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مقدمه
امروزه با وجود پیشرفت تکنولوژی علوم و صنایع

نمایند .شایعترین انتروکوکهای دخیل در عفونتهای

غذایی ،بیماریهای ناشی از غذا بهعنوان مهمترین مسأله در

انسانی ،انتروکوکوس فکالیس ( 85-11درصد) و

سراسر جهان مطرح میباشند .صدها میلیون انسان به

انتروکوکوس فاسیوم ( 5-21درصد) هستند که منجر به

بیماریهای قابل انتقال از طریق غذا و آب مبتال هستند.

ایجاد عفونت در مجاری ادراری ،عفونت زخم و حتی

این مسأله در کشورهای درحال توسعه و در میان افرادی

اندوکاردیت میشوند .انتروکوکسی بهطور معمول در

که به ضعف سیستم ایمنی مبتال هستند ،درحال افزایش

دستگاه گوارش انسان و یا حیوانات ساکن است و عموماً از

میباشد .در دهه گذشته افزایش قابل توجه در گزارش

مدفوع انسان و انواعی از حیوانات جدا میشود .انتروکوکوس

افزایش بیماریهای ناشی از غذاهای آلوده وجود داشته

فکالیس سویه غالب از انتروکوکسی در دستگاه گوارش

است .حفاظت از منابع غذایی دربرگیرنده مالحظات در

انسان است که بیشتر از سایر گونهها مختص روده انسان

مورد کیفیت میکروبیولوژی و ایمنی از کاالهای موجود برای

بوده و اغلب منشأ مدفوعی دارد .برخی از سویههای

مصرف عموم میباشد؛ درحالی که این نگرانیها اغلب به

انتروکوکوس فکالیس بهطور معمول روی گیاهان وجود

میکروارگانیسمهای بیماریزا که بهداشت عمومی را به

دارند؛ از این رو زمانی که در مواد غذایی یافت شوند،

سرعت به خطر میاندازند ،اختصاص دارد (.)2

شاخص بهداشتی به شمار نمیروند .انتروکوکسیها

انتروکوک عنصر مشترک جامعه میکروفلور پستانداران،

بهصورت بسیار وسیع در طبیعت انتشار مییابند؛ بهویژه در

پرندگان ،حشرات و خزندگان است که بهطور معمول در

کشتارگاهها ،اتاقهای عملآوری گوشت و محیطی که

خاک ،آب و بر روی گیاهان یافت میشود .انتروکوکها

محصوالت گوشت آمادهسازی میشوند ،وجود دارند (.)1-7

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

مطالعات نشان میدهند که انتروکوکوس فکالیس ،بیوفیلم

و محصوالت حیوانی جدا میشوند .استحکام ذاتی این

تشکیل میدهد و سیستم  ،Quorum-sensingکنترلکننده

باکتریها به آنها اجازه میدهد تا به راحتی در محیط

توسعه بیوفیلم در این باکتری میباشد.

زیست گسترش پیدا کنند .این باکتری در محیطهای غنی

بیوفیلم میکروبی ،تودهای از باکتری است که در ابتدا با

از مواد غذایی ،بدون اکسیژن و در برخی از موارد در مدفوع

نیروی واندروالسی بهطور ضعیفی به سطوح بیجان یا بافت

حیوانات میزبان مشاهده میشود .انتروکوک با عنوان "فلور

زنده متصل میشوند و در مرحله بعد با تولید پلیمرهای

طبیعی" بهصورت کومنسال با انسان سازگار میباشد .در

خارج سلولی و ایجاد ساختار ماتریکس آلژینات موجب

محیط بالینی ،انتروکوک برای مدت طوالنی روی سطوح

اتصال غیر قابل برگشت سلولها به سطوح میگردند (.)8،1

باقی میماند و در میان جمعیت بیماران و افرادی که در

توسعه بیوفیلم سبب مقاومت باکتری نسبت به درمان

معرض ابتال میباشند ،به راحتی منتقل میشود .حضور

آنتیبیوتیکی شده و میتواند منجر به بروز مشکالت حاد در

انتروکوک در دستگاه گوارش حیوانات ممکن است منجر به

این زمینه گردد .باکتریهای شرکتکننده در یک بیوفیلم

آلودگی گوشت در زمان کشتار شود ( .)1،3انتروکوکها،

بالغ میتوانند غلظتهای آنتیبیوتیک را  21تا  211برابر

کوکسیهای گرم مثبت و کاتاالز منفی هستند که میتوانند

بیشتر از غلظت الزم برای کشتن باکتریهای پالنکتونیک

در حضور  6/5درصد نمک و  11درصد امالح صفراوی رشد

تحمل کنند؛ از این رو اتصال مؤثر انتروکوکها بر سطوح
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مختلف ،یکی از عوامل مهم پاتوژنز عفونتهای انتروکوکی

ژنهای  ebp B ،ebp Aو  ebp Cو ارتباط آنها با تولید

محسوب میشود و توانایی انتروکوک برای تشکیل بیوفیلم،

بیوفیلم مورد بررسی قرار گرفت.

نگرانی بزرگی برای سالمت عمومی (نهتنها در بیماریهای
عفونی بلکه از نظر مقاومت آنتیبیوتیکی) میباشد.

مواد و روشها

ویروالنس این باکتری براساس دو ویژگی عمومی مشخص

الف .نمونهگیری و جداسازی انتروکوکوس فکالیس

میشود :یکی توانایی اتصال به بافتها و ایجاد بیوفیلم و

در این مطالعه مقطعی -توصیفی که در سال 2316

دیگری مقاومت آنتیبیوتیکی .عوامل دخیل در اتصال و

انجام شد 81 ،نمونه گوشت گوساله از  21مرکز عرضه

تشکیل بیوفیلم عبارت هستند از :پروتئینهای سطحی،

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

( EBP:

شد و در شرایط استریل و در مجاورت یخ به مرکز

 .)Endocardit and Biofilm Associated Piliشایان ذکر

تحقیقات میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسالمی واحد

است که لوکوس  ebpمنحصر به انتروکوکها میباشد و در

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

انتروکوکوس فکالیس ،لوکوس  ebpبسیار محافظت شده

توزین شد و با  21میلیلیتر بافر  PBSمخلوط و یکنواخت

است (.)21،22

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

ژالتیناز و پیلی مرتبط با اندوکاردیت و بیوفیلم

مهمترین ویژگی انتروکوکها که به آنها اجازه ایجاد

یک پلیت حاوی محیط کانامایسین اسکولین آگار پخش

بیماری میدهد ،مقاومت غیرمعمول آنها نسبت به

شد و به مدت  11ساعت در دمای  37درجه سانتیگراد

آنتیبیوتیکها است .برخی از انتروکوکها نسبت به تمام

انکوبه گردید .کلنیهای رشدیافته در هر پلیت پس از

آنتیبیوتیکهای مهم مقاوم هستند؛ درحالی که برخی

سپریشدن مدت انکوباسیون از نظر رنگآمیزی گرم ،تست

دیگر نسبت به تمام آنتیبیوتیکها بهجز گلیکوپپتید

کاتاالز ،اکسیداز ،رشد در حضور  6/5درصد نمک و تخمیر

(ونکومایسین و تیکوپالنین) و ایمیپنم مقاوم میباشند.

قندهای آرابینوز ،مانیتول ،سوربیتول ،الکتوز و سوربوز

انتروکوکوس فاسیوم نسبت به انتروکوکوس فکالیس مقاومت

تعیین هویت شدند (.)21

آنتیبیوتیکی بیشتری دارد .هر دو انتروکوک حامل
پالسمیدهایی هستند که مقاومت به طیف وسیعی از

ب .آزمایش تشکیل بیوفیلم با استفاده از روش

آنتیبیوتیکها نظیر تتراسایکلین ،پنیسیلین ،سفالوسپورین،

میکروتیتر پلیت

ماکرولید ،کلرامفنیکل و آمینوگلیکوزیدها را کد میکنند.

برای بررسی قدرت اتصال باکتری انتروکوکوس فکالیس

انتروکوکها بهطور ذاتی نسبت به آنتیبیوتیکهای بتاالکتام

از روش میکروتیتر پلیت  16خانهای استفاده گردید .جنس

تحمل دارند که این امر احتماالً به دلیل پروتئینهای

میکروتیتر پلیتها از پلیاستیرن بود و هرکدام  8ردیف و

متصلشونده به پنیسیلین ( )PBPsکه تمایل کمتری نسبت

 21ستون داشتند .شایان ذکر است باکتریهایی که توانایی

به بیشتر داروهای بتاالکتام دارند ،میباشد ( .)21،23در

اتصال به سطوح را داشته باشند ،در انتها باقی مانده و به

این ارتباط ،در پژوهش حاضر عالوه بر تعیین فراوانی

رنگ بنفش مشاهده میشوند؛ اما باکتریهایی که توانایی

انتروکوکوس فکالیس در گوشت گوساله عرضهشده به بازار

اتصال به سطوح را نداشته باشند ،از سطح حذف میگردند.

مصرف شهرکرد ،تولید بیوفیلم توسط این باکتری ،فراوانی

بهمنظور بررسی تشکیل بیوفیلم این باکتری ،ابتدا یک لوپ
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پر از کلنی باکتری به یک لوله حاوی محیط کشت

فکالیس در نمونههای کشتدادهشده و ردیابی ژنهای

تریپتیکاز سوی براث حاوی  2درصد گلوکز تلقیح شد .باید

 ebp B ،ebp Aو  ebp Cدر ایزولهها از واکنش زنجیرهای

خاطرنشان ساخت که لولهها به مدت  11ساعت در دمای

پلیمراز استفاده شد .ابتدا  DNAژنومی باکتریها با

 37درجه سانتیگراد انکوبه گردیدند .سپس ،کشت یک

استفاده از کیت استخراج ( DNAشرکت سیناژن ،ایران)

شبه باکتری با نسبت  2/21رقیق گشته و  111میکرولیتر

مطابق با دستورالعمل کیت استخراج گردید .شایان ذکر

از محیط کشت حاوی باکتری به داخل چاهکهای

است که بهمنظور ارزیابی کیفیت  DNAاستخراجشده از

میکروتیتر پلیت اضافه گردید .پس از تلقیح ،در پلیت

نمونههای مورد مطالعه از روش الکتروفورز روی ژل آگاروز

گذاشته شد و انکوباسیون به مدت  11ساعت در دمای 37

استفاده شد .برای این منظور  5میکرولیتر از

درجه سانتیگراد صورت گرفت .پس از گذشت این مدت،

استخراجشده روی ژل یک درصد آگاروز الکتروفورز

محتوای داخل چاهکها خالی گردید و شستشوی چاهکها

گردید .برای کمیتسنجی  DNAاستخراجشده از دستگاه

سه مرتبه با فسفات بافر سالین انجام شد .سپس ،پلیتها

بایوفوتومتر استفاده شد و با اندازهگیری میزان  DNAنمونه

در دمای اتاق خشک شدند و به مدت یک ساعت بهمنظور

در طول موج نوری  181نانومتر ،میزان  DNAموجود در

فیکسشدن در دمای  61درجه سانتیگراد قرار گرفتند .در

نمونه تعیین گردید .باید خاطرنشان ساخت نمونههای DNA

ادامه ،هر چاهک به مدت  25دقیقه با  111میکرولیتر از

که دارای کیفیت مناسب و کمیتی معادل  51نانوگرم

کریستال ویوله  1/1درصد رنگ گردید .سپس ،چاهکها به

بودند ،برای مراحل بعدی و انجام آزمایش

آرامی توسط فسفات بافر سالین شسته شدند .در ادامه،

( )Polymerase Chain Reactionانتخاب گردیدند (.)26

 111میکرولیتر اتیل الکل و استن به پلیتها اضافه

بهمنظور بررسی حضور قطعی انتروکوکوس فکالیس در

گردیدند و پس از  25دقیقه انکوباسیون پلیتها در دمای

ایزولهها ،ردیابی ژن کدکننده  16srDNAواکنش  PCRبا

 37درجه سانتیگراد ،جذب نوری چاهکهای رنگشده با

استفاده از زوج پرایمرهای نشاندادهشده در جدول 2

کریستال ویوله در  571نانومتر توسط دستگاه االیزا ریدر

صورت گرفت .در این مرحله واکنش  PCRدر حجم 15

OD

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

مساوی و یا باالتر از  1/12بهعنوان بیوفیلم قوی ،ایزولههای

میکرولیتر  1/5 ،ddH2Oمیکرولیتر ( dNTPسیناژن ،ایران)،

دارای  ODبین  1/21تا  1/12بهعنوان بیوفیلم متوسط،

1/75میکرولیتر  2 ،MgCl2میکرولیتر از هریک از زوج

ایزولههای با  ODبین  1/21تا  1/51بهعنوان بیوفیلم

پرایمرهای  Rو  1/1 ،Fمیکرولیتر آنزیم  DNATaqپلیمراز

ضعیف و ایزولههای دارای  ODکمتر از  1/51بهعنوان

(سیناژن ،ایران) و  2میکرولیتر از  DNAهر نمونه انجام شد

بیوفیلم منفی در نظر گرفته شدند .شایان ذکر است که

( .)8عالوهبراین ،بهمنظور ردیابی ژنهای  ebpB ،ebp Aو

جهت بررسیهای مولکولی با استفاده از کیت استخراج

 ebpCاز زوج پرایمرهای ارائهشده در جدول  2استفاده

 DNA ،DNAآنها استخراج گردید (.)25

گردید .واکنش  PCRدر حجم  15میکرولیتر برای ژنهای

( )Elisa Readerخوانده شد؛ بهطوری که ایزولههای با

DNA

PCR

 ebpB ،ebp Aو  ebpCصورت گرفت .برنامه حرارتی برای

ج .آزمایشات مولکولی
از سوی دیگر ،بهمنظور تأیید قطعی وجود انتروکوکوس
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ژنهای مورد بررسی در جدول  2نشان داده شده است
( .)27ذکر این نکته ضرورت دارد که واکنش  PCRدر
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جدول  :6توالی پرایمرهای مربوط به ردیابی ژن  16srDNAو ژنهای  ebp B ،ebp Aو  ebp Cدر ایزولههای انتروکوکوس فکالیس
ژن

شماره بررسی

توالی پرایمر

اندازه محصول (جفت
باز)

برنامه PCR

CP022488.1

371

یک سیکل  15درجه سانتیگراد5 ،
دقیقه
 32سیکل تکراری
 15درجه سانتیگراد 15 ،ثانیه
 51درجه سانتیگراد 61 ،ثانیه
 71درجه سانتی گراد 61 ،ثانیه
یک سیکل
 71درجه سانتیگراد 5 ،دقیقه

Ebp A

AACTAACAAAAATGATTCGGCTCCAG
CATCTCACGCATTTTATCTTCAACT

CP028285

527

یک سیکل  11درجه سانتیگراد5 ،
دقیقه
 31سیکل تکراری
 11درجه سانتیگراد 61 ،ثانیه
 61درجه سانتیگراد 61 ،ثانیه
 71درجه سانتی گراد 1 ،دقیقه
یک سیکل
 71درجه سانتیگراد 5 ،دقیقه

Ebp B

CTGAAGGAAAAACGGTCCAA
CTTTTGCGTCGTCAGTGTGT

CP022059

2113

یک سیکل  11درجه سانتیگراد5 ،
دقیقه
 31سیکل تکراری
 11درجه سانتیگراد 61 ،ثانیه
 55درجه سانتیگراد 61 ،ثانیه
 71درجه سانتی گراد 1 ،دقیقه
یک سیکل
 71درجه سانتیگراد 21 ،دقیقه

Ebp C

TGATAAATATCAAGGACTGGCAGA
TAAGCATACTCTCCAGAAGTCACG

CP022059

611

یک سیکل  11درجه سانتیگراد5 ،
دقیقه
 31سیکل تکراری
 11درجه سانتیگراد 61 ،ثانیه
 61درجه سانتیگراد 61 ،ثانیه
 71درجه سانتی گراد 1 ،دقیقه
یک سیکل
 71درجه سانتیگراد 21 ،دقیقه

´RW015´-AACTGGAGGAAGGTGGGGAT-3
16srDNA
DJ745´-AGGAGGTGATCCAACCGCA-3

دستگاه ترموسایکلر مستر سایکلر گرادیانت (اپندرف ،آلمان)

(فرمنتاز ،آلمان) الکتروفورز گردید و نتیجه بهدستآمده

PCR

توسط دستگاه تصویربردار از ژل (انگلستان)Uviteck ،

انجام شد .پس از انجام آزمایشات  ،PCRمحصول

روی ژل  2/5درصد آگارز واجد اتیدیوم بروماید در ولتاژ
ثابت  211ولت در حضور مارکر  211جفت بازی

بررسی شد.

DNA

تجزیه و تحلیل آماری دادهها نیز با استفاده از نرمافزار
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 Prism 7و آزمون دقیق  Fisherصورت گرفت و

P<1/115

بهعنوان سطح معناداری در نظر گرفته شد.

فکالیس در حضور توالی ژن  ،16srDNAباکتریهای
جداشده مورد بررسی قرار گرفتند و تمامی نمونهها با
داشتن باند  371جفت بازی مثبت تشخیص داده شدند.

نتایج

نتایج مربوطه در شکل  2نشان داده شدهاند.

در پژوهش حاضر از مجموع  81نمونه مورد مطالعه66 ،

پس از انجام آزمون  PCRبر روی  32ایزوله انتروکوکوس

نمونه ( 81/5درصد) آلوده به انتروکوک شناسایی شد که

فکالیس جداشده از گوشت قرمز ،ژن  ebp Aدر  18ایزوله

 32نمونه ( 38/75درصد) آلوده به انتروکوکوس فکالیس

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

بودند .در روش میکروتیتر پلیت بهمنظور تشکیل بیوفیلم ،از

گزارش گردید؛ اما ژن  ebp Cدر هیچکدام از ایزولهها

 32ایزوله انتروکوکوس فکالیس در  15ایزوله (81/61

مشاهده نشد .از سوی دیگر در ایزولههایی که بیوفیلم

درصد) بیوفیلم تولید گردید که براساس  ODدر سه گروه

تولید میکردند ،ژن  ebp Aدر  13ایزوله ( 81/21درصد) و

قوی ،ضعیف و منفی طبقهبندی شدند .در این پژوهش

در ایزولههایی که قادر به تولید بیوفیلم نبودند ،این ژن در

واکنش بیوفیلم قوی در  25ایزوله ( 61درصد) ،بیوفیلم

 5ایزوله ( 27/85درصد) گزارش گردید .عالوهبراین در

متوسط در  7ایزوله ( 18درصد) و بیوفیلم ضعیف در 3

ایزولههایی که بیوفیلم تولید میکردند ،ژن  ebp Bدر 8

ایزوله ( 21درصد) گزارش گردید .در  6ایزوله نیز واکنش

ایزوله ( 81درصد) و در ایزولههایی که قادر به تولید

تولید بیوفیلم مشاهده نشد (جدول .)1

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

پس از استخراج  DNAو بررسی کیفیت آنها روی ژل

شد (جدول .)3
پس از انجام آزمون  PCRبر روی  32ایزوله انتروکوکوس

آگارز  2درصد بهمنظور تشخیص قطعی باکتری انتروکوکوس

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

انتروکوکوس فکالیس

قوی

ضعیف

متوسط

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

25

61

7

18

3

21

شکل  :6الکتروفورز محصول  PCRژن  16srDNAانتروکوکوس فکالیس
ستون  :Mمارکر  211جفت بازی فرمنتاز؛ ستون  :2کنترل منفی؛ ستونهای  :3-8نمونههای مثبت واجد باند  371جفت بازی

26

فصلنامه کمیته تحقیقات دانشجویی ،دوره  ،41شماره  ،66تابستان 1317

فراوانی ژنهای  ebpدر ایزولههای انتروکوکوس فکالیس تولیدکننده بیوفیلم

فکالیس جداشده از گوشت قرمز ،ژن  ebp Aدر  18ایزوله

تولید میکردند ،ژن  ebp Bدر  8ایزوله ( 81درصد) و در

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

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

گزارش شد؛ اما ژن  ebp Cدر هیچیک از ایزولهها مشاهده

ایزوله ( 11درصد) گزارش گردید .در تجزیه و تحلیل آماری

نشد .از سوی دیگر در ایزولههایی که بیوفیلم تولید میکردند،

با استفاده از آزمون دقیق  ،Fisherبین تولید بیوفیلم و ژن

ژن  ebp Aدر  13ایزوله ( 81/21درصد) و در ایزولههایی که

 ebp Aبا شاخص تکرارپذیری  )P<1/15(=1/1111ارتباط

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

معناداری به لحاظ آماری مشاهده گردید .نتایج در شکلهای

درصد) گزارش گردید .عالوهبراین در ایزولههایی که بیوفیلم

 1و  3نشان داده شدهاند.

جدول  :9فراوانی ژنهای  ebp B ،ebpAو  ebp Cدر ایزولههای انتروکوکوس فکالیس
بیوفیلم
ژن
Ebp A
ebp B
ebp C

-

+
N

درصد

N

درصد

13
8
1

81/21
81
1

5
1
1

27/85
11
1

شکل  :2الکتروفورز محصوالت  PCRژن ()ebp A
ستون  :2مارکر  211جفت بازی فرمنتاز؛ ستونهای  :1-6نمونههای مثبت واجد باند  527جفت بازی

شکل  :9الکتروفورز محصوالت  PCRژن ebp B

ستون  :Mمارکر  211جفت بازی فرمنتاز؛ ستون  :2کنترل منفی؛ ستونهای  1و  :1نمونههای مثبت واجد باند  2113جفت بازی
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بحث
بر مبنای مطالعات انجامشده ،انتروکوکها و کلیفرمها

در پژوهش حاضر از  32ایزوله انتروکوکوس فکالیس،

بهعنوان دو شاخص مهم بهداشتی مطرح هستند و تراکم

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

بیش از حد مجاز آنها در مواد غذایی ،بیانگر وضعیت

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

نامطلوب بهداشتی میباشد .آلودگی به انتروکوکوس در

درصد گزارش گردید و در  6ایزوله واکنش تولید بیوفیلم

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

مشاهده نشد .همچنین در پژوهش انجامشده توسط

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

 Barbosaو همکاران ،واکنش بیوفیلم قوی و متوسط

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

توسط انتروکوکوس فکالیس جداشده از مواد غذایی در

شده است که به نوع ماده غذایی ،فصل نمونهگیری و

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

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

گردید که تقریباً با نتایج حاصل از پژوهش حاضر مشابهت

مجموع  81نمونه گوشت گوساله مورد بررسی ،آلودگی به

دارد (.)12

انتروکوکوس فکالیس معادل  38/75درصد گزارش گردید.

پروتئین  Ebpیکی از مهمترین پروتئینهای کدشده در

در پژوهش انجامشده توسط  Camargoو همکاران در

پاتوژنیسیته انتروکوکوس فکالیس میباشد .در اوپرون

برزیل ،آلودگی به گونههای انتروکوکوس در نمونههای مواد

پروتئین  Ebp Aکه در نوک پیلی قرار دارد ،نقش اصلی

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

روند پاتوژنیسیته را ایفا میکند .مطالعات اخیر نشان

حاصل از پژوهش حاضر بسیار بیشتر میباشد (.)11

میدهند که پروتئین  Ebpبهعنوان یک ادهزین در اتصال

 Barbosaو همکاران نیز در پژوهشی در شمال پرتقال،

باکتری به پروتئینهای فیبرینوژن و کالژن که فرایندی

جداسازی  281ایزوله انتروکوک از فرآوردههای گوشتی

بسیار مهم در مراحل اولیه عفونت میباشد ،نقش دارد.

تخمیری سنتی را گزارش نمودند که آلودگی به

عالوهبراین ،مشخص شده است که پروتئین  Ebpبرای

انتروکوکوس معادل  15/55درصد بود که نسبت به نتایج

تشکیل بیوفیلم از اهمیت بسیار زیادی برخوردار میباشد؛

حاصل از پژوهش حاضر کمتر میباشد ( .)12از سوی دیگر،

بهطوری که در مدلهای تجربی موجب اندوکاردیت و

مطالعات حاکی از آن هستند که سیستم

Quorum-sensing

ebp

عفونت دستگاه ادراری میشود (.)15،16

کنترلکننده توسعه بیوفیلم در انتروکوکوس فکالیس

در پژوهش حاضر فراوانی ژنهای  ebp Aو  ebp Bدر

میباشد .رشد باکتریهای سطحی در هر محیطی که به

ایزولههایی که بیوفیلم تولید میکردند بهترتیب  81/21و

لحاظ طبیعی ،صنعتی و اکوسیستم مناسب باشد ،منجر به

 81درصد بود .در ایزولههایی که قادر به تولید بیوفیلم

تشکیل بیوفیلم میگردد .بیوفیلم میکروبی ،تودهای از

نبودند ،ژن  ebp Aدر  5ایزوله ( 27/85درصد) و در

باکتری است که در ابتدا با نیروی واندروالسی بهطور ضعیفی

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

به سطوح بیجان یا بافت زنده متصل میشوند و در مرحله

ایزوله ( 11درصد) گزارش گردید .بر این مبنا بین تولید

بعد با تولید پلیمرهای خارج سلولی و ایجاد ساختار

بیوفیلم و ژن  ebp Aارتباط آماری معناداری وجود داشت.

ماتریکس آلژینات ،موجب اتصال غیر قابل برگشت سلولها

در این زمینه ،در پژوهش انجامشده توسط طالبی و

به سطوح میگردند (.)11-11

همکاران که در ارتباط با  58ایزوله انتروکوکوس فکالیس
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جداشده از منابع محیطی و  31ایزوله انتروکوکوس فکالیس

اینکه حضور زیاد انتروکوکها در مواد غذایی میتواند دلیلی

جداشده از دو بیمارستان در تهران صورت گرفت ،توانایی

بر آلودگی مدفوعی باشد و با توجه به نقش بسیار مهم آنها

تولید بیوفیلم به روش میکروتیتر پلیت بررسی گردید .در

در مسمومیتهای غذایی ،نتایج حاصل از این پژوهش

این پژوهش از  58ایزوله جداشده از نمونههای محیطی36 ،

نشاندهنده آلودگی نسبتاً زیاد گوشت قرمز عرضهشده در

ایزوله دارای بیوفیلم قوی 3 ،ایزوله دارای بیوفیلم ضعیف و

شهرستان شهرکرد که میتواند منجر به مسمومیتهای

 26ایزوله فاقد بیوفیلم بودند؛ اما در نمونههای بیمارستانی،

غذایی در مصرفکنندگان گردد ،میباشد.

 13ایزوله دارای بیوفیلم قوی 1 ،ایزوله دارای بیوفیلم ضعیف
و  5ایزوله فاقد بیوفیلم بودند .فراوانی ژنهای ebp B ،ebp A

حمایت مالی

و  ebp Cبا استفاده از روش  PCRبررسی گردید .در این

پژوهش حاضر برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد

پژوهش در نمونههای بیمارستانی ژن  ebp Aدر  51ایزوله

میکروبیولوژی بوده و با حمایت حوزه پژوهشی دانشگاه آزاد

( 86درصد) ،ژن  ebp Bدر  55ایزوله ( 15درصد) و ژن

اسالمی واحد شهرکرد انجام شده است.

 ebp Cدر  56ایزوله ( 17درصد) گزارش شد .در نمونههای
محیطی نیز ژن  ebp Aدر  11ایزوله ( 12درصد) ،ژن

ebp B

در  31ایزوله ( 11درصد) و ژن  ebp Cدر  11ایزوله (12

مالحظات اخالقی
نمونهها از قصابیهای سطح شهرستان شهرکرد تهیه

درصد) بهدست آمد (.)8

شدند.

نتیجهگیری

تضاد منافع

باکتریها مهمترین عامل میکروبی بیماریهای ناشی از
مواد غذایی میباشند .بدیهی است که کنترل کیفی مواد

هیچگونه تضاد منافعی بین نویسندگان وجود ندارد و
این مقاله با اطالع و هماهنگی آنها ارسال شده است.

غذایی و بررسی میزان آلودگی آن میبایست بهطور مداوم و
مستمر انجام شود .با توجه به استفاده روزافزون مردم از

تشکر و قدردانی

گوشت قرمز ،خطر احتمالی مسمومیت غذایی و امکان

بدینوسیله نویسندگان از کارشناس محترم مرکز

آلودگی این محصول به عمدهترین باکتریهای مولد

تحقیقات مواد غذایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد؛

مسمومیت غذای باال میباشد .انتروکوکها و کلیفرمها

جناب آقای مهندس مؤمنی تشکر و قدردانی مینمایند.

بهعنوان دو شاخص مهم بهداشتی مطرح هستند .بر مبنای
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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.
Keywords: Biofilm, ebp genes, Enterococcus faecalis, Meat
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