمی مطرحسراسر جهان 

های قابل انتقال از طریق غذا و آب مبتال هستند. بیماری

 یافراد یانحال توسعه و در مرد یله در کشورهاأمس ینا

 یشحال افزارد ،مبتال هستند یمنیا یستمبه ضعف سکه 

دهه گذشته افزایش قابل توجه در گزارش  . درباشدمی

آلوده وجود داشته  یاز غذاها یناش هاییماریب یشافزا

 درمالحظات  دربرگیرنده ییاست. حفاظت از منابع غذا

 یموجود برا یاز کاالها یمنیو ا یکروبیولوژیم یفیتک مورد

 بهاغلب  هاینگران ینکه ا یدرحال باشد؛یممصرف عموم 

 بهرا  یزا که بهداشت عمومیماریب هاییکروارگانیسمم

 . (2) دارد اختصاص اندازند،یبه خطر م سرعت

پستانداران،  یکروفلورمشترک جامعه م عنصرانتروکوک 

در  معمول طوربه که استپرندگان، حشرات و خزندگان 

 هاانتروکوک. شودیم تیاف یاهانگ یخاک، آب و بر رو

کال  گیاهان خاک، آب، مانند محیطی زیست منابع از اغلب

 این ذاتی استحکام. شوندیجدا م یوانیو محصوالت ح

 محیط در راحتی به تا دهدمی اجازه هاآن به هاباکتری

 یغن هاییطدر مح یباکتر ین. اکنند پیدا گسترش زیست

موارد در مدفوع  از یو در برخ یژنبدون اکس یی،از مواد غذا

 فلور" عنوان با انتروکوک. شودیم مشاهده یزبانم یواناتح

. در باشدیکومنسال با انسان سازگار م صورتبه "طبیعی

سطوح  یرو یمدت طوالن یانتروکوک برا ینی،بال یطمح

که در  یو افراد یمارانب یتجمع یانو در م ماندیم یباق

شود. حضور یتقل ممن یبه راحت باشند،یمعرض ابتال م

به  منجرممکن است  یواناتانتروکوک در دستگاه گوارش ح

 ها،انتروکوک(. 1،3گوشت در زمان کشتار شود ) یآلودگ

 توانندمی که هستند منفی کاتاالز و مثبت گرم هایکوکسی

 رشد صفراوی امالحدرصد  11 و نمکدرصد  5/6 حضور در

 هایعفونت در دخیل هایانتروکوک ترینشایع. نمایند

 ودرصد(  85-11) فکالیس انتروکوکوس انسانی،

 به منجر که هستنددرصد(  5-21) فاسیوم انتروکوکوس

 یعفونت زخم و حت ی،ادرار یدر مجار عفونت ایجاد

 در معمول طوربه انتروکوکسی. شوندیم یتاندوکارد

از  عموماً و است ساکن حیوانات یاو  انسان گوارش دستگاه

انتروکوکوس  شود.یجدا م یواناتاز ح یو انواع نمدفوع انسا

در دستگاه گوارش  یغالب از انتروکوکس یهسو یسفکال

ها مختص روده انسان هگون یراز سا یشترب انسان است که

 یهایهاز سو یدارد. برخ یمدفوع أاغلب منش و بوده

 وجود یاهانگ یطور معمول روبه یسانتروکوکوس فکال

 ،شوند یافت ییکه در مواد غذا ینرو زما یناز ا دارند؛

ها انتروکوکسی. روندیبه شمار نم یشاخص بهداشت

در  یژهوبه یابند؛میانتشار  یعتدر طب یعوس بسیارصورت هب

که  یطیگوشت و مح یآورعمل یهاقاتا ،هاهکشتارگا

(. 1-7د )نوجود دار ،شوندیم یسازمحصوالت گوشت آماده

 یوفیلمب یس،تروکوکوس فکالکه ان دهندمیمطالعات نشان 

کننده لکنتر ،Quorum-sensing یستمدهد و سیم یلتشک

  .باشدیم باکتری ایندر  یوفیلمتوسعه ب

 با ابتدا در که است باکتری از ایهتود یکروبی،م یوفیلمب

 بافت یا جانیب سطوح به یفیضع طورهب یواندروالس یروین

 مرهاییپل یدولت با بعد مرحله در و شوندیم زنده متصل

 موجب یناتآلژ یکسماتر ساختار یجادا و یخارج سلول

 .(8،1) گردندیم سطوح به هالسلو برگشت قابل یراتصال غ

 درمان به نسبت باکتری مقاومت سبب یوفیلمب توسعه

 در مشکالت حاد بروز به منجر تواندیم و شده یوتیکیبیآنت

 یوفیلمب یک در کنندهتشرک های. باکتریگردد ینهزم ینا

 برابر 211 تا 21 را یوتیکبیآنت هایتد غلظنتوانیم بالغ

 یکپالنکتون هاییباکتر کشتن برای از غلظت الزم یشترب

سطوح  بر هاکانتروکو مؤثر اتصال رو ینا از ؛دنکن تحمل
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 یانتروکوک هایعفونت پاتوژنز مهم عوامل از یکی ،مختلف

 یوفیلم،ب یلتشک یبرا انتروکوک ییتوانا و شودمی محسوب

 یهایماریب در تنها)نه یعموم سالمت برای یبزرگ ینگران

. باشدمی (یوتیکیبیآنت مقاومت نظر از بلکه یعفون

مشخص  یعموم یژگیو دوبراساس  یباکتر ینا یروالنسو

و  یوفیلمب یجادها و ااتصال به بافت ییتوانا یکید: شویم

در اتصال و  یل. عوامل دخبیوتیکییمقاومت آنت یگرید

 ی،سطح یهانی: پروتئاز ندهست عبارت یوفیلمب یلتشک

 :EBP) یوفیلمو ب یترتبط با اندوکاردم یلیو پ ینازژالت

Endocardit and Biofilm Associated Pili .)ذکر  شایان

باشد و در یها مکمنحصر به انتروکو  ebpاست که لوکوس

ت شده محافظ یاربس ebpلوکوس  یس،انتروکوکوس فکال

 .(21،22است )

 یجادها اجازه انها که به آکانتروکو ویژگی ینترممه

ها نسبت به نمعمول آیردهد، مقاومت غیم یماریب

ها نسبت به تمام کاز انتروکو یها است. برخبیوتیکیآنت

  یکه برخ یدرحال ؛مهم مقاوم هستند یهابیوتیکیآنت

 یکوپپتیدگلجز ها بهبیوتیکینسبت به تمام آنت یگرد

. باشندیپنم مقاوم مایمی و( یکوپالنینو ت یسین)ونکوما

مقاومت  یسفکال وسنسبت به انتروکوک یومفاس وسانتروکوک

دارد. هر دو انتروکوک حامل  یشتریب بیوتیکییآنت

از  یعیوس یفهستند که مقاومت به ط یدهاییپالسم

، ینور، سفالوسپیلینسی، پنیکلینتتراسا یرها نظیوتیکبیآنت

کنند. یرا کد م ینوگلیکوزیدهاو آم یکلکلرامفن ید،ماکرول

بتاالکتام  یهایوتیکبینسبت به آنت یطور ذاتها بهانتروکوک

 یهاینپروتئ یلبه دل امر احتماالً ینتحمل دارند که ا

نسبت  یکمتر یلکه تما (sPBP) یلینسیشونده به پنلمتص

  در .(21،23) باشدمی د،بتاالکتام دارن یداروها بیشتربه 

 یفراوان تعیین بر عالوه حاضر پژوهش در ارتباط، این

شده به بازار در گوشت گوساله عرضه یسانتروکوکوس فکال

 یفراوان باکتری، این توسط بیوفیلم تولید ،مصرف شهرکرد

 تولید با هاآن ارتباط و ebp Cو   ebp A،ebp B یهاژن

 .گرفت قرار بررسی مورد بیوفیلم

 

 هااد و روشمو

 سیفکال انتروکوکوس یجداساز و یریگنمونه. الف

 2316 سال در که توصیفی -مقطعیمطالعه  ینا در

 عرضه مرکز 21 از گوسالهنمونه گوشت  81شد،  انجام

 تهیه شهرکرد شهرستان( در نمونه 8 مرکز هر از) گوشت

 مرکز به یخ مجاورت در و استریل شرایط در و شد

 واحد اسالمی آزاد دانشگاه وژیمیکروبیول تحقیقات

 گوشت نمونه هر از گرم 5 سپس،. گردید منتقل شهرکرد

 یکنواخت و مخلوط PBS بافر لیترمیلی 21 با وشد  توزین

 در نظر مورد محلول از میکرولیتر 311ادامه،  در. گردید

 پخش آگار اسکولین کانامایسین محیط حاوی پلیت یک

 گرادسانتی درجه 37 دمای در ساعت 11 مدت به و شد

 از پس پلیت هر در رشدیافته هایکلنی. گردید انکوبه

 تست گرم، آمیزیرنگ نظر از انکوباسیون مدت شدنسپری

 تخمیر و نمکدرصد  5/6 حضور در رشد اکسیداز، کاتاالز،

 سوربوز و الکتوز سوربیتول، مانیتول، آرابینوز، قندهای

 .(21) شدند هویت تعیین

 

 روشاز  استفادهبا  یوفیلمب یلتشک آزمایش. ب

  پلیت میکروتیتر

 یسانتروکوکوس فکال باکتری اتصال قدرت بررسی برای

 جنس. گردید استفاده ایخانه 16 یتپل یکروتیتراز روش م

و  یفرد 8 هرکدام و بود استیرنپلی از هاپلیت میکروتیتر

 توانایی که هاییباکتریذکر است  شایان. داشتندستون  21

مانده و به  یدر انتها باق باشند، داشته را سطوح به اتصال

 ییکه توانا هایییباکتر اما شوند؛می مشاهدهرنگ بنفش 

. گردندمیاتصال به سطوح را نداشته باشند، از سطح حذف 

لوپ  یکابتدا  ی،باکتر ینا یوفیلمب یلتشک بررسی منظوربه
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 کشت محیط حاوی لوله یک به یباکتر یپر از کلن

 باید. شد یحتلق گلوکز درصد 2 حاویبراث  یسو یکازتریپت

 دمایساعت در  11 مدت به هالوله که ساخت خاطرنشان

 یککشت  سپس،. گردیدند انکوبه گرادسانتیدرجه  37

 میکرولیتر 111 و گشته یقرق 21/2نسبت  با یشبه باکتر

 هایچاهکبه داخل  یباکتر یکشت حاو یطاز مح

 یتدر پل تلقیح، از پس. دیدگراضافه  یتپل میکروتیتر

 37 یدما در ساعت 11 مدت به یونگذاشته شد و انکوباس

مدت،  یناز گذشت ا پسگرفت.  صورت گرادسانتیدرجه 

 هاچاهک یو شستشو گردید خالی هاچاهکداخل  ایمحتو

 هاپلیت سپس،. شدانجام  ینفسفات بافر سال با مرتبه سه

منظور به ساعت یک مدت بهاتاق خشک شدند و  یدما در

 در. گرفتند قرار گرادسانتیدرجه  61 یدر دما شدنیکسف

 از میکرولیتر 111 با یقهدق 25 مدت بهچاهک  هر ادامه،

 به هاچاهک ،. سپسگردید رنگ درصد 1/1 ویوله کریستال

 ادامه، در. شدند شسته ینبافر سال فسفات توسط یآرام

 اضافه اهپلیت بهالکل و استن  یلات یکرولیترم 111

 یدما در هاپلیت انکوباسیون دقیقه 25 از پس و گردیدند

با  شدهرنگ هایچاهک یجذب نور گراد،سانتیدرجه  37

 یدرر یزانانومتر توسط دستگاه اال 571در  یولهو یستالکر

(Elisa Reader )با  هایایزوله که طوریبه شد؛ خواندهOD 

 هایایزوله ی،قو لمیوفیب عنوانبه 12/1 از باالتر یا و مساوی

 متوسط، یوفیلمب عنوانبه 12/1 تا 21/1 ینب OD دارای

 بیوفیلم عنوانبه 51/1تا  21/1 بین OD با هایایزوله

 عنوانبه 51/1از  کمتر OD دارای هایایزولهو  یفضع

ذکر است که  شایان. شدند گرفته نظر در یمنف بیوفیلم

استخراج  یتبا استفاده از ک مولکولی هایبررسی جهت

DNA، DNA (. 25) گردید استخراج هاآن 

 

 مولکولی آزمایشات. ج

وجود انتروکوکوس  قطعی تأیید منظوربه یگر،د یسو از

 هایژن یابیو رد شدهدادهکشت هاینمونهدر  یسفکال

ebp A، ebp B و ebp C  ایزنجیرهاز واکنش  هاایزولهدر 

 با هااکتریب یژنوم DNA ابتدااستفاده شد.  پلیمراز

( ایران سیناژن، شرکت) DNA استخراج کیتاستفاده از 

ذکر  شایان .گردید استخراج کیت دستورالعمل بامطابق 

شده از جاستخرا DNA یفیتک یابیمنظور ارزاست که به

ژل آگاروز  یمورد مطالعه از روش الکتروفورز رو یهانمونه

 DNAاز  یکرولیترم 5منظور  ینا رایاستفاده شد. ب

 درصد آگاروز الکتروفورز  یکژل  یشده روجاستخرا

از دستگاه  شدهجاستخرا DNA یسنجیتکم برای. یدگرد

نمونه  DNA یزانم یریگهاستفاده شد و با انداز یوفوتومتربا

موجود در DNA  یزانم ،نانومتر 181 یدر طول موج نور

 DNAیهاهنمون ساخت خاطرنشان ید. بایدگرد ییننمونه تع

نانوگرم  51معادل  یتیمناسب و کم یفیتک یاراکه د 

 PCR یشو انجام آزما یمراحل بعد برای ،بودند

(Polymerase Chain Reaction )(. 26) یدندنتخاب گردا

در  یسانتروکوکوس فکال یحضور قطع بررسی منظوربه

 با PCRواکنش  16srDNA کدکننده ژن ردیابی ها،ایزوله

 2در جدول  شدهدادهاننش یمرهایاستفاده از زوج پرا

 15در حجم  PCR واکنشمرحله  ینصورت گرفت. در ا

 PCR (10x)، 15/28بافر  یکرولیترم 5/1واجد  یکرولیترم

(، یرانا یناژن،)س dNTP یکرولیترم O2ddH، 5/1 میکرولیتر

از زوج  هریک از میکرولیتر 2MgCl، 2 یکرولیترم75/1

 یمرازپل DNATaq یمآنز یکرولیترم F، 1/1و  R یمرهایپرا

 شدهر نمونه انجام  DNAاز  یکرولیترم 2( و یرانا یناژن،)س

و  ebp A، ebpB هایژن ردیابی منظوربه براین،عالوه (.8)

ebpC استفاده 2در جدول  شدهارائه یمرهایپرا زوج زا 

 هایژن یبرا یکرولیترم 15در حجم  PCR. واکنش گردید

ebp A، ebpB  وebpC یبرا یامه حرارت. برنگرفت صورت 

شده است  نشان داده 2جدول  در یبررس مورد هایژن

  در PCR واکنشنکته ضرورت دارد که  ینا ذکر (.27)
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  سیانتروکوکوس فکال یهازولهیدر ا ebp C وebp A،  ebp B یهاو ژن 16srDNAپرایمرهای مربوط به ردیابی ژن  توالی :6 جدول

 شماره بررسی توالی پرایمر ژن
اندازه محصول )جفت 

 باز(
 PCRبرنامه 

16srDNA RW015´-AACTGGAGGAAGGTGGGGAT-3´ 

DJ745´-AGGAGGTGATCCAACCGCA-3 
CP022488.1 371 

 5گراد، درجه سانتی 15یک سیکل 

 دقیقه

 سیکل تکراری 32

 ثانیه 15گراد، درجه سانتی 15

 ثانیه 61گراد، درجه سانتی 51

 ثانیه 61درجه سانتی گراد،  71

 یک سیکل

 دقیقه 5گراد، درجه سانتی 71

Ebp A 
AACTAACAAAAATGATTCGGCTCCAG 

CATCTCACGCATTTTATCTTCAACT 
CP028285 527 

 5گراد، درجه سانتی 11یک سیکل 

 دقیقه

 سیکل تکراری 31

 ثانیه 61گراد، درجه سانتی 11

 ثانیه 61گراد، درجه سانتی 61

 دقیقه 1درجه سانتی گراد،  71

 یک سیکل

 دقیقه 5گراد، درجه سانتی 71

Ebp B 
CTGAAGGAAAAACGGTCCAA 
CTTTTGCGTCGTCAGTGTGT 

CP022059 2113 

 5گراد، درجه سانتی 11یک سیکل 

 دقیقه

 سیکل تکراری 31

 ثانیه 61گراد، درجه سانتی 11

 ثانیه 61گراد، درجه سانتی 55

 دقیقه 1درجه سانتی گراد،  71

 یک سیکل

 دقیقه 21گراد، درجه سانتی 71

Ebp C 
TGATAAATATCAAGGACTGGCAGA 
TAAGCATACTCTCCAGAAGTCACG 

CP022059 611 

 5گراد، درجه سانتی 11یک سیکل 

 دقیقه

 سیکل تکراری 31

 ثانیه 61گراد، درجه سانتی 11

 ثانیه 61گراد، درجه سانتی 61

 دقیقه 1درجه سانتی گراد،  71

 یک سیکل

 دقیقه 21گراد، درجه سانتی 71

 

)اپندرف، آلمان(  یانتگراد یکلرمستر سا یکلردستگاه ترموسا

 PCRمحصول  ،PCR یشاتانجام آزما از پس. شدانجام 

در ولتاژ  یدبروما یدیومدرصد آگارز واجد ات 5/2ژل  یرو

 DNA یجفت باز 211در حضور مارکر  ولت 211ثابت 

آمده دستبه نتیجه و گردید، آلمان( الکتروفورز )فرمنتاز

( Uviteckاز ژل )انگلستان،  تصویربردار دستگاه توسط

 .شد بررسی

 افزارنرمبا استفاده از  یزها نداده آماری تحلیل و تجزیه

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/CP022488.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=85&RID=NPPMFG4H015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/CP022488.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=85&RID=NPPMFG4H015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/CP022059.2?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=2&RID=EUXJ4CR8014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/CP022059.2?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=2&RID=EUXJ4CR8014
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Prism 7 یقو آزمون دق Fisher 115/1و  گرفت صورتP< 

  در نظر گرفته شد. معناداری سطح عنوانبه

 

 نتایج

 66 ،نمونه مورد مطالعه 81از مجموع  حاضر پژوهش در

 که شد شناسایی انتروکوک به آلودهدرصد(  5/81نمونه )

 یسدرصد( آلوده به انتروکوکوس فکال 75/38نمونه ) 32

از  بیوفیلم، تشکیل منظوربه یتپل یکروتیترروش م در. بودند

 61/81) یزولها 15در  یسانتروکوکوس فکال یزولها 32

در سه گروه  OD براساسکه  یدگرد یدتول بیوفیلم درصد(

 پژوهش ینا در .شدند بندیطبقه یو منف یفضع قوی،

 بیوفیلمدرصد(،  61) ایزوله 25 در قوی بیوفیلم نشواک

 3 در ضعیف بیوفیلم ودرصد(  18) ایزوله 7 در متوسط

 واکنش نیز یزولها 6. در یدگرد گزارشدرصد(  21) ایزوله

 . (1جدول ) نشدشاهده م یوفیلمب یدتول

ژل  یرو هاآن یفیتک یو بررس DNAاز استخراج  پس

 انتروکوکوس باکتری قطعی تشخیص منظوربه درصد 2آگارز 

 هاییباکتر ،16srDNAژن  یتوال حضور در فکالیس

 با هانمونه تمامیو  گرفتند قرار بررسی مورد شدهجدا

. شدند داده تشخیص مثبت بازی جفت 371 باند داشتن

 .اندنشان داده شده 2بوطه در شکل مر نتایج

انتروکوکوس  یزولها 32 یبر رو PCR از انجام آزمون پس

 یزولها 18در  ebp Aژن  ،جداشده از گوشت قرمز یسفکال

درصد(  15/31) یزولها 21در  ebp Bدرصد( و ژن  31/11)

 هایزولهاکدام از یچدر ه ebp Cاما ژن  ید؛گرد گزارش

 بیوفیلم که هاییایزوله در یگرد یسو از. نشد مشاهده

 ودرصد(  21/81) یزولها 13در  ebp Aژن  کردند،می تولید

ژن در  ینا ،نبودند یوفیلمب یدکه قادر به تول هایییزولها در

 در براینعالوه. گردید گزارشدرصد(  85/27) ایزوله 5

 8در  ebp B کردند، ژنیم یدتول یوفیلمکه ب هاییایزوله

 تولید به قادر که هاییایزوله در ودرصد(  81) یزولها

 رشگزا درصد( 11) ایزوله 1 در ژن این نبودند، بیوفیلم

 .(3جدول ) شد

 انتروکوکوس یزولها 32 یبر رو PCRاز انجام آزمون  پس

 
 نتایج مربوط به آزمایش تشکیل بیوفیلم با روش میکروتیترپلیت :2جدول 

 باکتری

 واکنش بیوفیلم

 ضعیف متوسط قوی

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 21 3 18 7 61 25 انتروکوکوس فکالیس

 

 
 یسانتروکوکوس فکال 16srDNAژن  PCRمحصول  الکتروفورز :6 شکل

 بازی جفت 371 باند واجد مثبت هاینمونه: 3-8 هایستون منفی؛ کنترل: 2 ستون فرمنتاز؛ یباز جفت 211 مارکر: M ستون
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 ایزوله 18 در ebp Aژن  ،شده از گوشت قرمزاجد یسفکال

درصد(  15/31) ایزوله 21 در ebp Bدرصد( و ژن  31/11)

 مشاهده هایزولهاز ا یکیچدر ه ebp Cژن  اما شد؛ گزارش

 کردند،یم یدتول یوفیلمکه ب هاییایزوله در یگرد یسو از. نشد

 که هاییایزوله در ودرصد(  21/81) یزولها 13در  ebp Aژن 

 85/27) ایزوله 5 در ژن این نبودند، بیوفیلم تولید به قادر

 یوفیلمکه ب هاییایزولهدر  ینبرا. عالوهگردید گزارشدرصد( 

 در ودرصد(  81) یزولها 8در  ebp Bژن  کردند،یم یدتول

 1 در ژن این نبودند، بیوفیلم تولید به قادر که هاییایزوله

 یآمار یلو تحل یهتجز در .گردید گزارشدرصد(  11) ایزوله

و ژن  یوفیلمب یدتول بین ،Fisher یقدق آزموناز  استفادهبا 

ebp A 1111/1 یریبا شاخص تکرارپذ=(15/1P< ارتباط )

 هایشکل در نتایج. یدمشاهده گرد آماری لحاظ به اداریمعن

 . اندشده داده نشان 3 و 1

 

 یسانتروکوکوس فکال یهایزولهدر ا ebp Cو  ebpA ،ebp B یهانژ یفراوان :9جدول 

 ژن

 یوفیلمب

+ - 

N درصد N درصد 

Ebp A 13 21/81 5 85/27 

ebp B 8 81 1 11 

ebp C 1 1 1 1 

 

 
 (ebp Aژن ) PCRالکتروفورز محصوالت  :2 شکل

 بازی جفت 527 باند واجد مثبت هاینمونه: 1-6 هایستون ؛رمنتازف یجفت باز 211: مارکر 2ستون 

 

 
  ebp Bژن  PCRالکتروفورز محصوالت  :9 شکل

 یجفت باز 2113 باند واجدمثبت  هاینمونه: 1و  1 هاینستو ی؛: کنترل منف2ستون  ؛فرمنتاز یجفت باز 211: مارکر Mستون 
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بحث

 هافرمکلی و هاانتروکوک شده،انجام مطالعات مبنای بر

 تراکم و هستند مطرح بهداشتی مهم شاخص دو عنوانبه

 وضعیت بیانگر غذایی، مواد در هاآن مجاز حد از بیش

 در انتروکوکوس به آلودگی. باشدمی بهداشتی نامطلوب

 و شیر گوشت، سبزیجات، نظیر غذایی مواد از مختلفی انواع

 شیوع میزان(. 27،28) است شده گزارش لبنی هایفرآورده

 گزارش درصد 11 تا 5/51 بین غذایی مواد در انتروکوکوس

 و گیرینمونه فصل غذایی، ماده نوع به که است شده

 در حاضر پژوهش در(. 21) دارد بستگی نگهداری شرایط

 به آلودگی بررسی، مورد گوساله گوشت نمونه 81 مجموع

. گردید گزارش درصد 75/38 معادل فکالیس انتروکوکوس

 در همکاران و Camargo توسط شدهانجام پژوهش در

 مواد هاینمونه در انتروکوکوس هایگونه به آلودگی برزیل،

 نتایج به نسبت که شد بیان درصد 51/11 معادل غذایی

(. 11) باشدمی بیشتر بسیار حاضر پژوهش از حاصل

Barbosa پرتقال، شمال در پژوهشی در نیز همکاران و 

 گوشتی هایفرآورده از انتروکوک هایزول 281 جداسازی

 به آلودگی که نمودند گزارش را سنتی تخمیری

 نتایج به نسبت که بود درصد 55/15 معادل انتروکوکوس

 یگر،د یسو از(. 12) باشدمی کمتر حاضر پژوهش از حاصل

 Quorum-sensing یستمکه س هستند آن از حاکیمطالعات 

 یسکوکوس فکالدر انترو یوفیلمکننده توسعه بلکنتر

 به که یطیمح هر در یسطح هاییباکتر رشدباشد. یم

به  منجر د،باش مناسب یستماکوس و یصنعت یعی،طب لحاظ

 از ایهتود یکروبی،م یوفیلم. بگرددیم یوفیلمب یلتشک

 یفیضع طورهب یواندروالس یروین با ابتدا در که است باکتری

 مرحله در و دنشویم زنده متصل بافت یا جانیب سطوح به

 ساختار یجادا و یخارج سلول مرهاییپل یدتول با بعد

 هالسلو برگشت قابل یراتصال غ موجب ینات،آلژ یکسماتر

 (.11-11د )گردنیم سطوح به

 فکالیس، انتروکوکوس ایزوله 32 از حاضر پژوهش در

 واکنش که شد تولید بیوفیلم( درصد 61/81) ایزوله 15 در

 21 و 18 ،61 ترتیببه ضعیف و متوسط قوی، بیوفیلم

 بیوفیلم تولید واکنش ایزوله 6 در و گردید گزارش درصد

 توسط شدهانجام پژوهش در همچنین. نشد مشاهده

Barbosa متوسط و قوی بیوفیلم واکنش همکاران، و 

 در غذایی مواد از جداشده فکالیس انتروکوکوس توسط

 گزارش درصد 5/37 و 1/63 معادل ترتیببه پرتقال شمال

 مشابهت حاضر پژوهش از حاصل نتایج با تقریباً که گردید

 (.12) دارد

 در کدشده هایپروتئین ترینمهم از یکی Ebp پروتئین

 ebp اوپرون در. باشدمی فکالیس انتروکوکوس پاتوژنیسیته

 اصلی نقش دارد، قرار پیلی نوک در که Ebp A پروتئین

 نشان اخیر العاتمط. کندمی ایفا را پاتوژنیسیته روند

 اتصال در ادهزین یک عنوانبه Ebp پروتئین که دهندمی

 فرایندی که کالژن و فیبرینوژن هایپروتئین به باکتری

. دارد نقش باشد،می عفونت اولیه مراحل در مهم بسیار

 برای Ebp پروتئین که است شده مشخص براین،عالوه

 باشد؛می ربرخوردا زیادی بسیار اهمیت از بیوفیلم تشکیل

 و اندوکاردیت موجب تجربی هایمدل در که طوریبه

 (.15،16) شودمی ادراری دستگاه عفونت

 در  ebp Bو ebp A هایژن فراوانی حاضر پژوهش در

و  21/81 ترتیببه کردندمی یدتول یوفیلمب که هاییایزوله

 بیوفیلم تولید به قادر که هاییایزوله. در بوددرصد  81

در  ودرصد(  85/27) یزولها 5در  ebp Aن ژ نبودند،

 1ژن در  ینا نبودند، بیوفیلم تولید به قادر که هاییایزوله

 یدتول ینب مبنا این بر. گردید گزارشدرصد(  11) یزولها

. داشت وجود معناداری یارتباط آمار ebp Aو ژن  یوفیلمب

و  یتوسط طالب شدهانجام پژوهش در ینه،زم ینا در

 یسانتروکوکوس فکال یزولها 58 با ارتباط درهمکاران که 
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 فکالیس انتروکوکوس ایزوله 31 و محیطی منابع از شدهجدا

 توانایی گرفت، صورت تهران در بیمارستان دو از جداشده

 در. یدگرد بررسی پلیت میکروتیتر روش به بیوفیلم تولید

 36 محیطی، هاینمونهاز  شدهجدا یزولها 58از  پژوهش این

و  ضعیف بیوفیلم دارای یزولها 3 قوی، بیوفیلم دارای یزولها

 یمارستانی،ب هایدر نمونه اما بودند؛ یوفیلمفاقد ب یزولها 26

 یفضع بیوفیلم دارای یزولها 1 ی،قو بیوفیلم دارای یزولها 13

 ebp A،ebp B هایژن فراوانی. بودند یوفیلمفاقد ب یزولها 5و 

 ین. در اگردید یسبرر PCRاز روش  استفاده با ebp Cو 

 یزولها 51در   ebp Aژن بیمارستانی هاینمونه در پژوهش

ژن  ودرصد(  15) یزولها 55در  ebp B ژندرصد(،  86)

ebp C  هاینمونه. در شد گزارشدرصد(  17) یزولها 56در 

 ebp B ژندرصد(،  12) یزولها 11در   ebp Aژن یزن محیطی

 12) یزولها 11ر د ebp Cژن  ودرصد(  11) یزولها 31در 

 (.8) آمد دستبهدرصد( 
 

 یریگجهینت

 از ناشی هایبیماری میکروبی عامل ترینمهم هاباکتری

 مواد کیفی کنترل که است بدیهی. باشندمی غذایی مواد

 و مداوم طوربه بایستمی آن آلودگی میزان بررسی و غذایی

 زا مردم روزافزون استفاده به توجه با. شود انجام مستمر

 امکان و غذایی مسمومیت احتمالی خطر قرمز، گوشت

 مولد هایباکتری ترینعمده به محصول این آلودگی

 هافرمکلی و هاانتروکوک. باشدمی باال غذای مسمومیت

 مبنای بر. هستند مطرح بهداشتی مهم شاخص دو عنوانبه

 دلیلی تواندمی غذایی مواد در هاانتروکوک زیاد حضور اینکه

 هاآن مهم بسیار نقش به توجه با و باشد مدفوعی لودگیآ بر

 پژوهش این از حاصل نتایج غذایی، هایمسمومیت در

 در شدهعرضه قرمز گوشت زیاد نسبتاً آلودگی دهندهنشان

 هایمسمومیت به منجر تواندمی که شهرکرد شهرستان

 .باشدمی گردد، کنندگانمصرف در غذایی

 

 حمایت مالی

 ارشد کارشناسی نامهپایان از برگرفته حاضر پژوهش

 آزاد دانشگاه پژوهشی حوزه حمایت با و بوده میکروبیولوژی

 .است شده انجام شهرکرد واحد اسالمی
 

 مالحظات اخالقی

 تهیه شهرکرد شهرستان سطح هایقصابی از هانمونه

 .شدند

 

 تضاد منافع

 و ندارد وجود نویسندگان بین منافعی تضاد گونههیچ

 .است شده ارسال هاآن هماهنگی و اطالع با مقاله ینا
 

 تشکر و قدردانی

 مرکز محترم کارشناس از نویسندگان وسیلهنبدی

 شهرکرد؛ واحد اسالمی آزاد دانشگاه غذاییمواد  یقاتتحق

 .نمایندمی قدردانی و تشکر مؤمنی مهندس آقای جناب
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Abstract 

Introduction: Enterococcus, as a bacterium resistant to most antibiotics, is capable of releasing 

resistant genes to other species. Due to its ability to form biofilms, it has high pathogenicity. The 

purpose of this study was to investigate the frequency of Enterococcus faecalis in beef meat sold in 

Shahrekord retail markets and to investigate the relationship between ebp-A, ebp-B and ebp-C genes 

in biofilm-producing Enterococcus faecalis isolated from meat. 

Materials and Methods: In this descriptive cross-sectional study, 80 meat samples were examined 

by biochemical and molecular methods. Detection of Enterococcus faecalis ebp-A, ebp-B and ebp-C 

genes was performed in the presence of specific primers. Statistical analysis was performed using 

Prism7 software and Fisher’s exact test. 

Results: Of the 80 samples, meat samples were detected based on biochemical responses in 31 

isolates of Enterococcus faecalis. Using the micro titer plate method, in 25 isolates (80.64%) 

biofilms were produced. ebp-A gene in 28 isolates (32.90%), ebp-B gene in 10 isolates (25.23%) and 

ebp-C gene in none of the isolates (0%) were not reported. 

Conclusion: Foodborne diseases are one of the common problems in public health. Bacteria are the 

most important causes of infections and food poisoning. To prevent microbial contamination of 

foods, training individuals, observing health and supervision in the preparation, transportation, 

storage and delivery of foods are essential. 
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